روش تمیز کردن هندزفری
کثیفی هندزفری میتواند عالوه بر ایجاد مشکالت بهداشتی برای کاربر ،باعث افت کیفیت صدای پخش شده بشود.
اکثر هندزفری ها را میتوان با آب اکسیژنه یا یک محلول آب و مایع ظرفشویی تمیز کرد.اگر هندزفری شما سری
های جداشدنی دارد ،آنها را بیرون بیاورید و جداگانه آنها را تمیز کنید.
روش اول :تمیز کردن با آب اکسیژنه
 .1سری های هندزفری را جدا کنید و پاک کنید.

بعضی از هندزفریها دارای روکشهای قابل شستشو هستند ،در صورت وجود ابتدا این قطعات جدا شدنی را
از هندزفری جدا کنید ،با یک دستمال نرم آغشته به مقدار کمی آب اکسیژنه این سریها را تمیز کنید و بعد
آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.
.2آب اکسیژنه را روی هندزفری بکشید.

یک دستمال نرم را کمی به آب اکسیژنه آغشته کنید و با آن هر گونه آلودگی و کثیفی آشکار را پاک کنید.
روی صفحه سوراخ سوراخ هندزفری را تمیز کنید.
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مطمئین شوید که هر گونه مایع گوش و یا آلودگی آشکار با کمک دستمال نرم پاک شود.
 .3هندزفری را کنار بگذارید.

بعد از تمیز کردن گوشیهای هندزفری با آب اکسیژنه ،آنها را در کناری بگذارید .اجازه بدهید تا به مدت  5دقیقه
آب اکسیژنه به داخل هندزفری رسوخ کند .این کمک می کند تا هر مایع گوش  ،کثیفی یا آلودگی سمجی را نرم
کند.
 .4سریهای هندزفری را با استفاده از یک مسواک تمیز کنید.

از یک مسواک نرم دارای برس صاف استفاده کنید .با تمرکز خاص روی صفحه سوراخ سوراخ به آرامی هندزفری
را پاک کنید.هر گونه مایع گوش و یا ذرات روی سوراخهای سری هندزفری را پاک کنید.
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 .5هندزفری را خشک کنید.

به آرامی هندزفری را تکان بدهید تا هر گونه قطره آب مشهودی را برطرف کنید .آنها را با دستمال کاغذی خشک
کنید .اگر هنوز نم دارند آنها را کنار بگذارید تا کامال خشک بشوند.
.۶دوباره هندزفری و سری ها را سرهم کنید.

در انتها اگر سری های هندزفری را قبال برداشته بودید آنها را در جای خودش قرار دهید .حاال هندزفری شما تمیز
شده و آماده استفاده است.
روش دوم  :تمیز کردن با محلول آب و مایع ظرفشویی
.1در صورت امکان سری ها را بردارید.
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اگر هندزفری شما سری های جداشدنی دارد ،آنها را قبل از آغاز مرحله شستشو جدا کنید .با یک دستمال نرم که
با آب گرم مرطوب شده ،سری ها را خوب تمیز کنید .بعد آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.
.2یک پارچه را با آب و مایع ظرفشویی خیس کنید.

از مقدار کمی مایع ظرفشویی روی یک پارچه نرم خیس استفاده کنید .بعد از ریختن مایع ظرفشویی ،پارچه را
داخل ظرف کنید تا خیس شود و بعد پارچه را فشار دهید تا چالنده شود.وقتی این محلول را روی هندزفری به
کار میبرید باید فقط کمی خیس باشد و یک کم مایع ظرفشویی داشته باشد.

.3هندزفری را پاک کنید.

با دستمال هندزفری را پاک کنید.مخصوصا روی صفحه سوراخ سوراخ تمرکز کنید.مطمئین شوید که هر گونه
کثیفی و آلودگی که سوراخها را گرفته پاک شود.
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.4هندزفری را بشوئید.

یک دستمال تازه بردارید و با آب تمیز مرطوب کنید.به یاد داشته باشید که دستمال باید قبل از استفاده فقط کمی
مرطوب باشد .هندزفری را پاک کنید تا هر باقی مانده مایع ظرفشویی پاک شود.
.5صبر کنید تا هندزفری کامال خشک شود بعد سری ها را سر جایش بگذارید.

تا وقتی هندزفری کامال خشک بشود آن را کنار بگذارید.وقتی کامال خشک شد  ،سری ها را دوباره روی هندزفری
قرار بدهید  .حاال میتوانید دوباره از آن استفاده کنید.
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پرهیز از اشتباهات رایج
.1اگر هندزفری راهنما دارد ،آن را بخوانید.

اگر هنوز راهنمای هندزفری را دارید ،قبل از تمیز کردن باید آن را بخوانید .برخی از هندزفریها ممکن است
دستورالعملهای تمیز کردن خاصی داشته باشند که باید از آن پیروی کنید.

 .2اگر هندزفری شما پوشش سیلیکونی ندارد هندزفری را از هم باز نکنید.

فقط اگر پوشش سیلیکونی دارند که به راحتی میتوانید آن را بردارید و جا بزنید این قطعات را از هم باز کنید.
نیازی به باز کردن قطعات دیگر هندزفری برای تمیز کردن آنها نیست و باز کردن آنها میتواند باعث صدمه به
هندزفری شود.
 .3قبل از پاک کردن هندزفری ،آن را از سوکت جدا کنید.
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هیچوقت برای تمیز کردن هندزفریی که هنوز به دستگاه الکترونیکی وصل است اقدام نکنید.همیشه قبل از شروع
به تمیز کردن ،هندزفری را جدا کنید.
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