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 ندزفریتمیز کردن هروش 
 باعث افت کیفیت صدای پخش شده بشود.برای کاربر، مشکالت بهداشتی  ایجادمیتواند عالوه بر  ندزفریکثیفی ه

 شما سری ندزفریتمیز کرد.اگر ه مایع ظرفشویی آب و محلولیا یک  آب اکسیژنهرا میتوان با  هندزفری هااکثر 

 تمیز کنید.آنها را و جداگانه  یدبیرون بیاورنها را آهای جداشدنی دارد، 

 

 تمیز کردن با آب اکسیژنه روش اول:

.و پاک کنید جدا کنید. سری های هندزفری را 1  

 

ابتدا این قطعات جدا شدنی را در صورت وجود هستند،  قابل شستشوهای  ها دارای روکش هندزفری عضی ازب

بعد ها را تمیز کنید و  سریآب اکسیژنه این ر کمی مقداآغشته به نرم با یک دستمال   ،از هندزفری جدا کنید

 آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.

 .آب اکسیژنه را روی هندزفری بکشید.2

 

 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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 .شودپاک نرم مطمئین شوید که هر گونه مایع گوش و یا آلودگی آشکار با کمک دستمال 

  . هندزفری را کنار بگذارید.3

 
دقیقه  5به مدت تا اجازه بدهید  آنها را در کناری بگذارید.های هندزفری با آب اکسیژنه،  بعد از تمیز کردن گوشی

را نرم سمجی ، کثیفی یا آلودگی گوش  ایعکند تا هر م یکمک م نیا آب اکسیژنه به داخل هندزفری رسوخ کند.

 .کند

 .های هندزفری را با استفاده از یک مسواک تمیز کنید یسر .4

 
 

 هندزفری یبه آرام سوراخ سوراخخاص روی صفحه  مرکزبا ت استفاده کنید. صافاز یک مسواک نرم دارای برس 

 پاک کنید.ی هندزفری را سرهای  روی سوراخ اتذرمایع گوش و یا هر گونه .دیرا پاک کن
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 هندزفری را خشک کنید. .5

 
خشک  یکاغذ دستمالآنها را با  به آرامی هندزفری را تکان بدهید تا هر گونه قطره آب مشهودی را برطرف کنید.

 ذارید تا کامال خشک بشوند.گ. اگر هنوز نم دارند آنها را کنار بدیکن

 را سرهم کنید..دوباره هندزفری و سری ها ۶

 
تمیز  هندزفری شماسری های هندزفری را قبال برداشته بودید آنها را در جای خودش قرار دهید. حاال در انتها اگر 

  ماده استفاده است.آشده و 

 مایع ظرفشوییآب و  حلولمتمیز کردن با روش دوم : 

ها را بردارید. یرس.در صورت امکان 1  
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با یک دستمال نرم که جدا کنید. قبل از آغاز مرحله شستشو ها را  آن ،دارداشدنی اگر هندزفری شما سری های جد

. بعد آنها را کنار بگذارید تا خشک شوند.را خوب تمیز کنید با آب گرم مرطوب شده، سری ها  

 2.یک پارچه را با آب و مایع ظرفشویی خیس کنید.

 
 

پارچه را ظرفشویی ، یعروی یک پارچه نرم خیس استفاده کنید. بعد از ریختن ماظرفشویی  مایعمقدار کمی از  

وقتی این محلول را روی هندزفری به .تا چالنده شود و بعد پارچه را فشار دهید داخل ظرف کنید تا خیس شود

 داشته باشد. مایع ظرفشوییکمی خیس باشد و یک کم فقط کار میبرید باید 

 
 

  د.هندزفری را پاک کنی.3

 

 
 

با دستمال هندزفری را پاک کنید.مخصوصا روی صفحه سوراخ سوراخ تمرکز کنید.مطمئین شوید که هر گونه 

 .شودکثیفی و آلودگی که سوراخها را گرفته پاک 
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 .بشوئیدهندزفری را .4

 

 
 

از استفاده فقط کمی یک دستمال تازه بردارید و با آب تمیز مرطوب کنید.به یاد داشته باشید که دستمال باید قبل 

 شود.پاک  مایع ظرفشوییکنید تا هر باقی مانده  کمرطوب باشد. هندزفری را پا

 

  .بعد سری ها را سر جایش بگذارید صبر کنید تا هندزفری کامال خشک شود.5

 

 
 

دزفری را کنار بگذارید.وقتی کامال خشک شد ، سری ها را دوباره روی هن آنکامال خشک بشود هندزفری تا وقتی 

 استفاده کنید. آنقرار بدهید . حاال میتوانید دوباره از 
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از اشتباهات رایجپرهیز   

.، آن را بخوانیدراهنما دارد اگر هندزفری.1  

 

ها ممکن است  برخی از هندزفری اگر هنوز راهنمای هندزفری را دارید، قبل از تمیز کردن باید آن را بخوانید.

از آن پیروی کنید.د که باید نخاصی داشته باش های تمیز کردن دستورالعمل  

 

 کنید.ن را از هم بازاگر هندزفری شما پوشش سیلیکونی ندارد هندزفری  .2

 

 

فقط اگر پوشش سیلیکونی دارند که به راحتی میتوانید آن را بردارید و جا بزنید این قطعات را از هم باز کنید.  

برای تمیز کردن آنها نیست و باز کردن آنها میتواند باعث صدمه به نیازی به باز کردن قطعات دیگر هندزفری 

 هندزفری شود.

 

 سوکت جدا کنید.آن را از  ،هندزفری پاک کردنقبل از  .3
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نکنید.همیشه قبل از شروع اقدام تمیز کردن هندزفریی که هنوز به دستگاه الکترونیکی وصل است  رایهیچوقت ب 

 .یدکنا جدرا هندزفری به تمیز کردن، 
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