
 کنین؟ پاک خود را وسیله الکترونیکی چگونه

 هی ّوِ ٍسیلِ ّبی الکتزًٍیکی خبًگی، تئبتز تجْیشات ٍ ضخصی ّبی رایبًِ تب MP3 ّبی کٌٌذُ پخص اس

 الکتزًٍیکی ٍسبیل اس هزاقبت ٍ کزدى تویش بزای تالش تزتیب، ّویي بِ. ببضذداضتِ  سیبدی ّبی ّشیٌِ تَاًذ

 ایٌجب در. هذت طَالًی در خَد ابشارّبی توبم داضتي ًگِ بِ کوک بزای کِ طَری بِ است، ارسضوٌذهبى، 

 گفتِ هی ضَد. سبدُ ًکتِ چٌذ

 گام اول:

 

 هرحله اول:

 در غببر ٍ گزد جوع ضذى بزای تزیي هکبى آسبى ضوب یالکتزًٍیکٍسیلِ . کٌیذ تویش را خبک ٍ غببر ٍ گزد

 .است ثببت ٍسیلِ ضوب کِ هَاردیدر  خصَظ بِ است، سهبى طَل



 تویش ٌّگبم. ببضذ سبس هطکل ضوب تصَیز ٍ صذا کیفیت بزای حتی است هوکي حذ اس بیص غببر ٍ گزد 

 بِ. کٌذ خزاضیذُ را ضوب تجْیشات است هوکي سیزا کٌیذ خَدداری کبغذی حَلِ یک اس استفبدُ اس کزدى،

 استفبدُ کٌیذ. هیکزٍفیبز پبرچِ اس آى بزای گزفتي ًتیجِ بْتز، جبی

 یکی. کٌیذ استفبدُ کَچک ٌّزی هَ قلن یک یب ای پٌبِ ّبی دستوبل کَچک، فضبّبی بِ رسیذى بزای

 کَچک ّبی ًبحیِ اس را خبک ٍ گزد تب کٌیذ استفبدُ فطزدُ َّای ی هیلِ اس کِ است ایي ّب گشیٌِ اس دیگز

 .بیبٍریذ بیزٍى کلیذ صفحِ هبًٌذ

 

 هرحله دوم

  ابشار، آى را بز رٍی پبرچِ اسپزی کزدُ ٍ سپس پبرچِ را رٍی ابشار بکطیذ.بِ جبی اسپزی هستقین بز رٍی 

 ًقبط دارای ّبی ابشار. کٌیذً اسپزی خَد یالکتزًٍیک ٍسیلِ رٍی بز را کٌٌذُ پبک هَاد هستقین طَر بِ ّزگش



 ّبآى  رٍی بز هستقین طَر بِ کِ صَرتی در است هوکي کِ ّستٌذ ای تَْیِ ّبی سَراخ ٍ هختلف ٍرٍدی

 .پبک کٌیذبب پبرچِ  را ًقبط رٍی ابشار سپس ٍاسپزی کٌیذ  پبرچِبز رٍی  ابتذا. ببیٌٌذ آسیب ضَد اسپزی

 

 هرحله سوم

 هحصَالت بزای تَاًیذ هی کِ چیشّبیی بْتزیي اس یکی صفحِ ٍسیلِ الکتزًٍیکی تبى را گلس بچسببًیذ.

 صفحِ سطح اس Nanotol هبًٌذ هحصَالتی. است ًوبیص صفحِ چسببًذى گلس دّیذ، اًجبم الکتزًٍیکی

 را خَد ّبی دستگبُ ًبهزئی الیِبب . کٌٌذ هی تبهیي را هذت طَالًی حفبظت ٍ کٌٌذ هی هحبفظت تبى ًوبیص

 .بوبًٌذ تویش هذت طَالًیدر  تب کٌذ هی کوک آًْب بِ ٍ کٌیذ هحبفظت خزاش اس



 

 هرحله چهارم

بزای هحبفظت ٍ جلَگیزی اس خزاضیذُ ضذى ٍ یب ضکستي حتوب سزهبیِ گذاری کٌیذ.  بزای هَارد هحفبظت،

 ، سزهبیِ گذاری کٌیذ. mp3 playersیب  eReadersٍسیلِ ّبی الکتزًٍیکی هبًٌذ تلفي ّوزاُ، 


