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آﯾﺎ ﻣﺗﻮان در ﻫﺮ ﻣﺎﻧ از ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ آﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
اﻫﻤﯿﺖ دارد؟ اﮔﺮ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺷﺴﺖ ﯾﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﻻﻣﭗﮐﻢﻣﺼﺮف از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﻻﻣﭗﻫﺎ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﻣﺎ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺧﻄﺮاﺗ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ دارد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺟﯿﻮهی درون آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺟﯿﻮه از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف اﺳﺖ.
ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﺣﺪود  ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﻟﯿﺘﺮ ﺟﯿﻮه در درون ﺧﻮد دارد.
ﺟﯿﻮه ﻣﺎدهای ﺳﻤ اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﺮ روی ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺬارد .ﺟﯿﻮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﻢﺷﺪن ،ﺳﺮدرد و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪی اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد آﮔﺎﻫ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷ از ﺟﯿﻮهی ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
و اﻧﺴﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.ﻧﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﺘﻪی ﺳﺎده ﻣﺗﻮان از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺘﻪی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﻻﻣﭗﻫﺎ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮان اﻓﺨﻤ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻟﻮدﮔﻫﺎی آب ،زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ دوﯾﭽﻪوﻟﻪ در ﻣﻮرد راﻫﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات
ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﯾ از اﯾﻦ راﻫﺎرﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯿﻤﺪت در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ
اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﺎر ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻦ ،از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌ ﺷﻮد در ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﺮد از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯿﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻫﺮوﻫﺎ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﻬﺎ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯿﻬﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد«.
اﻓﺨﻤ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ» :راه دﯾﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ ﺑﻬﺼﻮرت ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ .اﯾﻦﻻﻣﭗﻫﺎ دوﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺘﺎﺑ و آﻓﺘﺎﺑ ﮐﻪ دو
رﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ و در ﮐﻨﺎر ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﻌﻨ ﻣﺨﻠﻮﻃ از ﻻﻣﭙﻬﺎی
ﮐﻤﻤﺼﺮف و ﻣﻌﻤﻮﻟ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺗﺎ ﺿﻌﻒ ﯾﺪﯾﺮ را ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻤﻤﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،از
ﻧﻮع ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ آﻓﺘﺎﺑ و ﻣﻬﺘﺎﺑ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ از ﯾ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد«.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘ ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻻﻣﭗﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑ از اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﮐﺎﻫﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف رﻧ اﺛﺮات زﯾﺎنﺑﺨﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ دارﻧﺪ.
رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﮔﺬارد .ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف از وﯾﮋﮔ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ )ﺷﺪت
و ﺿﻌﻒ ﻧﻮر( ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ اﻓﺨﻤ ﻣﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ« ﺑﺎﺷﺪ» :ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻤﻤﺼﺮف ﺑﺮای
ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ از ﻻﻣﭙﻬﺎی  LEDﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﮐﻤﻤﺼﺮﻓﯿﺸﺎن را دارﻧﺪ وﻟ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﯿﻮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻻﻣﭙﻬﺎی ﮐﻤﻤﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ) (CFLاز ﺧﻮد اﺷﻌﻪی ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﯾﺎ  UVﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﺗ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آن اﻫﻤﯿﺖ دارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮان اﻓﺨﻤ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻟﻮدﮔﻫﺎی آب ،زﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ از
ﺷﺒﺎﻧﻬﺮوز در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺮﻣﻬﺎی ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﯾ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ را ﺣﺘﯿﺎﻻﻣﺎن در ﻣﺤﻔﻈﻬﻬﺎی ﻣﺸﺒ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﻪﺷﺪه
در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار ﻧﯿﺮد«.
درﺟﻪی ﺣﺮارت ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﻓﺨﻤ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ» :اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺶ از  ۴۸درﺟﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺻﻔﺮ درﺟﻪی ﺳﺎﻧﺘﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﭼﻮن ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهی ﺣﺮارﺗ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
دﮐﺘﺮ اﻓﺨﻤ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻮا در آن ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
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ﻣﺤﯿﻄﻬﺎﯾ ﮐﻪ دارای رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻔﺮوﺷﯿﻬﺎ ،ﺣﻤﺎم و ﺳﻮﻧﺎ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻌﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻻﻣﭙﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ از  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎﺻ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ.
ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﯿﻮهی ﻣﻮﺟﻮد در آن »زﺑﺎﻟﻪی ﺧﺎص« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ و ادﻏﺎم آن ﺑﺎ زﺑﺎﻟﻪی ﻣﻌﻤﻮﻟ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣآورد ﮐﻪ ﺟﯿﻮه ﺑﺎ »ﺷﯿﺮاﺑﻪی زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ و ﺧﺎﮐ و ﭼﺮﺧﻪی ﺣﯿﺎت و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهی دﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺷﻮد«.
اﮔﺮ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﺷﺴﺖ
ﺷﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺟﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ" ﻓﻨﺎوری ﺳﺒﺰ" ﯾﺎ "ﮔﺮﯾﻦ ﺗ "در اﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ
ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﺷﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه و درﺧﺘ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ اﻓﺨﻤ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﺷﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻫﺸﺪار ﻣدﻫﺪ» :اﮔﺮ ﻻﻣﭗ ﮐﻤﻤﺼﺮف ﺷﺴﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،اﺑﺘﺪا ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎﯾﺪ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺨﺎرات ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه و وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴ
ﻧﺸﻮد«.
او در اداﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻘﺪاری از ﺑﺨﺎرات ﺟﯿﻮه ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان از ﺟﺎرو ﺑﺮﻗ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ذرات رﯾﺨﺘﻬﺸﺪﻫ ﻻﻣﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﭼﻮن ﺧﻮد ﺟﺎرو ﺑﺮﻗ ﺳﺒﺐ ﭘﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذرات
ﺟﯿﻮه در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﺸﻼت آن را ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻨﺪ«.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﻻﻣﭗ ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﺑﺮﯾﺪﮔﻫﺎی ﻧﺎﺷ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺗﯿﺰ ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺣﺒﺎب
ﻻﻣﭗ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺧﺮدهﺷﯿﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊﮐﺮد و در ﮐﯿﺴﻪای ﻗﺮار داد .ﻣﺤﺪودهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪﺟﺎی داد.اﮔﺮ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎرو ﺑﺮﻗ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر
ﮐﯿﺴﻪی ﺟﺎرو ﺑﺮﻗ را ﺗﺨﻠﯿﻪ و داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد.
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