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 چگونه یک کامپیوتر دسکتاب یا رومیزی را از پایه جمع آوری کنیم؟

 

 :مقدمه

شود امروزه کامپیوترها جزء ابزارهای پرکاربرد و مورد نیاز انسان در امورکاری و حتی شخصی محسوب می

ارند را و با استفاده از آن می توان برخی از کارهای دشوار و پیچیده، که نیاز به سرعت عمل و دقت باالیی د

 . به راحتی انجام داد

سب وکارهای مختلفی  ستفاده آن در جامعه کنونی ک شر و ا ضور و نقش کامپیوترها در زندگی ب به دلیل ح

سخت افزاری و لوازم جانبی گرفته تا تعمیرات و  شدند؛ از خرید و فروش قطعات  ستا راه اندازی  در این را

 .خدمات فنی آن

شتن مهارت الزم در زمینه ها شده دا شغلی  ی مختلف علوم کامپیوتری خود منجر به ایجاد موقعیت های 

شتن  ست بدانید برای دا شغل خوب از آن کسب درآمد کنیم. البته الزم ا ست. ما می توانیم به عنوان یک  ا

مهارت و دانش مورد نیاز در زمینه کامپیوتر باید دوره های آموزشیییی مختن آن را گنراند و بدون دانش و 

 وتر دوره آموزشی با نامکامپی تعمیرات برای مثال  ی توان استاندارهای تعریف شده را یاد گرفت .آموزش نم

A+   به فرد داده مه بین الملی  نا یک گواهی ندن این دوره و قبولی در آزمون  گنرا عد از  که ب وجود دارد 

 .میشود. و میتواند جایگاه خوبی در بخش اشتغال داشته باشد
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 .های مربوط به علوم کامپیوتر بحث اسمبل کردن یا سرهم کردن کامپیوتر استاز مهمترین مهارت 

یعنی اینکه بتوانید کامپیوتری را که به صیییورت باز و قطعات آن از هم جدا اسیییت را  ب  یک  اسمممبل

اسییتاندارد و اصییول به هم متصییل کنید و به عنوان یک کامپیوتر کامل و آماده ای که در یک مرکز خرید 

وجود دارد در بیاورید. که بعد از نصب قطعات و سرهم کردن از لحاظ سخت افزاری نوبت به نصب  کامپیوتر

صورت کامل آماده ی اجرا و سیستم عامل و نرم افزارها و درایورهای مورد نیاز می رسد تا یک کامپیوتر به 

 .کار باشد

سازگاری خوبی داشته باشند چنانه  قطعات تشکیل دهنده کامپیوتر باید به گونه ای انتخاب شوند که با هم

به این امر توجه نشییود و شییاید کامپوتر بعد از نصییب قطعات به خوبی روشیین شییود و کار کند اما حداکثر 

کارایی را ندارد و ممکن اسییت بعد از مدتی کار با آن بسیییاری از مشییکالت خود را نشییان دهند. در ادامه 

 .را به شما معرفی کنیم pc میخواهیم اصلی ترین بخش های یک کامپیوتر

 کسییانی که با کامپیوتر و اجزای سییخت افزاری داخل آن مثل حافمه رم، هارد،کارت گرافیر، پردازنده یا

CPU  و مادربرد به خوبی آشینا هسیتند می دانند که مفهوم اسیمبل کردن فقص وصیل کردن این قطعات

سازگاری قطعات حائز اهمیت ست بلکه عواملی مثل  شناخت  سرجای خود نی سمبلرعالوه بر  ست. یک ا ا

دقی  و تخصصی قطعات باید بتواند تشخین دهد که چه قطعه سخت افزاری مناسب این کامپیوتر است و 

کارایی حداکثر  ند و  به خوبی مد  شیییو باهم دیگر  که  باشییید  گاری قطعات  وری  ماهنگی و سیییاز  ه

performance اشته باشد ممکن است کامپیوتر به  ور را داشته باشد. اما اگر سازگاری به خوبی وجود ند

کامل روشن شود و شروع به کار کند اما هرگز، حداکثر کارایی را نخواهد داشت و بعضا برخی مشکالت به 

 . مرور خود را نشان خواهند داد

را به اختصییار   PC در این آموزش قصیید داریم ابتدا قسییمت های مختلف تشییکیل دهنده یک کامپیوتر یا

 .پس مراحل اسمبل کردن را با هم دنبال کنیمشرح دهیم س
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 CASEکیس یا بدنه -1

کیس، یکی از مهمترین بخش های کامپیوتر می باشد، زیرا تمام قطعات اصلی در داخل کیس قرار میگیرد 

و بر روی آن سوار می شود، بنابرین در انتخاب یک کیس مناسب بایستی دقت الزم را داشته باشیم که از 

 .ی محکم و مانع ورود نویزهای مزاحم به داخل بدنه شود و از قطعات داخلی آن محافمت کندلحاظ مقاوت

 MotherBoardمادربرد یا برد اصلی -2

 .نیز گفته می شود  main board مادربرد یا برد اصلی که اغلب به آن

امپیوتر دانست چرا همانطور که از اسمش پیداست می توان آن را به عنوان اصلی ترین قطعه یا برد اصلی ک

که قابلیت اصلی آن اتصال قطعات دیگر مثل رم، کارت گرافیک، پردازنده و... بر روی خود و همگام سازی و 

یکپارچه سازی این قطعات می باشد که این کار باعث هماهنگی بین تمام قطعات متصل شده بر روی مادر 

نسییجم تشییکیل یک کامپیوتر نهایی را می برد شییده و همگی در کنار هم به صییورت هدفمند و منمم و م

سوکت می سری  سالت گفته میدهند .مادربرد دارای یک  صطالح به آن ا شد که در ا سلیه این با شود به و

شبکه صوتی،کارت  سخت افزارهای کاربردی مثل کارت  سالت ها میتوان  و کپچر  TV و یا کارت LAN ا

 VGAی مادربرد نیز می توان به اسالت کارت گرافیکو... بر روی آنها وصل کرد از جمله اسالت های اصل

 .اشاره کرد RAM و حافمه
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شاره کرد که به ما اجازه می  از ویژگی های بارز مادربرد میتوان به ورودی و خروجی های مختلف روی آن ا

سوار کنیم که به این ویژگی  صب و یا  سخت افزاری جدید را، به راحتی بر روی آن ن قابلیت “دهد قطعات 

 .گفته می شود” ارتقا

 پردازنده یا واحد پردازش مرکزی -3

شد  CPU واحد پردازش مرکزی یا همان سمت های کامپوتر می با صلی ترین ق یکی دیگر از مهمترین و ا

که به آن مغز کامپیوتر نیز گفته می شود، که عامل اصلی و یک فاکتور مهم در تعیین سرعت کامپیوتر می 

 .باشد

 همخوانی  اب یک پردازنده برای کامپیوتر با دقت کافی اقدام کرد تا پردازنده با نوع مادربردلنا باید در انتخ

 وقتی و ندارد سییازگاری ای پردازنده هرگونه با مادربردها همه زیرا کند پشییتیبانی را آن و باشیید داشییته

CPU  شی شدن کامپیوتر وجود دارد ولی هی  واکن شن  شود امکان رو صل می  سبت به بر روی برد و ن

نمایش تصویر در مانیتور ندارد و این خود یک نشانه عدم هماهنگی و ناسازگاری با مادربرد است. البته این 

سازگاری توسص  ست که مشکل  شده ا سازی  ستاندارد  سل های جدید پردازنده ها  وری ا امر امروزه در ن

 .شرکت های سازنده رفع شده است

 RAMحافظه اصلی -4

ست و به عنوان حافمه کوتاه مدت و حافمه رم را نیز  سی یک کامیپوتر دان سا می توان از دیگر بخش های ا

 .فررار با دسترسی تصادفی به بخش های داخلی آن شروع به کار می کند

 .با قطع جریان برق ا العات موجود در حافمه رم از بین می رود :نکته

هارد دیسییک ابتدا توسییص رم فراخوانی عملکرد رم به این صییورت اسییت که داده های موجود در داخل 

شوند سپس توسص پردازنده خوانده شده و اجرا می شود هرچقد فضای رم بیشتر باشد سرعت کامپیوتر می

 .نیز باالتر می رود و اجرای برنامه ها نیز با سرعت باال انجام می شود

به هماهنگی و سازگاری رم هنگامی که قطعات مختلف را بر روی برد اصلی نصب میکنیم میبایست  : مهم

 .با مادربرد نیز توجه کرد

یا ساعت نوسان در رم ها متفاوت است و باید در انتخاب رم به  CLOCK لحاظ از  چرا که میزان سرعت

این موارد توجه کرد چون اگر این امر نادیده گرفته شییود ممکن اسییت بعد از نصییب بر روی برد اصییلی کار 

 .رد کامپیوتر مواجه شویدنکند یا با اختالل در عملک
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 آوری کنیم؟ را گرد پایه رومیزی کامپیوتر یک چگونه 

 های بسییته اجرای به قادر که را پایه کامپیوتر یک تا کند می کمک شییما به هادسییتورالعمل از مجموعه ای

ست مدرن افزاری نرم سمبل را ا  چند با ار خود پول و سرمایه کاربران که اینکه بجای حال. کنید مونتاژ یا ا

شتن با توانند می کنند، آماده کامپیوتر یک خرید صرف تالش ساعت ارت و دانش الزم برای شناخت مه دا

سییخت افزار مناسییب و انتخاب صییحیت قطعات و چگونگی اسییمبل کردن آنها در کیس اقدام به ایجاد یک 

 .کامیپوتر کامل کنند که می تواند از لحاظ هزینه ای نیز مقرون به صرفه باشد

 مرحله اول: خرید قطعات

 

ابتدا باید قطعات الزم برای اسییمبل و مونتاژ کامپیوتر را خریداری کنید. قسییمت هایی که ما در این پروژه 

 :آموزشی استفاده خواهیم کرد به شرح زیر می باشند

 (CPU) پردازنده .1

 کیس کامپیوتر .2

 (SATA و DVD RW) درایو نوری .3

 RAM حافمه .4
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 POWER-منبع تغنیه .5

 SATA های کابل .6

 (SATA قابلیت) مادربرد .7

 فن پردازنده .8

 فن کیس .9

 (SATA قابلیت) هارد دیسک .10

 پی  و مهره های کیس و درایو. 11

 : فراهم کردن ابزارها و لوازم2رحله م

 

 :ابزارهای مورد نیاز پروژه را جمع آوری کنید

 )پی  گوشتی )برای اسالت ها و سرپی  ها 

 کاتر سیم و سیم لخت کن 

 انبردست سوزنی 

 ابزار چاقو 

 چراغ قوه کوچک 

 آچار قابل تنمیم 



 

7 
 

  ظرف کوچک برای نگه داشتن پی 

 ترکیب مخزن گرما 

 بند پایه  Grounding Strap 

ست که  :نکته شود، اما بهتر ا ستفاده ن صب از هر یک از این ابزار ها ا ست در هر مرحله ن ممکن ا

 .در صورت استفاده از آنها، همه آنها را در دست داشته باشید

دار: اسممتفاده از ابزارهای نادرسممت برای یک کار مانند چرخاندن یک پی  با تیاه چاقو می هشمم

  .تواند باعث آسیب قطعات و آسیب بدنی شود

 باز کردن کیس – 3مرحله

 

 

 

 

 

ابتدا تعدادی از پنل های فلزی با عالمت + را با کمی  3بعد از بازکردن کیس یا بدنه مطاب  تصییویرشییماره 

کنیم حال با حنف صیییفحه های کناری، پی  های مورد نمر را پیدا کرده )با از بدنه جدا میفشیییار دادن 

ضافی 3عالمت رنر قرمز در تصویر شماره  شته و قسمت های ا ( و پنل های کناری را در جای خود نگه دا

 .بریمرا از بین می

شته باشد. برای جلوگیری از آسیب  دیدگی ، مراقب هشدار: کیس ممکن است لبه های تیزی دا

 .باشید
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 اسمبل کردن برای کیس سازیآماده -4مرحله

 

 

 

 

 

 :شود انجام مونتاژ شروع از قبل باید چیز سه

 برداشتن یا حنف پنل محمه های نصب قطعات مختلف در کیس 

 دن کابل ها و موارد بسته بندی شده در کیسبازکر 

 برداشتن پوشش های ورودی برای سوار کردن DVD-WR 

  

 : اتصال خود به زمین یا ارت5مرحله 
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 متصل کامپیوتر یسک فلزی قسمت به را دیگر انتهای و دهید قرار خود م  روی باال تصویر مطاب  را پایه بند

 کامپیوتر اجزای به رسییاندن آسیییب از شییما بدن روی سییاکن  الکتریسیییته میدان هرگونه کار این با. کنید

 .کندمی جلوگیری

به  رسیدگی در هنگام کند. همیشه را خراب کامپیوتر اجزای تواندمی ساکن الکتریسیته : نکته

 .بپوشید پایه بند داخلی، یک یک از اجزای هر

 : نصب مادربرد6حله مر

 

 

 

 

 

 .برای نصب مادربرد به قطعاتی احتیاج داریم که باید اجزای خریداری شده در آن قرار بگیرند

I / O Bezel  یک پنل trim  شود و درگاه های رابص را در صب می  شت کیس ن سمت پ ست که در ق ا

 مادربرد احا ه کرده است،

که باعث ایجاد یک باالبر در کیس می شییود و کار آن جدا   standoffs پایه های متصییل به بدنه کیس یا

تر است کردن مادربرد از کیس می باشد. این مورد ممکن است در همه کیس ها وجود نداشته باشد ولی به

 (13موقع خرید کیس به این مورد هم توجه شود.)تصویر شماره 

 :توصیه های کلی برای اسمبل کردن کامپیوتر

  ی شده دقت کنیدبسته بندپک های خل ت از داقطعاموقع بیرون آوردن. 

  د به قطعات نصییب شییده روی آن دسییت نزنید و از لبه های چهارگوش برد اسییتفاده بردرجابجائی ماموقع

 .کنید

 موقع نصییب Ram وCPU  و خنک کننده بر روی مادر برد ابتدا برد را کامل از کیس خارج کنید و روی

 .یک سطت کامال تخت، سفت و ضد الکتریسته ساکن قرار دهید
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  موقع بسیییتن مادربرد در داخل کیس به قطعاتی که حالت تیزی و برندگی دارند دقت کنید که باعث

سایر قطع شدن  سته  شک شیدگی و  سینی کیس خرا شاری روی  شود. و هی  ف صل روی مادربرد ن ات مت

جایی که مادربرد قرار میگیرد وارد نشود چرا که اگر تحت فشار باشند بعد از گرم شدن دمای داخل کیس 

 .قطعات از محل نصب خود جدا می شوند

 ست آنها ستند و نباید با د ساس و ظریف ه سیار ح صل به برد ب سخت افزاری مت را لمس  تمامی قطعات 

 .کرد

 سوکت ها در داکا ست کیس ارت در حردل که تبارا باید به گونه ای مرتب کرد کیس بدنه خل بل ها و  در

 .انجام شود

   بعد از نصیب کردن تمام قطعات روی برد و بسیتن پی  ها و اتصیال سیوکت ها و کابل ها، دقت کنید پی

ال قطعات به همدیگر می شییود را از برد و اضییافی، آچار و یا هرگونه قطعه رسییانا و فلزی که باعث اتصیی

 .یکدیگر دور کنید و در نهایت درب کیس را ببنید

   سیم ها و پی سته کردن  ست نزنید و از باز و ب شن کردن کامپیوتر به هی  وجه به قطعات آن د بعد از رو

صورت نیاز حتما کامپیوتر را خاموش کرده و ک ابل برق آن را ها و هر قطعه دیگری خود داری کنید. و در 

مانند چاپگر و ماوس وکیبرد و... را بدون خاموش کردن  USB نیز جدا کنید. ) فقص اتصیییاالت مربوه به

ماوس و کیبردهای قدیمی یا معمولی و پورت اتصییال  PS2 می توان قطع و وصییل کرد. و اگر اتصییاالت

و وصییل کنید باعث که مختن چاپگر هسییتند را در حین روشیین بودن سیییسییتم قطع  Parallel موازی

 .سوختن چیپست مربوه به کنترل آنها بر روی مادر برد می شود

 نصب هارد دیسک -7مرحله 
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 و است این  3.5 آن عرض ارد دیسک دستگاهی است که تمام داده های شما را در خود ذخیره می کند. ه

ضا  این ست شده تعبیه برایش کیس داخل در ف سک هارد گرفتن قرار محل ا  که شده، تنمیم  وری دی

 . (16کنید )شکل  پیدا دسترسی پشت در کابل اتصاالت به بتوانید شما

 .د از قرار دادن هارد دیسک در محل، پی  های مربوه به محفمه آن را باید بستبع

 نورینصب دیسک  -8مرحله 

 

،  CD-ROM  ،DVD-ROM مانند نوری های درایو در این قسییمت ما دسییتورالعمل های نصییب برای

CD-RW   را شرح داده ایم که این مراحل را با ما دنبال کنید. 

اکثر کیس ها داری چندین قفسییه یا فضییا برای نگهداری و اتصییال درایوهای نوری هسییتند که اغلب تعداد 

ستفا سالت کمی از آنها مورد ا صب درایو نوری کاور ا  کامل  ور به را اینچی 5.25 ده قرار می گیرد برای ن

 بدنه از نوری درایو نصیییب برای را کیس داخل کاور یا درپوش ما قبلی مراحل در. ) میکنیم جدا کیس از

 (کردیم جدا کیس
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به  وری که به اینچی کنید  5.25درایو نوری را از قسیییمت جلوی کیس به آرامی وارد قفسیییه یا محفمه 

شیارهای محفمه قرار  شود که پیج ها به راحتی در  شود و جوری تنمیم  سیبی وارد ن شه های درایو آ گو

 .گیرد و با یک پی  گوشتی چهارسو پی  های محفمه را محکم میبندیم

 .را نصب کنید CPU -9مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند و جزء اسییاسییی ترین قطعات به عنوان مغز کامپیوتر عمل می  CPU همانطور که گفتیم پردازنده یا

سی  شود لنا باید هنگام وصل کردن آن روی پایه برد احتیاه کرد که پین های  داخل کیس محسوب می 

با یک عالمت  CPU نید نحوه قرار گرفتنبیمی 19پیو را خم یا از آن جدا نکنیم همانطور که در شیییکل 

 .فلش به رنر زد مشخن شده است

شکل  صب ابتدا میله فلزی کوچک را، مطاب   سوکت بلند کنید و عالمت20برای ن  مربو ه گناری، در کنار 

 روی خطوه کییه  وری بییه را وارد کنیییدcpu  و کرده پیییدا را یو پی سیییی ی لبییه روی (زرد فلش)

 .شود قفل خود جای در پردازنده تا دهید فشار پایین به را میله اکنون. شوند چیده هم
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 کنید نصب را رم– 10مرحله 

 

RAM ها  مکان حافمه موقتی است که پردازنده با آن کار می کند. داده های ذخیره شده دائم، از دیسک

گرفته می شییوند و به صییورت موقت در رم قرار میگیرد تا توسییص پردازنده خوانده شییود و بعد از اعمال 

 .گردد. یعنی عمل سیو انجام می شوددستورات به حافمه دیسک بر می

 :نصب این حافظه آسان است

مربو ه مختن بر روی اسالت تنمیم کنید، بررسی کنید که مکان اسالت یا شکاف  22رم را مطاب  شکل 

 .رم باشد

صل کنید که زبانه سالت کنید، ا مینان حا شار دهید تا آن را وارد ا های آن سپس روی هر دو  رف رم ف

 کامل به پایین رفته باشد 23 ب  شکل 

شدار: اگر هنگام سیب به  ه شد باعث آ سالت زبانه آنها تراز نبا شاردادن لبه های رم بر روی ا ف

 .ی شودتابلو های رم و مادربرد م
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 .ا نصب کنیدر cpu فن -11 مرحله

 

 

 

 

 

 

همه عملیات محاسییباتی در کامپیوتر توسییص پردازنده انجام می شییود، و وقتی پردازنده حجم زیادی از این 

سی پیو  صب یک فن  شدن کامپیوتر را از کار می اندازد لنا ن شود و این داغ  عملیات را انجام دهد داغ می 

 .شود انجام صحیت  ور به باید کار  ینتواند پردازنده را خنک کند، نصب امی

 به همراه یک قطعه آلمینیومی به نام گرما خور یا هیت سینک cpu برای خنک کردن بهتر، فن

(Heat Sink)   ستقیم روی پردازنده ست که به  ور م سیله فلزی ا سینک یک و شود. هیت  صب می  ن

 که اسیت  نیومی و تیغه ای شیکلنصیب می شیود و گرما را جنب می کند که این خاصییت سیاختار آلمی

 .شود می ارائه مختلف های  رح و ابعاد در امروزه

با هیت سینک را با یک الیه نازک از خمیر سفید رنر به نام سیلیکون آغشته می کنند،  cpuسطت تماس

با پخش کردن این خمیر روی محل اتصال پردازنده با هیت سینک از تماس آنها مطمئن می شویم چرا که 

 .یفه آن انتقال گرمای سی پیو به قطعه آلمینیومی هیت سینک می باشدوظ

صورت  سوکت برق فن که به  سطت  (3PPP) پین3ودر آخر  ست را به یک محل انتقال انرژی که بر روی  ا

شته سوکت را با نو صال  صل می کنیم. محل ات ست مت شده ا روی  CPU Fan یا Fan  مادربرد تعبیه 

 .مادربرد مشخن کرده اند

به خمیر  نیازی و یا اینتل برای اولین بار استفاده می کنید  AMD سینک هیت فن اگر از  :نکته

سممیلیکون ندارید چون که از قبل در کارخانه سممازنده این خمیر حرارتی بروی قطعه مورد نظر 

 .اعمال شده است
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 Case Fanنصب فن کیس  -12مرحله 

 

 .د، البته کیس باید این قابلیت را در خود داشته باشدفن کیس معموالً در قسمت پشت کیس نصب می شو

با نگه داشتن فن روی سوراخ های کیس آن را روی شیارهای که پی  در آن نصب می شود تنمیم میکنیم 

و بعد از تراز شدن آن را کامل پی  می کنیم و سوکت مربوه به برق فن را به سوکت های آزاد منبع تغنیه 

 .هوا از داخل کیس خارج شود وصل می کنیم با نصب فن

 : منبع تاذیه را نصب کنید13مرحله 

 

سیته کار نمی کند،  ساندن برق به تمام  Powerکامپیوتر بدون جریان الکتری یا منبع تغنیه ابزاری برای ر

ستگاه ست.د ستقیم تبدیل می کند تا  power قطعات کامپیوتر ا جریان متناوب برق ورودی را به جریان م

 .ت کامیپوتر از آن بهره ببرندسایر قطعا
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شد باید کابل  شده با صب  سوکت  24چنانچه پاور یا منبع تغنیه از قبل روی کیس ن پین منبع تغنیه را به 

قرار گرفته و  خود جای در سوکت زبانه پالستیکی اهرم دادن فشار با کرد وصل مادربرد  مادگی متصل در

 .کیپ می شود

سوکت پردازنده  8یا  پین 4نوع منبع تغنیه می تواند  شد اینک باید کابل منبع تغنیه را در نزدیکی  پین با

 .میکنیم وصل را آن داخل سمت به قرارداده و با اندکی فشار 

شتر برق کابل امروزه از آنجایی که  سک هارد بی شد می ساتا نوع از دی شوند.   تغنیه می ری این از و با

ر دستگاه پاورکیس، از نوع کابل ساتا را به به هارد دیسک و دیسک بنابراین باید در کابل های برق موجود د

شد  DVD-RW نوری یا همان سک نوری از نوع قدیمی با سک یا دی صورتی که هارد دی صل کرد. در  مت

 .باید از کابل مولکس برای اتصال آنها استفاده کرد

 اتصال کابل ها و بسته بندی -14مرحله 

 

نوبت به اتصاالت کابل ها می رسد که بهتر است  ب  دفترچه راهنما آنها  با نصب تمام اجزای داخل کیس

ستگاه را مرتب کنیم، هر صب د سوکت ورودی آنها می تواند ا برق به نیاز شده ن  نوع از ز منبع تغنیه دارد، 

 (27باشد. )شکل  IDE یا مولکس sata اتصال

 کامل  ور به را اتصییاالت تمام دوباره دیم،کر وصییل را مختلف قطعات برق های سییوکت بعد از اینکه تمام 

سی صب کامال قطعات که اکنون. کنیم می برر صب می کنیم و ر کیس روی جانبی های پنل اند، شده ن ا ن
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 بعد درب کیس را کامل میبنیدم اکنون رایانه آماده روشیین شییدن اسییت کابل برق کیس را به پریز برق یا

UPS کنیم. چنانچه در راه اندازی مشییکلی وجود داشییت تمام وصییل می کنیم و کامپیوتر را روشیین می

شویم برای  ست قطعات و کابل ها مطمئن  صال در سی کرده تا از ات صاالت و مونتاژ قطعات را مجدد برر ات

 .ا مینان خا ر بیشتر  ب  کتابچه راهنمای مولفه های اختصاصی برای عیب یابی ویژه کمک بگیریم

 

شید،  سته نبا شی مطلب این که میدوارما همراهان عزیز خ  بار پر کافی اندازه به شما برای آموز
 .بودید همراه ما با ازینکه ممنون. باشه بوده کاربردی و

 سیدحسن وحیدی  :تنظیم

www.kaliboys.com 

  

  

  


