ﻧﻬﺪاری از ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻧ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﺎ ﻧﺸﯿﻤﻨ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن را در آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ را درﻧﻈﺮ
ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻬﺪاری درﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺤﺜ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻬﺪاری ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣ ﺷﻮد.
اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری از ﻣﺒﻠﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن را از ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دور ﻧﺎه دارﯾﺪ زﯾﺮا ﻧﻮر زﯾﺎد ﺳﺒﺐ ﺧﺮاب
ﺷﺪن رﻧ ﮐﺎر ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺒﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﻣ ﺑﺒﻨﯿﺪ .اﺻﻞ دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮﻣﺎﯾ ﻣﺜﻞ رادﯾﺎﺗﻮر ،ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺨﺎری
دور ﻧﻬﺪارﯾﺪ زﯾﺮا ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺸ و ﺷﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﭼﻮب و ﭼﺮم ﻣ ﺷﻮد .ﻫﻮای ﺳﺮد ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دﯾﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن را از ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺎد دور ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺒﻞ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ از دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﭼﺮم را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸ ﮔﺮدﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫﺮ  ۳ﻣﺎه ﯾﺒﺎر ﺑﺎ واﮐﺲ ﭼﺮم آن را واﮐﺲ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻮرت رﯾﺨﺘﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت روی ﻣﺒﻞ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﺸ را در ﻣﺤﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎرﭼﻪ را رو رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺸﯿﺪ ﺑﻠﻪ دﺳﺘﻤﺎل را رو رﻃﻮﺑﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﺎ ﯾ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﻪ رﻧ ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ روی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ ﻣﺒﻞ ﻧﯿﺰ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل
آﻧﺮا ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺮا ﭘﻠﯿﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻧﺎت دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .1ﻋﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﯿﻦ و ﺗﯿﺰ روی ﻣﺒﻠﻤﺎن زﯾﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺟﺴﺎم روی ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﺧﺮاب و ﭘﺎره ﺷﺪن ﻣﺒﻞ
ﻣ ﺷﻮد.
 .2ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن دارﯾﺪ از زﯾﺮ ﺑﺸﻘﺎﺑ و روﻣﯿﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ
ﻏﺬاﯾ روی آن ﺑﻮد ﺗﻤﯿﺰ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﺎی آن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
 .3ﻣﺒﻠﻤﺎن را در ﺟﺎﯾ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﯾﻨﻮاﺧﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﺎن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻣﺒﻠﻤﺎن آن را روی
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻟﻖ ﺷﺪن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.
 .4اﺳﺘﻔﺎده از روﮐﺶ ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿ روی ﻣﺒﻞ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ ﻣﺒﻞ ﻣ ﺷﻮد.
 .5ﭘﻮﻟﯿﺶ ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﻮﺑ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮد.

