
دفترچه راهنمای نصـب و راه انـدازی
LAURA PLUS 240 / 280 F

ی روز اروپا
و تکنولوژ

با قطعات 
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اطالعات فنیويژگي هاي محصول

دستگاه  LAURA PLUS 240 F با بهره گیری از 
جديدترين تکنولوژی روز دنیا، از لحاظ عملکرد 
را تضمین  و بی نقص  کارکردی ساده  ايمنی،  و 
می نمايد. خصوصیات متمايز کننده اين محصول  

عبارتند از:

مشخصات قطعات

27.9

B دارای برچسب انرژی رده
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•  از آنجا که راه اندازی اين محصول بايد مطابق با دفترچه راهنمای مصرف کننده صورت گیرد، آن را پس از   
    مطالعه برای استفاده های بعدی نگاه داريد.

•  فقط سرويس کاران واجد شرايط  عملیات نصب و راه اندازي اين شرکت، مطابق آخرين قوانین و مقررات
    فنی، ايمنی و سالمتی تدوين شده در کشور، مجاز به انجام دادن اين عملیات می باشند. 

•  فضای کافی در کناره های پکیج جهت دسترسی و چرخش هوا در نظر گرفته شود )حداقل 15 سانتی متر از   
    طرفین و 60 سانتی متر از جلو(.

•  از قرار دادن اجاق گاز و هر وسیله قابل اشتعال در زير دستگاه خودداري نمايید.
•  شیر آالت آب و گاز قابلیت دسترسي سريع داشته باشند.

•  دستگاه هاي مولد امواج الکتريکی را از دستگاه دور نگه داريد.
•  سیم ارت دستگاه را حتماً متصل کنید.

•  حتماً از محافظ برق مخصوص پکیج استفاده شود .
•  از نصب دستگاه در سالن پذيرايی، اتاق خواب و حمام اجتناب کنید.

•  رفع اشکاالت دستگاه کابل برق مصرفي پکیج بايد توسط افراد متخصص واجد شرايط اين شرکت انجام شود.
•  بررسي دقیق دريچه و کانال خروجي دود، حصول اطمینان از مسدود نبودن آن و عدم اتصال دودکش ساير

    وسايل گازسوز به اين کانال به عمل آيد.
•   عدم نصب صحیح دودکش  باعث نشتي مونو اکسید کربن به محیط، کاهش اکسیژن و خطرات جاني مي گردد .
•  در صورت عدم استفاده از لوله دودکش دوجداره، تهويه اتاق بايد مطابق استاندارد  و در محیط، جريان هوا

    وجود داشته باشد.
•  از تغییر دادن لوله دودکش و جابجايي دستگاه کامالً اجتناب کنید.

•  دقت کنید درنزديکی محل نصب دستگاه،آبراهی برای خروج آب وجود داشته باشد.
•   حتماً بايد در مسیر ورودی آب سرد، شیر فلکه آب تعبیه و در مدار برگشتی رادياتورها، فیلتر نصب گردد. 

•  شیر اطمینان يکي از اجزايي است که براي حفظ ايمني دستگاه تعبیه شده است و خروجي آن بايد به لوله
    فاضالب متصل گردد .

•  در شرايطي که دماي محیط زير صفر درجه سانتي گراد است و دستگاه پکیج به برق و گاز وصل نباشد، آب
    مدار گرمايشي بايد به طور کامل تخلیه گردد تا جائیکه  درجه فشارسنج ديجیتالی صفر شود.

•  دقت کنید شیر فلکه گاز و فیلتر روی لوله ورودی گاز، نزديک پکیج نصب شود و پس از نصب آن از عدم 
•  نشتی اتصاالت  مطمئن شويد. 

•  از افزودن هرگونه ماده ضديخ، ضدرسوب و پوسیدگي به آب مدارگرمايشي درمسیر لوله جداً خودداري نمايید.
•  بررسي دقیق انطباق محصول با نوع گاز مصرفي به عمل آيد. براي اطالعات بیشتر به برچسب روي کارتن و 

    دستگاه مراجعه نمايید.  
•  در صورت استشمام بوي گاز، وسايل برقي را روشن نکنید وضمن بستن شیر اصلی گاز با مرکز خدمات پس

    از فروش تماس حاصل فرمائید.
•  از تمیزکننده های اسیدي و دستمال هاي زبر جهت تمیزکردن سطح پکیج استفاده نکنید.

•   توجه داشته باشید که روشن شدن بويلر بدون بستن رويه آن در هر زماني خطرناك است.

نکات مهم
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عملکرد قطعات کنترل کننده دستگاه

اين محصول کامالً منطبق با استاندارد هاي مرجع اروپايي و ايراني طراحي و به قطعات کنترل کننده 
زير مجهز شده است. با توجه به کارکرد فنی و عملکرد مهم قطعات، از خارج کردن آن ها از مدار جداً 

خودداري نمايید : 
 

•  سوئیچ فشار هوا :

اين سـوئیچ فقـط زمـاني که مسیر تخلیه محصوالت احـتراق کامال باز باشد، به مـشعل اجـازه روشن 
شدن و جرقه زدن مي دهد .

 
•  کلید حرارتي مبدل :

اين کلید در زماني که آب موجود در مبدل اولیه بیش از حد گرم شود، جريان گاز  مشعل را قطع 
مي نمايد. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن  نمودن  مجدد آن فقط از طريق رفع 

اشکال به وجود آمده و سرد شدن آب مدار امکان پذير خواهد بود.

•  آشکار ساز يون شعله :
الکـترود حسـگر شعـله امـنیت عمـلیات را در هـنگام بروز اشکال در مسـیر گاز يا احـتراق ناقص 
مشعل تضمین مي نمايد. در چنین حالتي دستگاه خاموش مي شود و روشن نمودن مجدد آن تنها 

از طريق رفع اشکال به وجود آمده امکان پذير خواهد بود.

•  سنسور فشار آب :

زمـاني که فشـار سیستم به زير 0/5 بار برسـد، اين وسـیله دستگاه را خـاموش مي نمايد و تا 
زماني که فشار مدار از طريق شیرپرکن تأمین نگردد، راه اندازي نمي شود. 

درضمن مطلع باشید اگر فشار سیستم از 3 بار باالتر رود اين سنسور فعال شده و از طريق 
نمايشگر نمايش داده می شود. ) کد خطای             (  

•  سوپاپ اطمینان 3BAR )مدار گرمايشي( :
در صـورتي که فشـار آب مـدار گرمايشي به باالي  3BAR برسد، اين سوپاپ فعال شده و با تخلیه 

آب،  فشار مدار گرمايش را تا میزان مناسب کاهش مي دهد.
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کنترل پانل

T1
T2 T16

T15

T14

T8

T9T7T6

T3

T4

4 5

COL2

COL1

A

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

عنوان عالمت
 فعال شدن آب گرم مصرفی

آچار
اعداد بزرگ

واحد درجه گرمايش )سانتی گراد (
فعال شدن مدار گرمايش

RPM

شـبیه ساز مدار گرمايش
پارامتر

اعداد کوچک
واحد قدرت مشعل ) درصد(
وضعیت روشن بودن مشعل

حالت زمستان ) گرمايش (
حالت  تابستان )آبگرم مصرفی(

عدد

دکمـه افزايش دمای آب گرم مصرفی

دکمـه کاهش دمای آب گرم مصرفی

دکمه خاموش/ روشن و
دستگاه وضعیت  تغییر 

دکمـه کاهش دمای مدار گـرمايشی

دکمـه افزايش دمای مدار گـرمايشی

صفحه نمايش چنـد منظوره

دکمه  اطالعات دستگاه

دکمه  برگشت مدار به حالت اولیه )ريست (
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شیرهای ورودی آب به دستگاه را باز کنید. 1

دو شاخه تجهیز شده به محافظ برق را به پریز برق متصل کنید.2
) توجـه: به هیچ عنوان محافظ برق را از مسیر خارج ننمایید(.

دستگاه را در حالت خاموش )            ( قرار دهید. ) طبق موارد ذیل (3

دکمه انتخاب وضعیت )       ( را آنقدر فشار دهید تا روی صفحه LCD عالمت )            ( نمایان شود.
)توجه داشته باشید در فصل زمستان به هیچ عنوان کابل برق و شیرگاز ورودی به دستگاه را قطع ننمایید تا در مواقع 

مورد نیاز سیستم عملکرد خودکار ضد یخ زدگی به کار خود ادامه دهد( .

4

5

4

برای پر کردن آب مدار گرمایشی دقت داشته باشید درجه فشارسنج دیجیتالی نمایش داده شده در پایین صفحه 
LCD همـواره باید روی           بار باشد و
توصیه میشود هرچند وقت یکبار بازدید

گردد.

3

 شیر ورودی آب سرد 

  شیر ورودی گاز

شیرپرکن
)ورودی آب سرد دستگاه(

بسته       باز

مـراحل نصـب دستگاه
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الف- جهت انتخاب فصل تابستان )مورد استفاده فقط آب گرم مصرفی(:

پایین صفحه LCD  عالمت شیرآب )       ( نمایان می شود.  

طريقه استفاده و روشن کردن دستگاه

در حالی که دستگاه در حالت خاموش می باشد و روی صفحهLCD عالمت )            ( را نمایش می دهد یکبار دکمه )         ( را 
فشار دهید،

1

2

3

در این حالت مشعل و پمپ دستگاه روشن می شود 4
و عالئم شعله )       ( و شیر آب )        ( و مقدار قدرت 

 LCD  مشعل به فرض مثال به صورت )            ( روی
نمایش داده می شوند. )مقدار دمای نشان داده شده، 

دمای خروجی آب گرم مصرفی می باشد(.

با بستن شیر آب گرم مصرفی مشعل دستگاه خاموش می شود.

5شیر آبگرم مصرفی را باز کنید.

6

%

سـپس جـهت انتخاب دمای آبگرم مصـرفی با فشـردن ممتد دکمه های )           ( می توانید دمـای آبگرم 
مصرفی را بین )                           ( درجه سانتیگراد انتخاب نمایید . در این حالت عکس شیرآب سمت چپ صفحه 

به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.
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ب- جهت انتخاب فصل زمستان ) مورد استفاده تأمین آب گرم مصرفی و مدار گرمایشی (:

در حالی که دستگاه در وضعیت تابستان می باشد، یکبار دیگر دکمه )       ( را فشار دهید .

پایین صفحه LCD عالمت )         ( و باالی صفحه عالمت )            ( به صورت ثابت نمایش داده می شود .

1

2

سپس جهت انتخاب دمای مدارگرمایشی با فشار دادن ممتد دکمه های )              ( می توانید دمای بین )                             ( 
را انتخاب نمایید. در این حالت عکس رادیاتور سمت راست صفحه به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.

3

4

%

شده،  تعریف  دمای  به  رسیدن  جهت  حالت  این  در 
و عالمتهای       و پمپ دستگاه روشن می شوند  مشعل 
)      (  و قدرت مشعل  به فرض مثال به صورت )            ( 

روی LCD نمایش داده می شوند. )مقدار دمای نشان 
داده شده، دمای خروجی مدار گرمایش می باشد(.

%

5

6

انتخاب  به مقدار دمای  زمانیکه دمای مدار گرمایشی 
شده رسید، مشعل دستگاه خاموش می شود.

به عـنوان مـثال: دمـای انتخاب شـده            درجه 
می باشد.

در این فصل با باز کردن شیر آب گرم مصرفی مجدداً دستگاه روشن و عالئم  مشعل )     ( و شیرآب )        ( و مقدار قدرت 
مشعل  به فرض مثال به صورت )             ( نمایش داده می شوند .
)مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی آب گرم مصرفی می باشد(.

%
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%

در این هنگام با بستن شیر آب گرم مصرفی عکس 
عکس  و  شده  پاک  چپ  سمت  در   )     ( شیرآب 
نمایان می شود. چنانچه دمای مدار  مدار گرمایشی 
مشعل   باشد،  شده  انتخاب  دمای  حد  در  گرمایشی 

دستگاه  خاموش می گردد.

ولی چنانچه با بستن شیر آب گرم مصرفی دمای مدار 
گرمایشی در حد دمای انتخاب شده نرسیده باشد، مشعل  
دمای  به  گرمایشی  مدار  تا  دهد  می  ادامه  کارخود  به 
انتخابی برسد. در این حالت عالمت )     ( و )            ( 

همواره روشن می ماند.

8

در حالی که دستگاه در وضعیت زمستان همراه با تأمین آب گرم مصرفی می باشد، یکبار دیگردکمه )        ( را فشار دهید.

پایین صفحه LCD عالمت )          ( به تنهایی و باالی صفحه عالمت )            ( به صورت ثابت نمایش داده می شود .

1

2

ج- جهت انتخاب فصل زمستان بدون تأمین آب گرم مصرفی )مورد استفاده فقط تأمین مدار گرمایش(: 

سپس جهت تغییر دمای مدار گرمایشی می توانید با فشار دادن ممتد دکمه )            ( دمای بین )                          ( ر ا 3
انتخاب نمایید. در این حالت عکس رادیاتور سمت راست صفحه به صورت چشمک زن نمایش داده می شود.

7
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شده،  تعریف  دمای  به  رسیدن  جهت  حالت  این  در 
مشعل  دستگاه روشن می شود و عالمتهای )    ( و 
مقدار قدرت مشعل به صورت به فرض مثال به صورت 

)              ( روی LCD نمایش داده می شوند.
 ) مقدار دمای نشان داده شده، دمای خروجی مدار گرمایش 

می باشد(.

انتخاب  دمای  مقدار  به  گرمایشی  مدار  دمای  زمانیکه 
شده رسید مشعل دستگاه خاموش می شود.

45

گرم  این وضـعیت دسـتگاه آب  انتخـاب  با  )توجـه: 
مصـرفی را تأمـین نمـی کند(.

دکمه  )       ( را فشار دهید تا وارد منو شوید. اعداد در وسط نمایشگر نشان دهنده اطالعات پکیج می باشد. عدد سمت 

چپ در پایین،نشان دهنده شماره پارامتر است و چراغ پارامتر همچنان روشن است. با فشار دادن مجدد دکمه )       (  

شماره پارامترتغییر می کند. ) اطالعات موجود در پارامترها به شرح ذیل می باشد (.

اطالعات پکیج

تنظیمات دستگاه ) تنظیمات کارخانه (

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37

P38

P39

دمای ترموستات خارجی

دمای سنسور مدار گرمايش

حداکثر دمای تنظیمی مدار گرمايش

دمای سنسور آبگرم مصرفی

آخرين کدهای خطای دستگاه به ماقبل

شمارنده تعداد خطاها
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پیام های خطا و رفع اشکال

راه حلشرح اشکالکد خطا

E02

E03

E04

اشکال 
درسنسور حد

اشکال تخلیه دود

کمبود فشار آب

E05 اشکال درالکترود
جرقه زن

E06 اشکال در مدار
مصرفی آب

E09
ورود بیش 

از حد آب به 
دستگاه

E51
آسیب سخت 

افزاری

E01اشکال در احتراق

E52

E53

عدم تشخیص 
محفظه احتراق

عدم قابلیت 
ريست کردن

E72

E99

آسیب سخت 
افزاری

آسیب سخت 
افزاری

اشکال درکلید حرارتی و به نقطه 
جوش رسیدن آب در مبدل اصلی

اشکال د رترموستات دود / سوئیچ 
فشار هوا

اشکال در آب ورودی يا سوئیچ 
فشار آب

اشکال اتصال  سیم الکترود به برد 
الکترونیکی و يا نشتی در مدار

اشکال در حسگر مدار مصرفی يا 
اتصال آن

باز بودن شیر پرکن

رله ی فن بسته نمی شود

اشکال در احتراق، فن يا گاز ورودی

مربوط به خروجی دودکش و ورودی هوا

قابلیت ريست کردن از ترموستات 
بیرونی و ريموت کنترل موجود نمی باشد

رله ی فن گیر کرده است

مربوط به شیر گاز

علل احتمالی

سرد کردن دستگاه
تماس با نمايندگی مجاز

بررسی انسداد مسیر تخلیه دود
تماس با نمايندگی مجاز

بررسی فشار سیستم و پر نمودن مدار گرمايشی
تماس با نمايندگی مجاز

ريست کردن دستگاه
تماس با نمايندگی مجاز

ريست کردن دستگاه
تماس با نمايندگی مجاز

تخلیه آب مدار گرمايشی از طريق شیر تخلیه 
و يا هواگیری رادياتورها و رساندن آن به 

1/5 بار
تماس با نمايندگی مجاز

تماس با نمايندگی مجاز

چک کردن شیرهای گاز ورودی
 ريست کردن دستگاه

تماس با نمايندگی مجاز

تماس با نمايندگی مجاز

تماس با نمايندگی مجاز

تماس با نمايندگی مجاز

تماس با نمايندگی مجاز

عدم تشخیص اتصال 
ماژول شیرگاز E76 مربوط به اتصال سوکت ماژول شیرگاز

به برد الکترونیکی يا پروگرام برد
تماس با نمايندگی مجاز



اتصاالت سیستم آب و گاز
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نصب محصول

براکت  ديوار

بدنه اصلی

محل قرار گرفتن پیچ بر روی ديوار

پس از نهايي نمودن محل نصب، براکت را توسط پیچ های نصب بر روی ديوار ببنديد و محصول را به آن آويزان 

نمايید. سپس شیلنگ هاي گاز و آب را مطابق شکل زير به دستگاه وصل نمايید.

توجـه:

• در مسیر برگشت آب مدار گرمايشی ) E ( و مسیر اتصال شیرگاز ) C ( حتماً فیلتر تعبیه گردد.

• جهت اتصال رفت و برگشت مدار گرمايشي بايد از شلنگهايي با قطر داخلي 180 میلیمتر استفاده گردد.

محل اتصال ورودی هوا از چپ )تک جداره(

A       B     C      D      E

A       
B     
C      
D      
E
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محل اتصال ورودی هوا 

از راست )تک جداره(

محل اتصال دودکش دو جداره



نکات مهم در هنگام راه اندازی دستگاه

1-  قبل از پر کردن مدار گرمايشی،  درپوش اتوونت روي پمپ  را باز کنید.  

2-  برای رفع گیرپاژ با پیچ گوشتی پیچ روی پمپ را باز کنید و میله داخلي روتور را در دو جهت بچرخانید 
تا آزادانه حرکت کندو سپس پیچ را ببنديد.     

3-  دسته شیر پرکن آب را در خالف جهت عقربه های ساعت باز کنید. )مانند شکل(                              

4- زمانی که فشار به  1.5BAR رسید، شیرپرکن آب راجهت 
عقربه هاي ساعت ببنديد.   

5- دستگاه را در حالتی که شیر گاز بسته است، روشن نمايید. پمپ آب فعال است.  زمانی که فشار آب  

سیستم  به پايین تر از 1BAR  رسید، مجددا شیرپرکن آب را باز کنید تا فشار روي  1.5BAR قرار گیرد..

6-  مجدداً دستگاه را در حالتی که شیر گاز بسته است، روشن نمايید.  پمپ آب فعال است. اگر مجدداً فشار 
آب کاهش يافت  مراحل باال را  تکرار کنید تا فشار ثابت شود، سپس شیر پرکن را ببنديد.

7-  شیر گاز را باز کنید و با فشردن دکمه های مربوطه تنظیمات را انجام دهید.

شیرپرکن
)ورودی آب سرد به دستگاه(

14
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نکات مهم نصب لوله دودکش دوجداره

نحوه نصب لوله دودکش بر روی ديوار

قطعات مورد نیاز برای نصب دودکش

چگونگی افزايش طول لوله دوجداره

1-    طول استاندارد لوله دو جداره 1 متر است. اگر لوله بلندتر نیاز است با کارشناس مشورت نمايید. 
2-    پکیج حتما بايد به لوله دودکشي که به خارج راه دارد، وصل باشد. 

3-   به هیچ وجه از سیمان جهت گرفتن درز اطراف دودکش استفاده نکنید.
 4-   فاصله بین سطح لوله دو جداره و سقف بايد حداقل 45 سانتی متر باشد. 
5-   حداکثر طول مجاز نصب لوله دو جداره 3 متر است. در نظر داشته باشید،

         که هر زانويی 90 درجه، معادل 1 متر از طول مجاز لوله مي کاهد. 
6-   لوله دودکش بايد حداقل 2 درجه به سمت پايین شیب داشته باشد.

1-  مکان مناسب را به صورت دايره ای با قطر 110 میلی متر عالمت بزنید.
2-  فضا را در ديوار ايجاد کنید.

3-  پوشش پالستیکی را در لوله بگذاريد و لوله را در فضای ايجاد شده قرار دهید. 
4-  يک پوشش ديگر را در لوله قرار دهید. 

5-  لوله خروجی دودکش را با 4 عدد پیچ  به پکیج متصل نمايید. دقت کنید که از نوار درزبند لوله استفاده شود.
6- انتهای لوله را به سمت پايین فشار دهید،

       تا حدود 2 درجه زاويه دار شود
 7-  اطراف لوله را با پوشش پالستیکی بپوشانید. 

1-  گلويي دودکش
2-  پیچ

3-  زانويي 90 درجه
4-  نوار درزبند ) اورينگ (

5-  لوله دودکش استیل يا آلومینیومی

1-  لوله استاندارد را در فضای ايجاد کرده قرار دهید.         4-  لوله اضافی را به اندازه موردنظر تنظیم کنید.
2-  زانويی را به پکیج وصل کنید.                                                  5-  حتماً از نوار درزبندی  بین اتصاالت استفاده کنید.

3-  لوله اضافی را بین آن ها قرار دهید.

حداکرث طول 3 مرت

شیب 2 درجهشیب 2 درجه

پوشش پالستیکیپوشش پالستیکی

15



اجزاء اصلی

شلنگ های سیلیکونی

سوئیچ  فشارهوا

محفظه خروجی دود

بدنه جلويی محفظه احتراق

شاسی محفظه احتراق

لوله  رفت به مبدل اصلی

لوله  اتصال گاز

شلنگ  منبع انبساط

  منبع انبساط

سنسور فلو متر

پمپ مدار گرمايش
شاسی

فلومتر و کارتريج ورودی آب سرد

مبدل ثانويهشیر گازلوله تخلیه آب مدار گرمايشی
سنسور حداقل - حداکثر و فشارسنج ديجیتال

کارتريج خروجی آب مدار 
گرمايشی

سنسور آب گرم مصرفی

موتور برقی شیر سه طرفه

مبدل اصلی

فـن

مشـعـل

لوله  برگشت  از مبدل اصلی

شیر پرکن

دريچه ورودی هوا

گیره نگهدارنده لوله
مسی به مبدل

الکترود جرقه زن

سنسور مدار گرمايش
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دريچه ورودی هوا

گیره نگهدارنده لوله
مسی به مبدل



موقعیت الکترودهای جرقه زن و حسگرها

نمودار هد پمپ

24 KW

17

28 KW



دياگرام الکتريکی
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تمیز کردن مبدل و مشعل

نحوه تمیز نمودن مبدل و مشعل

•    هفت عدد پیچ  بدنه جلويی محفظه احتراق را باز کنید و آن را برداريد.

•    در صورتیکه خیلی کثیف نباشد از يک برس و جاروی مکنده برای 

       تمیز کردن آلودگی های مشعل و مبدل استفاده نمايید.

•    در صورتیکه خیلی کثیف است، مشعل و مبدل را جدا کنید

     و به صورت زير آن را تمیز نمايید :

جهت تمیز نمودن مبدل بسیار کثیف

•   به صورت جداگانه پیچ های کاور چپ )1( و سپس کاور راست را باز کنید.

•   گیره اتصال لوله مسی به مبدل را از لوله جدا کنید ) در هردو طرف 2 (. 

•    مبدل را از قسمت جلويی دستگاه بیرون آوريد)3(.

•   مبدل را با  محلول ضد رسوب تمیز کنید.

•    قبل از جاگذاری مجدد مبدل، اورينگ های لوله ها را تعويض کنید. 

جهت تمیز نمودن مشعل بسیار کثیف 

•  لوله اتصال شیرگاز به چند راهه را باز کنید . 

•   مهره قفلی چند راهه را باز کنید )4(.

•   چهار عدد پیچ متصل کننده مشعل به بدنه دستگاه را نیز باز نمايید )5(.

•   الکترود را از مشعل جدا  کنید )6(. 

•  با باز کردن چهار عدد پیچ بدنه راست و چپ، محفظه احتراق را باز کنید )7(.

•   مشعل را بیرون بیاوريد )8(.

•   مشعل و نازل ها  را با يک برس نرم تمیز کنید و آلودگی ها را از پشت  با يک فن  از روی مشعل جدا نمايید .

•    مشعل را به محل خود برگردانید.
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