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حميدرضا داداشي

اتاق عمل

بخشی از کار، تشخیص این موضوع است که می توان به 
سادگی مشکل را برطرف کرد یا باید آن را به یک متخصص 
سپرد. گاهی کارهای ساده ای وجود دارند که می توان انجام 
داد؛ اما برخی از کارها به متخصص نیاز دارند و بهتر است 

قبل از انجام هر کاری با بزرگ ترها مشورت كرد.

معالجة   دربازكن

پیچ های پنل را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید.

نکتة مهــم: همان طورکــه قباًل هــم گفتم، 
پیچ های)پتانســیومترهاي( تنظیم کننــدة صدا 
بســیار ظریف اند و باید آن ها را به آرامی حرکت 
دهید. نکتة دیگر این اســت که این پیچ ها را به 
مقدار کم شل یا سفت کنید. به مقدار کم حرکت 
دهید، بعد امتحان  کنید. هر وقت صدا به میزان 
مطلوب رســید، کار تمام است و پنل را سر جای 

خود ببندید.  

توجه: ما به دلیل عکاســي، »ُبْرد« را از پنل جدا 
کرده ایم، ولی شما این کار را نکنید. چون اصاًل به 

این کار نیاز نیست. 

 در پشت پنل، به »برد« دستگاه دقت کنید. دو سوراخ یا شیار 
روی برد هست که کنار یکی از این سوراخ ها نماد »میکروفون« 

و کنار سوراخ دیگری نماد »بلندگو« دیده می شود.

دربازکن خانه تان حرف نمی زند و اگر هم حرف بزند، صدایش آن قدر ضعیف است که متوجه نمی شوید چه می گوید؟ پس احتمااًل خجالتی شده! شاید هم 
برعکس، مردم آزار شده: زنگ می زند، ولی هرچی می گوییم: کیه؟ چیه؟ شما؟!... جواب نمی دهد. 

اما از شوخی گذشته، دربازکن های برقی، یا به قول خودمان »اف اف«ها، گاهی به مرور زمان و کارکردن زیاد، دچار مشکل می شوند. یکی از این مشکل ها آن 
اســت که صدای افراد را درســت منتقل نمی کنند؛ چه از بیرون به داخل و چه از داخل به بیرون. در این روزهای کرونایی، مهمان که نمی آید، اما پستچی و 
مأموران قرائت کنتور  آب و برق و گاز و همسایه ای که كار داشته باشد، زنگ می زنند و ما نمی دانیم پشت در چه خبر است. ولی ما آدم هایی فنی و دست به آچار 

هستیم و یاد گرفته ایم ایرادهای جزئی وسایل خانه را برطرف کنیم.
در این چند شماره اي که گذشت، یاد گرفته ایم، با چند راه حل ساده، کم خطر و کم دردسر برای رفع مشکالت فنی وسایل خانه اقدام کنیم. اگر ایرادها جزئی 

بودند، آن ها را برطرف می کنیم و اگر نه، کار را به کاردان می سپاریم.
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این کار نیاز نیست. 

خود ببندید.  
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از ميان ايرادهای دربازکن های برقی، دو ايراد از همه رايج ترند:
 زنگ دربازکن کار می کند، ولی صدای کسی را که پشت در است، نمی شنویم و یا خیلی ضعیف می شنویم.

 صدای او را می شنویم، ولی او صدای ما را نمی شنود.
چاره چیست؟ مثل همیشه از ساده ترین و کم دردسرترین مرحله شروع می کنیم:

 گوشی را از دیوار جدا می کنیم. 
گوشــی  یک پایة ثابت )ریل( دارد که روی دیوار نصب  شــده است و خود گوشی به حالت کشــویی در آن قرار می گیرد. برای 

جداکردن گوشی کافی است آن را ـ با کمی فشار ـ از پایین به باال حرکت دهید و از ریل خارج کنید.

 داخل این سوراخ ها پیچ ظریفی وجود دارد که وظیفة آن 
تنظیم صداست که به آن پتانسیومتر یا »ولوم« می گوییم. 

 و اگر مشکل دربازکن این است که صدای داخل را بد 
و ضعیف به بیرون منتقل می کند، ســراغ پیچ تنظیم 

بلندگو می روید.

نکتة مهم: هنگام جداکردن گوشــی از پایه، شــتاب و عجله نداشته 
 باشید، چون تعدادی ســیم نازک به گوشی متصل اند و باید حواستان 

باشد که سیم ها قطع نشوند.
 پیچ های پشت قاب گوشی را با پیچ گوشتی مناسب باز کنید و دو قطعة 

قاب را از هم جدا کنید.
توجه: این کلید متحرک فنری که روی »برد« گوشی می بینید، در واقع 
همان ابزاری است که وقتی گوشی را روی پایه می گذارید، صدا را قطع 
می کند )درست مثل گوشی های تلفن( و همه چیز زیر سر همین کلید 
است! وقتی کثیف بشود و یا جرم و غبار بگیرد، انتقال صدا از خارج به 
داخل قطع می شود و یا به مشکل برمی خورد. شاید به  تجربه دریافته اید 
که معمواًل با باال و پایین کردن این کلید قطع ووصل، جریان صدا برقرار 

می شود. اما برای تمیزکردن این کلید چه کار باید کرد؟
»اســپری کنتاکت شــور« بهترین گزینه برای این کار اســت. اسپری 
کنتاکت شــور را می توانید از فروشــگاه های لوازم الکتریکی یا به  قول 

خودمان »الکتریکی ها« بخرید که قیمت زیادی هم ندارد، با این حال، 
اگر نتوانستید اسپری کنتاکت شور تهیه کنید، نفت یا الکل و ادکلن  هم 

کارتان را راه می اندازد. 
  روش تمیزکردن هم به این شکل است که کنتاکت شور، یا الکل، و نفت 
و ... راـ  به مقدار کمـ  داخل محفظة كلید، اســپری یا تزریق می کنید 
و کلیــد را چند بار به دفعات باال و پاییــن می کنید تا رطوبت به تمام 
قسمت های داخلی کلید برسد و جرم و رسوبات را از بین ببرد. )این جرم 

و رسوبات معمواًل به چشم نمی آیند.(
 اجزا و قاب گوشی را در جای خود قرار می دهید، پیچ ها را می  ببندید 
و گوشی را ســر جای خود روی ریل نصب می کنید. به همین راحتی 

مشکل گوشی شما حل شد!
و اما، گفتیم گاهی گوشی صدا را منتقل می کند، ولی صدا از یک  طرف 
و یا دوطرف ضعیف است. برای این کار باید زحمت بکشید بروید بیرون 

ساختمان و سراغ پنل دربازکن، یا همان »صفحه کلید« خودمان.

 اگر مشکل دربازکن این است که صدای بیرون را بد و ضعیف منتقل 
می کند، سراغ پیچ تنظیم میکروفون می روید )می بینید که جهت کم 

و زیادکردن صدا هم روی برد با فلش مشخص شده است(

 با استفاده از یک پیچ گوشتی مناسب، آن را کمی می چرخانید 
و تنظیم می کنید


