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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket.
Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével
hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért
alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és
jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket
nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más
készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány
percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot
hozhassa ki készülékéből.

KIEGÉSZÍTP TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz
szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és
tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles
választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és
az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és
kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges
főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop
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A felhasználói kézikönyvben az alábbi
szimbólumokat használjuk:

Fontos információk, amelyek személyes
biztonságát szolgálják, illetve információk
arra vonatkozóan, hogyan elõzheti meg a
készülék károsodását.

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A mosogatógép üzembe helyezése és használata előtt olvassa el figyelmesen a használati
útmutatót:
� Személyes és vagyontárgyai biztonsága érdekében.
� A környezet védelme érdekében.
� a készülék helyes használata érdekében.
Tartsa az útmutatót a készülék közelében, akkor is, ha a készüléket másnak átadja.
A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat okozta károkért a gyártó nem vállal fel-
elősséget.

Gyermekek és fogyatékkal élQ személyek biztonsága
� Ne bízza a készülék használatát csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve

megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyre, beleértve a gyermekeket. A
biztonságukért felelős személy felügyelje őket, illetve a készülék használatára vonatkozó-
an biztosítson útmutatást számukra.

� Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biztosítása érdekében, hogy ne játs-
szanak a készülékkel.

� Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekektől távol. Fulladás vagy sérülés veszélye
áll fel.

� Minden mosogatószert tartson biztonságos helyen. Ne engedje, hogy gyermekek a mo-
sogatószerekhez nyúljanak.

� A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.

Általános biztonsági tudnivalók
� Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ez sérülést okozhat, és kárt tehet a

készülékben.
� A szem, száj és torok sérülések elkerülése érdekében tartsa be a mosogatószer-gyártó

biztonsági utasításait.
� Ne igyon a mosogatógépből származó vízből. A készülékben mosogatószer-maradvá-

nyok lehetnek.
� Ne hagyja a készüléket nyitott ajtóval felügyelet nélkül. Így elkerülhetők a sérülések vagy

a nyitott ajtónak való ütközés.
� Ne üljön vagy álljon a nyitott ajtóra.

Használat
� A gépet háztartási célú használatra tervezték. A személyi sérülések és vagyoni károk el-

kerülése érdekében a készüléket kizárólag erre a célra használja.
� A készüléket csak mosogatógépben tisztítható edények tisztítására használja.
� Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülék-

be, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ez tűz- és robbanásveszélyt okozhat.
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� A késeket és minden más, szúrós hegyű eszközt hegyével lefele az evőeszközkosárba
helyezze. Ha nem, vízszintes helyzetben a felső kosárba vagy a késtartó kosárba helyez-
ze. (Nem minden típus rendelkezik késtartó kosárral.)

� Csak gépi mosogatáshoz alkalmas termékeket (mosogatószer, só, öblítőszer) használ-
jon.

� A nem gépi mosogatáshoz előírt sótípusok használata kárt tehet a vízlágyítóban.
� A mosogatóprogram elindítása előtt töltse fel speciális sóval a készüléket. A készülékben

maradó só kimarhatja a felületeket vagy meglyukaszthatja a készülék alját.
� Az öblítőszeren kívül más terméket soha ne töltsön az öblítőszer-adagolóba (pl. mosoga-

tógép-tisztító szert, folyékony mosogatószert). Ez kárt tehet a készülékben.
� A mosogatóprogram elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon

mozoghatnak.
� A készülékből forró gőz szabadulhat ki, ha az ajtót mosogatóprogram futtatása közben

kinyitja. Égési sérülés veszélye áll fenn.
� Az edényeket a mosogatógépből csak a mosogatóprogram lejárta után vegye ki.

Ápolás és tisztítás
� Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati

csatlakozóaljzatból.
� Ne használjon gyúlékony vagy rozsdásodást okozó anyagokat.
� Ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Ügyeljen arra, hogy a szűrők beszerelése he-

lyes legyen. A szűrők nem megfelelő beszerelése csökkenti a mosogatás hatásfokát, és
a készülék károsodását okozhatja.

� A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. Áramütést és a készülék
károsodását okozhatja.

Üzembe helyezés
� Ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen. Ne helyezzen üzembe és ne csatlakoztasson egy

sérült készüléket, képjen kapcsolatba a kereskedővel.
� A készülék üzembe helyezése és használata előtt távolítsa el a csomagolást.
� Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoztatását és a készülék üzembe helyezését kizá-

rólag szakember végezze. Ezzel megelőzhetők a szerkezeti károk és személyi sérülések.
� Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés során a hálózati dugasz le legyen választva a

fali aljzatról.
� Ne fúrja ki a készülék oldalait, nehogy megsérüljenek a hidraulikus és elektromos alkatré-

szek.
� Fontos!Tartsa be a készülékhez mellékelt sablon utasításait:

– A készülék üzembe helyezéséhez.
– Az ajtópanel felszereléséhez.
– A vízvezeték és a lefolyó csatlakoztatásához.

� A készüléket biztonságos szerkezet alá és mellé helyezze.

Fagyveszély
� Ne helyezze üzembe a készüléket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0°C alatt van.
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� A gyártó nem felel a fagy okozta kárért.

Vízhálózatra csatlakoztatás
� A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához használjon új csöveket. Ne alkalmaz-

zon használt csöveket.
� Ne csatlakoztassa a készüléket új vízvezetékekre vagy hosszú ideig nem használt veze-

tékekre. Hagyja folyni a vizet néhány percig, majd ezt követően csatlakoztassa a befolyó-
csövet.

� Vigyázzon, hogy a készülék üzembe helyezésekor ne nyomja össze vagy ne károsítsa a
vízcsöveket.

� A vízszivárgás elkerülése érdekében biztosítsa, hogy a vízcsatlakoztatások szorosan
meg legyenek húzva.

� A készülék első használata során győződjön meg arról, hogy a csövek nem szivárognak-
e.

� A befolyócső dupla dupla bevonattal ellátott belső vezetékkel, valamint biztonsági szelep-
pel rendelkezik. A befolyócső akkor van nyomás alatt, amikor víz áramlik rajta keresztül.
Ha szivárgás van a befolyócsövön, a biztonsági szelep megszakítja a vízáramlást.

– Legyen körültekintő a befolyócső csatlakoztatásakor:

– A befolyócsövet vagy a biztonsági szelepet ne merítse vízbe.
– Ha a befolyócső vagy a biztonsági szelep megsérül, azonnal válassza le a csatlako-

zódugót a hálózati aljzatról.
– A biztonsági szeleppel ellátott befolyócső cseréjével forduljon szakszervizhez.

VIGYÁZAT
Veszélyes feszültség.

Elektromos csatlakozás
� A készüléket kötelező földelni.
� Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromossági adatok megfelelnek-e a háztar-

tási hálózati áram paramétereinek.
� Mindig megfelelően felszerelt, érintésbiztos aljzatot használjon.
� Ne használjon több helyes csatlakozókat és hosszabbítókat. Ezek használata tűzveszé-

lyes.
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� Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati kábelt. Forduljon szakszervizhez.
� Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a készülék hátulján található hálózati dugaszban és ká-

belben, illetve ne nyomja össze azokat.
� Beszerelés után biztosítsa a hálózati dugasz könnyű elérhetőségét.
� A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva válassza le. Mindig a hálózati dugaszt húzza.

Szakszerviz
� A készüléken javítási, vagy egyéb munkákat kizárólag erre felhatalmazott szakember vé-

gezhet. Forduljon szakszervizhez.
� Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

A készülék hulladékba helyezése
� A személyi sérülések vagy vagyoni károk megelőzése érdekében:

– Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
– Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba.
– Vegye le az ajtózárat. Így a gyermekek vagy kisállatok nem záródhatnak be a készü-

lékbe. A bezáródás fulladásveszélyes.
– A készüléket a helyi hulladéklerakó központban helyezze a hulladékba.

VIGYÁZAT
A mosogatógépbe való mosogatószerek veszélyesek, és korróziót okozhatnak!
� Ha a mosószerekkel baleset történik, azonnal forduljon orvoshoz.
� Ha a mosószer szájba kerül, azonnal forduljon orvoshoz.
� Ha szembe kerül a mosogatószer, akkor azonnal forduljon orvoshoz, és öblítse ki a sze-

meket vízzel.
� A mosogatógépbe való mosogatószereket biztonságos és gyermekek által el nem érhető

helyen tárolja.
� Ne hagyja nyitva a készülék ajtaját, amikor mosogatószer van a mosogatószer-adagoló-

ban.
� Csak egy mosogatóprogram indítása előtt töltse fel a mosogatószer-adagolót.
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TERMÉKLEÍRÁS

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1 Felső kosár
2 Vízkeménység-tárcsa
3 Sótartály
4 Mosogatószer-adagoló
5 Öblítőszer-adagoló
6 Adattábla
7 Szűrők
8 Alsó szórókar
9 Felső szórókar

Fényjelzések
� Miután a mosogatóprogram elkezdődött, egy vörös fényjelzés látható a padlón a készü-

lék ajtaja alatt. Ez a vörös jelzés a program befejezéséig látható marad.
� Miután a mosogatóprogram befejeződött, egy zöld fényjelzés látható a padlón a készülék

ajtaja alatt.
� Ha a készülékben meghibásodás történt, egy villogó vörös fényjelzés látható a padlón a

készülék ajtaja alatt.

Ha a készüléket magasabbra építik be konyhabútorajtóval együtt, a fényjelzés nem látható.

KEZELPPANEL

A vezérlőgombok a kezelőpanel felső részén találhatóak. A vezérlőgombok kezeléséhez
hagyja nyitva a készülék ajtaját.
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A B C D E

1 3 4

6

52

1 Be/ki gomb
2 Kijelző
3 Késleltetett indítás gomb
4 Programgombok
5 Jelzőfények
6 Funkciógombok

JelzQfények

Só jelzőfény Felgyullad, amikor a sótartályt fel kell tölteni. 1)

Miután a sótartályt feltöltötte, a só jelzőfénye néhány órán keresztül még tovább
világíthat. Ez nincs káros hatással a készülék működésére.

Öblítőszer jelzőfény Felgyullad, amikor az öblítőszer-adagolót fel kell tölteni. 1)

Multitab jelzőfény Felgyullad, amikor aktiválja a funkciót.

1) Amikor a sótartály és/vagy az öblítőszer-adagoló üres, a megfelelő jelzőfények nem gyulladnak fel, amíg a
mosogatóprogram üzemel.

Be/ki gomb
Nyomja meg a gombot a készülék ki- és bekapcsolásához.
A program lejárta után tíz perccel az AUTO OFF funkció automatikusan kikapcsolja a ké-
szüléket. Ez segít az energiafogyasztás csökkentésében.

Késleltetett indítás gomb
A gomb megnyomásával 1-24 órával késleltetheti a mosogatási program elindítását.

Programgombok
Egy mosogatóprogram kiválasztásához nyomja meg az egyik gombot. A megfelelő jelzőfény
felgyullad. Lásd a „Mosogatóprogramok” c. részt.

Funkciógombok
Ezekkel a gombokkal a következőket teheti:
� A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása. Lásd „A vízlágyító beállítása” részt.
� A multitab funkció bekapcsolása és kikapcsolása. További információkért lásd a „Multitab

funkció” fejezetet.
� Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása és kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció be van

kapcsolva). Lásd a „Mit tegyek, ha..." c. részt.
� A folyamatban lévő mosogatási program törlése. (Lásd a „Mosogatóprogram kiválasztása

és elindítása” c. részt).
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� A hangjelzések bekapcsolása és kikapcsolása. Lásd a „Hangjelzések” c. részt.

Beállítás üzemmód
A következQ m_veletek esetében a készülék legyen beállítás üzemmódban:
� Mosogatóprogram beállítása és elindítása.
� Késleltetett indítás beállítása és elindítása.
� A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása.
� A multitab funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása.
� Az öblítőszer-adagoló bekapcsolása vagy kikapcsolása (csak, ha a multitab funkció be

van kapcsolva).
� A hangjelzések bekapcsolása vagy kikapcsolása.

Kapcsolja be a készüléket. A készülék akkor van beállítás üzemmódban, ha:
� Az összes programjelzőfény felgyullad.

Kapcsolja be a készüléket. A készülék nincs beállítás üzemmódban, ha:
� Csak egy programjelző világít.
� A kijelzőn látható a mosogatóprogram vagy a késleltetett indítás időtartama.

– A beállítási üzemmódba való visszatéréshez törölni kell a programot vagy a késleltetett
indítást. Lásd a „Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása” c. részt.

Hangjelzések
A következő esetekben hallhat hangjelzést:
� A mosogatóprogram befejeződött.
� A vízlágyító szintjének elektronikus beállítása megtörtént.
� A készülék meghibásodott.

Gyári beállítás: bekapcsolva.

A hangjelzések kikapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (B) és a (C) funkciógombokat, amíg az (A),

(B) és (C) funkciógombok jelzőfényei villogni nem kezdenek.
4. Engedje el a (B) és a (C) funkciógombokat.
5. Nyomja meg az (C) funkciógombot.

� Az (A) és a (B) funkciógomb jelzőfénye kialszik.
� A (C) funkciógomb jelzőfénye tovább villog.
� A kijelzőn a hangjelzés beállítása látható.

A hangjelzések be vannak kapcsolva.

A hangjelzések ki vannak kapcsolva.

6. A beállítás módosításához nyomja meg a (C) funkciógombot.
7. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.
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Ha a hangjelzéseket ismét aktiválni szeretné, végezze el az (1) - (7) lépéseket.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Ellenőrizze, hogy a vízlágyító szintje megfelel-e lakóhelyén használt víz keménységé-
nek. Szükség esetén módosítsa a vízlágyító beállítását.

2. Töltse fel a sótartályt mosogatógéphez használatos sóval.
3. Töltse fel az öblítőszer-adagolót öblítőszerrel.
4. Helyezze be az evőeszközöket és edényeket a készülékbe.
5. Állítsa be a töltet és a szennyeződés típusának megfelelő mosogatóprogramot.
6. Töltse fel a mosogatószer-adagolót a megfelelő mennyiségű mosogatószerrel.
7. Indítsa el a mosogatóprogramot.

Ha kombinált mosogatószer-tablettát használ („3 az 1-ben”, „4 az 1-ben”, „5 az 1-ben”' stb.),
használja a multitab funkciót (lásd a „Multi-tab funkció” c. részt).

A VÍZLÁGYÍTÓ BEÁLLÍTÁSA

A vízlágyító eltávolítja a csapvízből az ásványi anyagokat és sókat. Ezek az ásványi anyag-
ok és sók károsíthatják a készüléket.
Állítsa be a vízlágyító szintet, ha az nem felel meg a lakóhelyén használt víz keménységé-
nek.
A használt víz keménységére vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi vízügyi
hatóságokkal.

Vízkeménység Vízkeménység beállí-
tása

Német fok (dH°) Francia fok (°TH) mmol/l Clarke fok kézzel elekt-
roniku-

san

51–70 91–125 9,1–12,5 64–88 2 1) 10

43 – 50 76 – 90 7,6 – 9,0 53 – 63 2 1) 9

37 – 42 65 – 75 6,5 – 7,5 46 – 52 2 1) 8

29 – 36 51 – 64 5,1 – 6,4 36 – 45 2 1) 7

23 – 28 40 – 50 4,0 – 5,0 28 – 35 2 1) 6

19 – 22 33 – 39 3,3 – 3,9 23 – 27 2 1) 5 1)

15 – 18 26 – 32 2,6 – 3,2 18 – 22 1 4

11 – 14 19 – 25 1,9 – 2,5 13 – 17 1 3

4 – 10 7 – 18 0,7 – 1,8 5 – 12 1 2
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Vízkeménység Vízkeménység beállí-
tása

Német fok (dH°) Francia fok (°TH) mmol/l Clarke fok kézzel elekt-
roniku-

san

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) Gyári helyzet.
2) Ezen a szinten ne használjon sót.

Manuálisan és elektronikusan kell beállítania a vízlágyítót.

Manuális beállítás
A vízkeménység-tárcsát forgassa el az 1. vagy 2.
állásba (lásd a táblázatot).

Elektronikus beállítás
1. Kapcsolja be a készüléket. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban

van-e.
2. Nyomja meg egyszerre és tartsa lenyomva a (B) és a (C) funkciógombokat, amíg az

(A), (B) és (C) funkciógombok visszajelzői villogni nem kezdenek.
3. Engedje fel a (B) és (C) funkciógombokat.
4. Nyomja meg az (A) funkciógombot.

� A (B) és a (C) funkciógombok visszajelzője kialszik.
� Az (A) funkciógomb visszajelzője tovább villog.
� Hangjelzések hallhatók.
� A kijelzőn a vízlágyító beállítása látható (például:  és öt hangjelzés hallható = 5.

szint).
5. A beállítás módosításához nyomja meg ismét az (A) funkciógombot.
6. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.

Ha a vízlágyító elektronikusan az 1. szintre van beállítva, akkor a só visszajelző nem kap-
csol be.

12 A vízlágyító beállítása



SPECIÁLIS SÓ HASZNÁLATA

A sótartály feltöltése
1. Csavarja le a kupakot az óramutató járá-

sával ellenkező irányban, és nyissa ki a
sótartályt.

2. Töltse meg a sótartályt 1 liter vízzel (első
feltöltéskor).

3. A tölcsér segítségével töltse fel a sótar-
tályt sóval.

4. Távolítsa el a sótartály nyílása körül lévő
sót.

5. A sótartály visszazárásához tekerje a ku-
pakot az óramutató járásával megegyező
irányba.

Normális jelenség, ha a só betöltésekor víz folyik ki a sótartályból.

A MOSOGATÓSZER ÉS AZ ÖBLÍTPSZER HASZNÁLATA

20
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1 2 3 4

567

Mosogatószer használata

A környezet védelme érdekében ne használjon a szükségesnél több mosogatószert.
Kövesse a mosogatószer gyártójának a csomagoláson található utasításait.

A mosogatószer-adagoló feltöltése:
1. Nyomja meg a kioldógombot 2  fedelének felnyitásához 7  a mosogatószer-adagoló
2. Tegye a mosogatószert az adagolóba 1  .
3. Ha előmosogatási fázissal rendelkező mosogatóprogramot használ, tegyen egy kevés

mosogatószert a készülék ajtajának belsejébe.

Speciális só használata 13



4. Ha mosogatószer-tablettát használ, tegye a mosogatószer-adagolóba 1  .
5. Zárja be a mosogatószer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

Mosogatószer-tabletta használata esetén használja a hosszú mosogatóprogramokat. Ezek
a rövid programok során nem oldódnak fel teljesen, így csökkenthetik a mosás eredményét.

Az öblítQszer használata

Az öblítőszer lehetővé teszi, hogy az edények folt- és csíkmentesen száradjanak.
Az öblítőszer-adagoló az utolsó öblítéskor automatikusan adagolja az öblítőszert.

Az öblítőszer-adagoló feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a kioldógombot 6  fedelének kinyitásához. 5  az öblítőszer-adagoló
2. Töltse fel az öblítőszer-adagolót 3  öblítőszerrel. A "max" jelzés a maximális szintet

mutatja.
3. A kilöttyent öblítőszert nedvszívó törlőkendővel távolítsa el, hogy a mosogatóprogram

alatt megakadályozza a túlzott habképződést.
4. Zárja be az öblítőszer-adagolót. Nyomja le a fedelet, amíg a helyére nem kattan.

Állítsa be az öblítQszer adagolását
Gyári beállítás: 3. állás
Az adagolás 1. (legalacsonyabb adagolás) és 4. (legmagasabb adagolás) pozíció között ál-
lítható be.
Forgassa el az öblítőszer-adagoló kiválasztógombját 4  az adag növeléséhez vagy csök-
kentéséhez.

MULTITAB FUNKCIÓ

A multitab funkció kombinált mosogatószer-tablettáknál alkalmazható.
Ezek a termékek mosogatószert, öblítőszert és mosogatógéphez használandó sót tartal-
maznak. A tabletták bizonyos típusai más vegyszereket is tartalmazhatnak.
Biztosítsa, hogy a tabletták megfeleljenek lakóhelye vízkeménységének (tekintse meg a ter-
mék csomagolásán lévő információkat).
A multitab funkció leállítja az öblítőszer és a só betöltését.
A multitab funkció automatikusan kikapcsolja az öblítőszer és a só jelzőfényeit.
A multitab funkció használatakor a program időtartama megnövekedhet.

A multitab funkciót a mosogatóprogram indítása előtt kapcsolja be vagy ki. A funkciót a mo-
sogatóprogram működése közben nem lehet be- vagy kikapcsolni.

A multitab funkció bekapcsolása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (D) és (E) funkciógombokat, amíg a multi-

tab jelzőfénye felgyullad.
4. Engedje fel a (D) és (E) funkciógombokat. A funkciót bekapcsolta.

14 Multitab funkció



� Amikor bekapcsolja a multitab funkciót, az mindaddig bekapcsolva marad, amíg ki
nem kapcsolja.

A multitab funkció kikapcsolásához, és külön mosogatószer, só és öblítőszer használatához

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (D) és (E) funkciógombokat, amíg a multi-

tab jelzőfénye felgyullad.
4. Engedje fel a (D) és (E) funkciógombokat. A funkciót kikapcsolta.
5. Töltse fel a sótartályt és az öblítőszer-adagolót.
6. Állítsa a vízkeménységet a legmagasabb szintre.
7. Indítson el egy mosogatóprogramot edények nélkül.
8. Amikor a mosogatóprogram befejeződött, állítsa be lakóhelye vízkeménységének meg-

felelően a vízlágyítót.
9. Állítsa be az öblítőszer mennyiségét.

EVPESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK BEPAKOLÁSA

Lásd a " ProClean töltetek példái" c. kiadványt.

Javaslatok és tanácsok
� Ne helyezzen a készülékbe a vizet felszívó darabokat (szivacsot, rongyot).
� Az edényekről távolítsa el az ételmaradékot.
� Áztassa fel az edényekre égett ételt.
� Az üreges tárgyakat (pl. csészék, poharak és lábasok) nyílásukkal lefele tegye be.
� Vigyázzon, hogy a víz ne gyűlhessen bele az edényekbe vagy csészékbe.
� Fontos, hogy az edények és evőeszközök ne legyenek egymásba csúszva.
� Győződjön meg arról, hogy a poharak nem érnek egymáshoz.
� A kisebb tárgyakat helyezze az evőeszközkosárba.
� A kanalakat más evőeszközökkel vegyesen pakolja be, hogy ne tapadjanak össze.
� Az edényeket úgy helyezze a kosárba, hogy a víz az összes felületet érje.
� A könnyű darabokat helyezze a felső kosárba. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ne moz-

dulhassanak el.
� A műanyag darabokra és tapadásmentes bevonatú serpenyőkre vízcseppek gyűlhetnek.

Evőeszközök és edények bepakolása 15



MOSOGATÓPROGRAMOK

Program SzennyezQdés típusa Töltet típusa Program leírása

 1)
Valamennyi Edények, evőeszkö-

zök, lábasok és faze-
kak

Előmosogatás
Mosogatás 45 °C-on
vagy 70 °C-on
Öblítések
Szárítás

Erős szennyezettség Edények, evőeszkö-
zök, lábasok és faze-
kak

Előmosogatás
Mosogatás 70 °C-on
Öblítések
Szárítás

 2)
Frissen szennyezett Edények és evőesz-

közök
Mosogatás 60 °C-on
Öblítések

 3)
Normál szennyezettség Edények és evőesz-

közök
Előmosogatás
Mosogatás 50 °C-on
Öblítések
Szárítás

A program segítségével gyorsan elöblítheti az
edényeket. Megelőzi, hogy az ételmaradékok
rászáradjanak az edényekre, és a készülékből
kellemetlen szag áradjon.
Ehhez a programhoz ne használjon mosogató-
szert.

Öblítések

1) A készülék érzékeli a szennyeződés típusát és a kosarakban lévő edények mennyiségét. A víz hőmérsékletét és
mennyiségét, az energiafogyasztást és a program idejét automatikusan beállítja.

2) A programmal frissen szennyezett edényeket mosogathat el. Jó mosogatási eredményt nyújt rövid idő alatt
3) Tesztprogram a bevizsgáló intézetek számára. A program segítségével normál szennyezettségű edények és

evőeszközök esetén a leghatékonyabb víz- és energiafelhasználást érheti el. A vizsgálati információk
megtalálhatók a mellékelt tájékoztatón.

Fogyasztási értékek

Program1) Energia (kWh) Víz (liter)

0,7 - 1,3 8 - 16

1,2 - 1,3 13 - 14

0,8 8

0,7 - 0,8 8 - 9

0,01 3

1) A kijelző a programidőt mutatja.
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A nyomás és a hőmérséklet, az áramszolgáltatás ingadozásai és az edények mennyisége
módosíthatják a fogyasztási értékeket.

MOSOGATÓPROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

Mosogatóprogram indítása késleltetett indítás nélkül
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Állítsa be a mosogatóprogramot.

� A megfelelő program jelzőfénye felgyullad.
� A programidő villog a kijelzőn.

4. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

Mosogatóprogram indítása késleltetett indítással
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Állítsa be a mosogatóprogramot.
4. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a késleltetett indítás

idejét mutatja.
� A késleltetett indítás ideje villog a kijelzőn.
� A késleltetés kijelzője világít.

5. Nyomja meg a késleltetett indítás gombot, a visszaszámlálás automatikusan elindul.
� Amikor a visszaszámlálás befejeződött, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

Az ajtó kinyitása megszakítja a visszaszámlálást. Amikor ismét becsukja az ajtót, a vissza-
számlálás a megszakítási ponttól folytatódik.

A késleltetett indítás törlése

Ha a készülék ajtaja nyitva van, és a visszaszámlálás nem indult el
1. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a mosogatóprog-

ram idejét mutatja.
� Az idő villog a kijelzőn.

2. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

Ha a készülék ajtaja csukva van, és a visszaszámlálás m_ködik
1. Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.
2. Nyomja meg ismételten a késleltetett indítás gombot, amíg a kijelző a mosogatóprog-

ram idejét mutatja.
3. Csukja be a mosogatógép ajtaját, a mosogatóprogram automatikusan elindul.

Mosogatóprogram megszakítása
� Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

– A program leáll.

Mosogatóprogram kiválasztása és elindítása 17



� Zárja be a készülék ajtaját.

– A program a megszakítási ponttól folytatódik.

A mosogatóprogram törlése
Ha a mosogatóprogram nem indult el, módosíthatja a kiválasztását.
Ha a mosogatóprogram működése közben szeretné a kiválasztást módosítani, törölni kell a
programot.
1. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (B) és (C) funkciógombokat, amíg az ös-

szes programgomb jelzőfénye felgyullad.
2. Engedje fel a (B) és (C) funkciógombot. A program törlése megtörtént.

Új mosogatóprogram elindítása előtt ellenőrizze, hogy van-e mosogatószer a mosogató-
szer-adagolóban.

A mosogatóprogram vége
Amikor a mosogatóprogram befejeződött, szaggatott hangjelzés hallható.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját, a kijelző nullát mutat.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. A jobb száradási eredmények érdekében hagyja résnyire nyitva az ajtót néhány percig.

Távolítsa el az edényeket a kosarakból
� A kipakolás előtt várja meg, amíg az edények kihűlnek. A forró edények könnyebben

megsérülnek.
� Először az alsó kosarat, majd a felső kosarat ürítse ki.
� Lehetséges, hogy víz van a készülék oldalfalain és ajtaján. A rozsdamentes acél hama-

rabb lehűl, mint az edények.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A sz_rQk eltávolítása és tisztítása
A szennyezett szűrők rontják a mosogatás hatékonyságát.
Annak ellenére, hogy a szűrők nem igényelnek különösebb karbantartást, rendszeres ellen-
őrzésük, és szükség esetén tisztításuk ajánlott.
1. Az (A) szűrő kivételéhez forgassa az óra-

mutató járásával ellentétes irányba, és ve-
gye ki a (B) szűrőből.

A

B
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2. Az (A) szűrő két részből áll. A szűrő szét-
szereléséhez húzza szét a részeket.

3. Mindkét részt mossa tisztára folyó víz
alatt.

4. Illessze egymáshoz az (A) szűrő két részét
és nyomja össze. Ügyeljen rá, hogy meg-
felelően illeszkedjenek.

5. Vegye ki a (B) szűrőt.
6. Alaposan tisztítsa meg a (B) szűrőt folyó

víz alatt.

7. Tegye az eredeti helyére a (B) szűrőt. El-
lenőrizze, hogy a két vezetősínben (C)
megfelelően illeszkedik-e.

8. Helyezze az (A) szűrőt a helyére a (B)
szűrőben. Fordítsa el az (A) szűrőt az óra-
mutató járásával megegyező irányba,
amíg rögzül.

Szórókarok tisztítása
Ne távolítsa el a szórókarokat.
Ha a szórókarok furatai eltömődnének, a szennyeződés megmaradó részét egy hegyes vé-
gű pálcával távolítsa el.

KülsQ felületek tisztítása
A mosogatógép és a kezelőpanel külső felületét törölje át egy puha, nedves ruhával.
Csak semleges tisztítószert használjon.
Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket (pl.: acetont).

MIT TEGYEK, HA...

A készülék nem indul el, vagy működés közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a problémát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, forduljon
szakszervizhez.
Bizonyos meghibásodások esetén a kijelzQn egy riasztási kód látható:
�  - A készülék nem tölt be vizet.
�  - A készülék nem ereszti le a vizet.
�  - A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.

C
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VIGYÁZAT
Az ellenőrzés előtt a készüléket kapcsolja ki.

Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

A készülék nem tölt be vizet. A vízcsap eltömődött vagy víz-
köves.

Tisztítsa ki a vízcsapot.

 A víznyomás túl alacsony. Forduljon a helyi vízszolgáltató-
hoz.

 A vízcsap zárva van. Nyissa ki a vízcsapot.

 Eltömődött a befolyócső szűrő-
je.

Tisztítsa meg a szűrőt.

 A befolyócső csatlakozása nem
megfelelő.

Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás megfelelő legyen.

 A befolyócső sérült. Ügyeljen rá, hogy a befolyócsö-
vön ne legyen sérülés.

A készülék nem ereszti le a viz-
et.

A szifon eltömődött. Tisztítsa ki a szifont.

 A kifolyócső csatlakozása nem
megfelelő.

Ügyeljen arra, hogy a csatlako-
zás megfelelő legyen.

 Megsérült a kifolyócső. Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsö-
vön ne legyen sérülés.

A túlcsordulás-gátló bekap-
csolt.

 Zárja el a vízcsapot, és fordul-
jon a szakszervizhez.

Nem indul el a mosogatási
program.

A készülék ajtaja nyitva van. Zárja be a készülék ajtaját.

 A hálózati csatlakozódugó
nincs helyesen csatlakoztatva
a hálózati csatlakozóaljzatba.

Csatlakoztassa megfelelően a
csatlakozódugót.

 A biztosítódobozban kiolvadt a
biztosító.

Cserélje ki a biztosítót.

 Késleltetett indítás van beállít-
va.

� Törölje a késleltetett indítást.
� Amikor a visszaszámlálás

befejeződött, a mosogató-
program automatikusan elin-
dul.

Az ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, forduljon a szervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő hibakódot mutat, forduljon a szervizhez.
A szerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatók.
Jegyezze fel a következő adatokat:
– Modell (MOD.) ........................................................
– Termékszám (PNC) ........................................
– Sorozatszám (S.N) ...................
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A mosogatás és a szárítás eredménye nem kielégítQ.
Probléma Lehetséges ok Lehetséges megoldás

Az edények nem tiszták. A kiválasztott mosogatóprog-
ram nem felel meg a töltet és a
szennyeződés típusának.

Győződjön meg arról, hogy
megfelelő-e a mosogatóprog-
ram az ilyen típusú töltet és a
szennyeződés esetében.

 Az edényeket nem helyezte
megfelelően a kosarakba, a víz
nem érte el az összes felületet.

Helyezze az edényeket megfe-
lelően a kosarakba.

 A szórókarok nem tudnak sza-
badon mozogni. Az edények
nem megfelelően vannak a ko-
sarakba helyezve.

Győződjön meg arról, hogy a
töltet helytelen elrendezése mi-
att nincsenek-e a szórókarok
elakadva.

 A szűrők szennyezettek vagy
nincsenek megfelelően behe-
lyezve.

Győződjön meg arról, hogy tisz-
ták-e a szűrők, és megfelelően
vannak-e összeszerelve és be-
téve.

 Nem elegendő vagy hiányzik a
mosogatószer.

Győződjön meg arról, hogy ele-
gendő mosogatószert töltött be.

Vízkőmaradványok vannak az
edényeken.

A sótartály üres. Töltse fel a sótartályt mosoga-
tógéphez használatos sóval.

 A vízlágyító szintje nincs meg-
felelően beállítva.

Állítsa be a vízlágyító megfelelő
szintjét.

 A sótartály kupakja nincs meg-
felelően visszazárva.

Győződjön meg arról, hogy a
sótartály kupakja megfelelően
zár-e.

A poharakon és az edényeken
csíkok, fehér foltok vagy kékes
bevonat látható.

Túl sok öblítőszert adagolt. Csökkentse az öblítőszer men-
nyiségét.

Vízcseppek száradási nyomait
észleli a poharakon és az edé-
nyeken.

Túl kevés öblítőszert adagolt. Növelje az öblítőszer mennyi-
ségét.

 Lehet, hogy a mosogatószer az
oka.

Használjon másik márkájú mo-
sogatószer.

Nedvesek az edények. A mosogatóprogramnak nincs
szárítási, vagy rövid szárítási
fázisa van.

Jobb szárítási eredmény eléré-
séhez tartsa az ajtót nyitva né-
hány percig.

Az edények nedvesek és ho-
mályosak.

Az öblítőszer-adagoló üres. Töltse fel az öblítőszer-adago-
lót öblítőszerrel.

 A multitab funkció be van kap-
csolva (ez a funkció automati-
kusan kikapcsolja az öblítő-
szer-adagolást).

Kapcsolja be az öblítőszer-ada-
golót.
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Az öblítQszer-adagoló bekapcsolása
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék beállítási módban van.
3. Nyomja be egyszerre, és tartsa lenyomva a (B) és a (C) funkciógombokat, amíg az (A),

(B) és (C) funkciógombok jelzőfényei villogni nem kezdenek.
4. Engedje fel a (B) és (C) funkciógombot.
5. Nyomja be a (B) funkciógombot.

� Az (A) és a (C) funkciógomb jelzőfénye kialszik.
� A (B) funkciógomb jelzőfénye tovább villog.
� A kijelző az öblítőszer-adagoló beállítását mutatja.

Az öblítőszer-adagoló ki van kapcsolva.

Az öblítőszer-adagoló be van kapcsolva.

6. A beállítás módosításához nyomja meg a (B) funkciógombot.
7. A megerősítéshez kapcsolja ki a készüléket.

M^SZAKI ADATOK

Gyártó védjegye AEG

Forgalmazó Electrolux Lehel Kft. Háztartási
Készülékek,
1142 Budapest, Erzsébet kir.-né út 87.

Típusazonosító FAVORIT 55400 VI

Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig,
ahol A - hatékonyabb: G - kevésbé hatékony)

A

A szabvány ciklus gyártó általi megnevezése,
amelyre a címkén és az adatlapon található in-
formáció vonatkozik

Energiafelhasználás a szabvány ciklust alapul
véve (a tényleges energiafelhasználás függ a
készülék használatának a módjától) (kWh)

0,79

Tisztítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A -
magasabb: G - alacsonyabb)

A

Szárítási hatékonyság (skála A-tól G-ig, ahol A -
magasabb: G - alacsonyabb)

A

A mosogatógép befogadó képessége szabvá-
nyos teríték esetén

9 személyes

Vízfelhasználás a szabvány ciklus alapján (liter) 9

Szabvány ciklus programideje (perc) 170

Átlagos becsült évi energia- és vízfelhasználás
220 ciklusra kifejezve (kWh / liter)

173,8 / 1980
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Szabvány ciklus alatti zajszint Db(A) 49

Méretek Szélesség (mm)
Magasság munkafelülettel (mm)
Max. mélység (mm)

446
818 - 898
550

Összteljesítmény (W) 2100

Hálózati víznyomás
Minimum (bar) - Maximum (bar)

0,5
8

Az elektromos csatlakoztatásra vonatkozó adatok a készülék ajtajának belső szélén lévő
adattáblán láthatók.

Ha a meleg víz alternatív energiaforrásokból származik (pl. napelemek, fotovoltaikus pane-
lek vagy szélenergia), akkor használja a melegvíz-vezetéket az energiafogyasztás csökken-
tése érdekében.

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A terméken vagy a csomagoláson található  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra:  . A csomagolást helyezze a
megfelelő konténerekbe.
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がずé だぢどごぜんずぽぞぼび づぎげばずぽどんどだゑ

ゐ¿íÇÜÑíëó½ ゑíï £í ç▲ßÜë ÑíÖÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öí AEG.
ЭöÜö äëÜÑÜ¡ö ßÜÑñö ßñ£ÜäëñôÖÜ ï¿Ü¢óöá ゑí½ ÑÜ¿Çóñ
ÇÜÑ▲ – çñÑá ½▲ ïÜ£Ñí¿ó ñÇÜ ï äÜ½Üàá0
óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú, ¡ÜöÜë▲ñ Üß¿ñÇôíö ゑíüÜ
¢ó£Öá ó ïÜ£ÑíÑÜö ¡íôñïöçí, ¡ÜöÜë▲ñ ゑ▲ Öñ ÖíúÑñöñ ç
äëóç▲ôÖ▲ê äëóßÜëíê. ぢÜöëíöáöñ Öñ½ÖÜÇÜ çëñ½ñÖó Öí
ôöñÖóñ, ôöÜß▲ äÜ¿Üôóöá ½í¡ïó½í¿áÖÜ0 äÜ¿á£Ü Üö
ïçÜñú äÜ¡Üä¡ó.

んとでぎででばんづぼ ご づんでびだがぞぼぎ ぜんどぎづごんずぼ

ゑ óÖöñëÖñö-½íÇí£óÖñ AEG ゑ▲ ï½Ü¢ñöñ Öíúöó çïñ
ÖñÜßêÜÑó½Üñ Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ çïñ çíüó äëóßÜë▲ AEG
ïçñë¡í¿ó ôóïöÜöÜú ó ëíÑÜçí¿ó ゑíï ßñ£Üö¡í£ÖÜú
ëíßÜöÜú. ぢÜ½ó½Ü ~öÜÇÜ, £Ññïá ゑ▲ ÖíúÑñöñ üóëÜ¡óú
ç▲ßÜë í¡ïñïïÜíëÜç, ëí£ëíßÜöíÖÖ▲ê ó ó£ÇÜöÜç¿ñÖÖ▲ê
äÜ ïí½▲½ ç▲ïÜ¡ó½ ïöíÖÑíëöí½, ¡í¡óñ öÜ¿á¡Ü ½Ü¢ÖÜ
äëñÑïöíçóöá – Üö äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú ¡ÜêÜÖÖÜú äÜïÜÑ▲
ÑÜ ¿Üö¡Üç Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ÖÜ¢ñú, Üö Ññë¢íöñ¿ñú
ßÜö▲¿Ü¡ ÑÜ ½ñü¡Üç Ñ¿　 Ññ¿ó¡íöÖÜÇÜ ßñ¿á　…

ぢÜïñöóöñ ごÖöñëÖñö-½íÇí£óÖ äÜ íÑëñïÜ
www.aeg.com/shop
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でだがぎづぐんぞごぎ

26 でçñÑñÖó　 äÜ öñêÖó¡ñ
ßñ£ÜäíïÖÜïöó

30 だäóïíÖóñ ó£Ññ¿ó　
31 ぢíÖñ¿á Üäëíç¿ñÖó　
33 Э¡ïä¿Üíöíîó　 ó£Ññ¿ó　
33 ばïöíÖÜç¡í ï½　Çôóöñ¿　 Ñ¿　 çÜÑ▲
35 ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïÜ¿ó Ñ¿　

äÜïÜÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖ
35 ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½Ü0àñÇÜ

ïëñÑïöçí ó ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　
37 ぱÜÖ¡îó　 Multitab
37 げíÇëÜ£¡í ïöÜ¿Üç▲ê äëóßÜëÜç ó

äÜïÜÑ▲
38 ぢëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó
39 ゑ▲ßÜë ó £íäÜï¡ äëÜÇëí½½▲

½Üú¡ó
41 ばêÜÑ ó Üôóïö¡í
42 ぶöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó ...
45 どñêÖóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ
45 だêëíÖí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲

ゑ ÑíÖÖÜ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ äÜ ~¡ïä¿Üíöíîóó
óïäÜ¿á£Ü0öï　 ï¿ñÑÜ0àóñ ïó½çÜ¿▲:

ゑí¢Öí　 óÖâÜë½íîó　 äÜ ÜßñïäñôñÖó0
¿óôÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó äëñÑÜöçëíàñÖó0
äÜçëñ¢ÑñÖóú äëóßÜëí.

だßàí　 óÖâÜë½íîó　 ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó

ごÖâÜë½íîó　 äÜ £íàóöñ Ü¡ëÜ¢í0àñú
ïëñÑ▲

ぢëíçÜ Öí ó£½ñÖñÖó　 ïÜêëíÖ　ñöï　
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 でゑぎがぎぞごé ぢだ どぎびぞごとぎ ゐぎげだぢんでぞだでどご
ぢëñ¢Ññ ôñ½ äëóïöÜäíöá ¡ ÜïöíÖÜç¡ñ ó óïäÜ¿á£ÜçíÖó0, äëÜôöóöñ çÖó½íöñ¿áÖÜ ÑíÖÖÜñ
ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ:
� Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ¿óôÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó çíüñÇÜ ó½Üàñïöçí;
� Ñ¿　 ÜêëíÖ▲ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲.
� Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 äëíçó¿áÖÜú ëíßÜö▲ äëóßÜëí.
ゑïñÇÑí êëíÖóöñ ÖíïöÜ　àÜ0 óÖïöëÜ¡îó0 ç½ñïöñ ï äëóßÜëÜ½, Ñí¢ñ ñï¿ó äñëñçÜ£óöñ ñÇÜ
Öí ÖÜçÜñ ½ñïöÜ ó¿ó äñëñÑíñöñ ñÇÜ ÑëÜÇÜ½Ü ¿óîÜ.
ぢëÜó£çÜÑóöñ¿á Öñ Öñïñö ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó £í äÜçëñ¢ÑñÖó　, ç▲£çíÖÖ▲ñ Öñäëíçó¿áÖÜú
ÜïöíÖÜç¡Üú ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½.

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá Ññöñú ó ¿óî ï ÜÇëíÖóôñÖÖ▲½ó çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ó
� ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ ¿óî, ç¡¿0ôí　 Ññöñú, ï ÜÇëíÖóôñÖÖÜú ôÜçïöçóöñ¿áÖÜïöá0, Ü½ïöçñÖÖ▲-
½ó ïäÜïÜßÖÜïö　½ó ó¿ó Öñ Üß¿íÑí0àóê ÖñÜßêÜÑó½▲½ó £ÖíÖó　½ó, ¡ ~¡ïä¿Üíöíîóó Üï-
öëÜúïöçí. だÖó ÑÜ¿¢Ö▲ ÖíêÜÑóöáï　 äÜÑ äëóï½ÜöëÜ½ ó¿ó äÜ¿Üôóöá óÖïöëÜ¡îóó Üö ¿ó-
îí, ÜöçñöïöçñÖÖÜÇÜ £í óê ßñ£ÜäíïÖÜïöá.

� がñöó ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá äÜÑ äëóï½ÜöëÜ½, ôöÜß▲ ÜÖó Öñ óÇëí¿ó ï äëóßÜëÜ½.
� びëíÖóöñ çïñ Üäí¡ÜçÜôÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ çÖñ ÑÜï　Çíñ½Üïöó Ññöñú. でÜàñïöçÜñö Üäíï-
ÖÜïöá ÜÑÜüñÖó　 ó¿ó äÜ¿ÜôñÖó　 öëíç½.

� びëíÖóöñ çïñ ½Ü0àóñ ïëñÑïöçí ç ßñ£ÜäíïÖÜ½ ½ñïöñ. ぞñ äÜ£çÜ¿　úöñ Ññö　½ äëó¡í-
ïíöáï　 ¡ ½Ü0àó½ ïëñÑïöçí½.

� ぞñ äÜÑäÜï¡íúöñ Ññöñú ó ÑÜ½íüÖóê ¢óçÜöÖ▲ê ¡ äëóßÜëÜ, ¡ÜÇÑí ñÇÜ Ñçñëîí Üö¡ë▲öí.

だßàóñ äëíçó¿í öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó
� ぞñ ó£½ñÖ　úöñ äíëí½ñöë▲ ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí. でÜàñïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá äÜ¿ÜôñÖó　 öëíç½
ó äÜçëñ¢ÑñÖó　 äëóßÜëí.

� でÜß¿0Ñíúöñ óÖïöëÜ¡îóó äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó Üö äëÜó£çÜÑóöñ¿　 ½Ü0àóê
ïëñÑïöç, ôöÜß▲ äëñÑÜöçëíöóöá Ü¢ÜÇó Ç¿í£, ëöí ó ÇÜë¿í.

� ぞñ äñúöñ çÜÑÜ ó£ äëóßÜëí. ゑ äëóßÜëñ ½ÜÇÜö Üïöíçíöáï　 ôíïöóî▲ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí.
� ぞñ Üïöíç¿　úöñ äëóßÜë ï Üö¡ë▲öÜú Ñçñëîñú ßñ£ ÖíÑ£Üëí. ЭöÜ äëñÑÜöçëíöóö äÜ¿Üôñ-
Öóñ öëíç½▲ ó äíÑñÖóñ Öí Üö¡ë▲öÜ0 ÑçñëîÜ.

� ぞñ ïíÑóöñïá ó Öñ çïöíçíúöñ Öí Üö¡ë▲öÜ0 ÑçñëîÜ.

Ä¡ïä¿Üíöíîó　
� ぞíïöÜ　àóú äëóßÜë äëñÑÖí£ÖíôñÖ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ß▲öÜçÜÇÜ äëó½ñÖñÖó　. ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ
äëóßÜë Ñ¿　 ÑëÜÇóê îñ¿ñú - Ñ¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 öëíç½ Ü ¿0Ññú ó¿ó Üàñëßí ïÜß-
ïöçñÖÖÜïöó.

� ごïäÜ¿á£Üúöñ äëóßÜë öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ½▲öá　 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöñú, äëóÇÜÑÖ▲ê Ñ¿　 ½▲öá　 ç
äÜïÜÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖíê.

� ぞñ ¡¿íÑóöñ Öí äëóßÜë, ë　ÑÜ½ ï Öó½ ó¿ó çÖÜöëá ÖñÇÜ ¿ñÇ¡ÜçÜïä¿í½ñÖ　0àóñï　 ½íöñ-
ëóí¿▲ ó¿ó ó£Ññ¿ó　, äëÜäóöíÖÖ▲ñ ¿ñÇ¡ÜçÜïä¿í½ñÖ　0àó½óï　 çñàñïöçí½ó. でÜàñ-
ïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá ç£ë▲çí ó¿ó çÜ£ÇÜëíÖó　.

26 でçñÑñÖó　 äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó



� ぞÜ¢ó ó äëÜôóñ £íÜïöëñÖÖ▲ñ äëñÑ½ñö▲ ¡¿íÑóöñ ç ¡Üë£óÖÜ Ñ¿　 ïöÜ¿Üç▲ê äëóßÜëÜç
Üïöëóñ½ çÖó£. ぎï¿ó ~öÜ ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ, ¡¿íÑóöñ óê ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜ ç çñëêÖ00 ¡Üë£óÖÜ
ó¿ó ç ¡Üë£óÖÜ Ñ¿　 ÖÜ¢ñú. (とÜë£óÖí Ñ¿　 ÖÜ¢ñú ñïöá Öñ çÜ çïñê ½ÜÑñ¿　ê).

� ごïäÜ¿á£Üúöñ öÜ¿á¡Ü Ü¡í£íÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ Ñ¿　 äÜïÜÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖ (½Ü0àññ ïëñÑ-
ïöçÜ, ïÜ¿á ó ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿á).

� でÜ¿á, Öñ äëñÑÖí£ÖíôñÖÖí　 Ñ¿　 äÜïÜÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖ, ½Ü¢ñö äÜçëñÑóöá ÜïöëÜúïöçÜ
Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲.

� ぞíï▲äíúöñ ç äëóßÜë ïÜ¿á ÑÜ Öíôí¿í ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó. だïöíçüí　ï　 ç
äëóßÜëñ ïÜ¿á ½Ü¢ñö ç▲£çíöá ¡ÜëëÜ£ó0 ó¿ó äëóçñïöó ¡ çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 Üöçñëïöóú ç
ÑÖóàñ äëóßÜëí.

� ぞñ £í¿óçíúöñ ç ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ÑëÜÇóñ ïÜïöíç▲ (ïëñÑïöçÜ Ñ¿　 ôóïö¡ó äÜïÜ-
ÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖ, ¢óÑ¡Üñ ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ ó ö.ä.). ЭöÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜçëñ-
¢ÑñÖó0 äëóßÜëí.

� ぢëñ¢Ññ ôñ½ £íäÜï¡íöá äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó, ÜßñÑóöñïá, ôöÜ ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿ó ½ÜÇÜö
ïçÜßÜÑÖÜ çëíàíöáï　.

� ぎï¿ó Üö¡ë▲öá ÑçñëîÜ äëóßÜëí çÜ çëñ½　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó, ó£ ÖñÇÜ ½Ü-
¢ñö ç▲ëçíöáï　 ÇÜë　ôóú äíë. でÜàñïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá Ü¢ÜÇí ¡Ü¢ó.

� ぞñ ó£ç¿ñ¡íúöñ äÜïÜÑÜ ó£ äëóßÜëí, äÜ¡í äëÜÇëí½½í ½Üú¡ó Öñ £íçñëüñÖí.

ばêÜÑ ó ôóïö¡í
� ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ Üäñëíîóú äÜ ôóïö¡ñ ó ÜêÜÑÜ ç▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë ó ó£ç¿ñ¡óöñ
çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ¿ñÇ¡ÜçÜïä¿í½ñÖ　0àóñï　 ½íöñëóí¿▲ ó¿ó çñàñïöçí, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö
ç▲£▲çíöá ¡ÜëëÜ£ó0.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ äëóßÜë ßñ£ âó¿áöëÜç. ばßñÑóöñïá, ôöÜ âó¿áöë▲ ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ äëí-
çó¿áÖÜ. ぢëó Öñäëíçó¿áÖÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê âó¿áöëíê ëñ£Ü¿áöíö▲ ½Üú¡ó ßÜÑÜö ÖñÜÑÜ-
ç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲½ó ó çÜ£½Ü¢ÖÜ äÜçëñ¢ÑñÖóñ äëóßÜëí.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ Ñ¿　 ôóïö¡ó äëóßÜëí çÜÑÜ, äÜÑíçíñ½Ü0 äÜÑ Ñíç¿ñÖóñ½, ó¿ó äíë. ЭöÜ
½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜëí¢ñÖó0 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½ ó¿ó äÜçëñ¢ÑñÖó0 äëóßÜëí.

ばïöíÖÜç¡í
� ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë Öñ äÜçëñ¢ÑñÖ. ぞñ ÜïöíÖíç¿óçíúöñ ó Öñ äÜÑ¡¿0ôíúöñ äÜçëñ-
¢ÑñÖÖ▲ú äëóßÜë, Üßëíöóöñïá ¡ äÜïöíçàó¡Ü.

� ばÑí¿óöñ çïñ Üäí¡ÜçÜôÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ äñëñÑ ÜïöíÖÜç¡Üú ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ äëóßÜëí.
� ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó, ïíÖöñêÖóôñï¡óñ ëíßÜö▲ ó ÜïöíÖÜç¡Ü ÑÜ¿¢ñÖ ç▲äÜ¿Ö　öá
öÜ¿á¡Ü ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú ïäñîóí¿óïö. ЭöÜ äëñÑÜöçëíöóö äÜçëñ¢ÑñÖóñ äëóßÜëí ó
äÜ¿ÜôñÖóñ öëíç½▲.

� ばßñÑóöñïá, ôöÜ çÜ çëñ½　 ÜïöíÖÜç¡ó çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ç¿ñôñÖí ó£ ëÜ£ñö¡ó.
� ぶöÜß▲ Öñ äÜçëñÑóöá ÇóÑëíç¿óôñï¡óñ ó ~¿ñ¡öëóôñï¡óñ ¡Ü½äÜÖñÖö▲, Öñ ïçñë¿óöñ ßÜ-
¡Üç▲ñ ïöñÖ¡ó äëóßÜëí.

� ゑí¢ÖÜ!でÜß¿0Ñíúöñ óÖïöëÜ¡îóó, äëóçñÑñÖÖ▲ñ ç ¿óïöÜç¡ñ, äÜïöíç¿　ñ½Üú ç½ñïöñ ï
äëóßÜëÜ½:

– äÜ ÜïöíÖÜç¡ñ äëóßÜëí;
– äÜ ïßÜë¡ñ ÑçñëÖÜú äíÖñ¿ó;
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– äÜ äÜÑ¡¿0ôñÖó0 ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÜ ó ¡íÖí¿ó£íîóó.
� ばßñÑóöñïá, ôöÜ ½ñßñ¿á ÖíÑ äëóßÜëÜ½ ó ë　ÑÜ½ ï Öó½ ÖíÑñ¢ÖÜ £í¡ëñä¿ñÖí.

ぜñë▲ äÜ äëñÑÜöçëíàñÖó0 £í½ñë£íÖó　
� ぞñ ÜïöíÖíç¿óçíúöñ äëóßÜë ç äÜ½ñàñÖó　ê ï öñ½äñëíöÜëÜú Öó¢ñ 0°C.
� ぢëÜó£çÜÑóöñ¿á Öñ Öñïñö ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í äÜçëñ¢ÑñÖó　, ç▲£çíÖÖ▲ñ çÜ£Ññú-
ïöçóñ½ ½ÜëÜ£í.

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÜ
� が¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÜ ó ¡íÖí¿ó£íîóó óïäÜ¿á£Üúöñ ÖÜç▲ñ ü¿íÖÇó. ぞñ ï¿ñ-
ÑÜñö óïäÜ¿á£Üçíöá ß▲çüóñ ç ÜäÜöëñß¿ñÖóó ü¿íÖÇó.

� ぞñ äÜÑ¡¿0ôíúöñ äëóßÜë ¡ ÖÜç▲½ öëÜßí½ ó¿ó ¡ öëÜßí½, ¡ÜöÜë▲½ó ÑÜ¿ÇÜ Öñ äÜ¿á£Üçí-
¿óïá. でäÜïöóöñ çÜÑÜ ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ½óÖÜö ó £íöñ½ äÜÑ¡¿0ôíúöñ Öí¿óçÖÜú
ü¿íÖÇ.

� ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëó ÜïöíÖÜç¡ñ äëóßÜëí ü¿íÖÇó Öñ ß▲¿ó ïÑíç¿ñÖ▲ ó¿ó äÜçëñ¢ÑñÖ▲.
� ゑÜ ó£ßñ¢íÖóñ Üöñôñ¡ çÜÑ▲ äëÜçñëáöñ Çñë½ñöóôÖÜïöá çïñê ÇóÑëíç¿óôñï¡óê ïÜñÑóÖñ-
Öóú.

� ぢëó äñëçÜ½ óïäÜ¿á£ÜçíÖóó äëóßÜëí ÜßñÑóöñïá ç ÜöïÜöïöçóó Üöñôñ¡ çÜÑ▲ ç ü¿íÖÇíê.
� ぞí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ ÜïÖíàñÖ äëñÑÜêëíÖóöñ¿áÖ▲½ ¡¿íäíÖÜ½ ó ÑçÜúÖÜú ÜßÜ¿Üô¡Üú ï
çÖÜöëñÖÖó½ ïñöñç▲½ ¡íßñ¿ñ½. ぞí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ ÖíêÜÑóöï　 äÜÑ Ñíç¿ñÖóñ½ öÜ¿á¡Ü çÜ
çëñ½　 äÜÑíôó çÜÑ▲. ゑ ï¿Üôíñ Üöñô¡ó çÜÑ▲ ó£ Öí¿óçÖÜÇÜ ü¿íÖÇí äëñÑÜêëíÖóöñ¿á-
Ö▲ú ¡¿íäíÖ äñëñ¡ë▲çíñö äÜÑíôÜ çÜÑ▲.

– ゐÜÑáöñ ÜïöÜëÜ¢Ö▲ äëó äÜÑ¡¿0ôñÖóó Öí¿óçÖÜÇÜ ü¿íÖÇí:

– ぞñ äÜÇëÜ¢íúöñ Öí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ ó¿ó äëñÑÜêëíÖóöñ¿áÖ▲ú ¡¿íäíÖ ç çÜÑÜ.
– ぎï¿ó Öí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ ó¿ó äëñÑÜêëíÖóöñ¿áÖ▲ú ¡¿íäíÖ äÜçëñ¢ÑñÖ▲, Öñ½ñÑ¿ñÖ-
ÖÜ ó£ç¿ñ¡óöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.

– ぢÜ äÜçÜÑÜ £í½ñÖ▲ Öí¿óçÖÜÇÜ ü¿íÖÇí ï äëñÑÜêëíÖóöñ¿áÖ▲½ ¡¿íäíÖÜ½ Üßëí-
àíúöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.

ゑぞごぜんぞごぎ!
だäíïÖÜñ Öíäë　¢ñÖóñ.

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
� ぢëóßÜë ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá £í£ñ½¿ñÖ.
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� ばßñÑóöñïá, ôöÜ äíëí½ñöë▲ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　, Ü¡í£íÖÖ▲ñ Öí öíß¿óô¡ñ ï öñêÖóôñï¡ó½ó
êíëí¡öñëóïöó¡í½ó, ïÜÜöçñöïöçÜ0ö äíëí½ñöëí½ ~¿ñ¡öëÜïñöó.

� ゑ¡¿0ôíúöñ äëóßÜë öÜ¿á¡Ü ç äëíçó¿áÖÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ0 ~¿ñ¡öëóôñï¡Ü0 ëÜ£ñö¡Ü ï ¡ÜÖ-
öí¡öÜ½ £í£ñ½¿ñÖó　.

� ぞñ äÜ¿á£Üúöñïá öëÜúÖó¡í½ó ó ÜÑ¿óÖóöñ¿　½ó. でÜàñïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá çÜ£ÇÜëíÖó　.
� げíäëñàíñöï　 ç▲äÜ¿Ö　öá £í½ñÖÜ ïñöñçÜÇÜ ¡íßñ¿　 ó¿ó óïäÜ¿á£Üçíöá ïñöñçÜú ¡íßñ¿á
ÑëÜÇÜÇÜ öóäí. だßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.

� ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëó ÜïöíÖÜç¡ñ ½íüóÖ▲ ïñöñçÜú ¡íßñ¿á ó ¡íßñ¿á ï£íÑó äëóßÜëí Öñ
ß▲¿ó äñëñÑíç¿ñÖ▲ ó¿ó äÜçëñ¢ÑñÖ▲.

� ばßñÑóöñïá, ôöÜ äÜï¿ñ ÜïöíÖÜç¡ó ó½ññöï　 ÑÜïöÜä ¡ çó¿¡ñ.
� が¿　 Üö¡¿0ôñÖó　 äëóßÜëí Üö ~¿ñ¡öëÜïñöó Öñ ö　Öóöñ £í ïñöñçÜú ¡íßñ¿á. ゑïñÇÑí ßñëó-
öñïá £í çó¿¡Ü.

でñëçóïÖ▲ú îñÖöë
� づñ½ÜÖöóëÜçíöá äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜ0 ½íüóÖÜ ½Ü¢ñö öÜ¿á¡Ü ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú ïäñîóí-
¿óïö. だßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.

� で¿ñÑÜñö óïäÜ¿á£Üçíöá öÜ¿á¡Ü ÜëóÇóÖí¿áÖ▲ñ £íäíïÖ▲ñ ôíïöó.

ばöó¿ó£íîó　 äëóßÜëí
� が¿　 äëñÑÜöçëíàñÖó　 ëóï¡í çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 öëíç½▲ ó¿ó äÜçëñ¢ÑñÖó　

– ゑ▲Öáöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.
– だßëñ¢áöñ ó ç▲ßëÜïáöñ ïñöñçÜú üÖÜë.
– ïÖó½óöñ £íàñ¿¡Ü Ñçñëî▲. ЭöÜ äëñÑÜöçëíöóö äÜäíÑíÖóñ Ññöñú ó¿ó ÑÜ½íüÖóê ¢ó-
çÜöÖ▲ê ç äëóßÜë. でÜàñïöçÜñö ëóï¡ ï½ñëöó Üö ÜÑÜüá　.

– ばöó¿ó£óëÜúöñ äëóßÜë ç ½ñïöÖÜ½ îñÖöëñ äÜ Üöó¿ó£íîóó ÜöêÜÑÜç.

ゑぞごぜんぞごぎ!
ぜÜ0àóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜú ½íüóÖ▲ ÜäíïÖ▲ ó ½ÜÇÜö ç▲£▲çíöá ëí£-
Ñëí¢ñÖóñ!
� ぢëó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖóó äëÜóïüñïöçó　 ï ~öó½ó ½Ü0àó½ó ïëñÑïöçí½ó Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ Üß-
ëíöóöñïá ¡ çëíôÜ.

� ぢëó äÜäíÑíÖóó ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí ç ëÜö Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ Üßëíöóöñïá ¡ çëíôÜ.
� ぎï¿ó ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ äÜäí¿Ü ç Ç¿í£í, Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ Üßëíöóöñïá ¡ çëíôÜ ó äëÜ½Üúöñ
Ç¿í£í çÜÑÜú.

� ぜÜ0àóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜú ½íüóÖ▲ êëíÖóöñ ç ßñ£ÜäíïÖÜ½ ó ÖñÑÜïöÜä-
ÖÜ½ Ñ¿　 Ññöñú ½ñïöñ.

� ぞñ Üïöíç¿　úöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí Üö¡ë▲öÜú, ¡ÜÇÑí ç ÑÜ£íöÜëñ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí ÖíêÜ-
Ñóöï　 ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ.

� ぜÜ0àññ ïëñÑïöçÜ ï¿ñÑÜñö äÜ½ñàíöá ç ÑÜ£íöÜë öÜ¿á¡Ü äñëñÑ £íäÜï¡Ü½ äëÜÇëí½½▲
½Üú¡ó.
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だぢごでんぞごぎ ごげがぎずごé

1

2

3

4

5 6

7

8

9

1 ゑñëêÖ　　 ¡Üë£óÖí
2 ぢñëñ¡¿0ôíöñ¿á ¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲
3 ぎ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó
4 がÜ£íöÜë ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí
5 がÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　
6 どíß¿óô¡í ï öñêÖóôñï¡ó½ó ÑíÖÖ▲½ó
7 ぱó¿áöë▲
8 ぞó¢Öóú ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿á
9 でëñÑÖóú ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿á

でçñöÜçÜú ïóÇÖí¿
� ぢÜï¿ñ £íäÜï¡í äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó Öí äÜ¿Ü äÜÑ Ñçñëîñú äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜú ½íüóÖ▲ äÜ-
　ç¿　ñöï　 ¡ëíïÖ▲ú ïçñöÜçÜú ïóÇÖí¿. とëíïÖ▲ú ïóÇÖí¿ Üïöíñöï　 çóÑó½▲½, äÜ¡í äëÜ-
Çëí½½í ½Üú¡ó Öñ ßÜÑñö £íçñëüñÖí.

� ぢÜï¿ñ £íçñëüñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó Öí äÜ¿Ü äÜÑ Ñçñëîñú äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜú ½íüóÖ▲
äÜ　ç¿　ñöï　 £ñ¿ñÖ▲ú ïçñöÜçÜú ïóÇÖí¿.

� ゑ ï¿Üôíñ ÖñóïäëíçÖÜïöó äëóßÜëí Öí äÜ¿Ü äÜÑ Ñçñëîñú ½óÇíñö ¡ëíïÖ▲ú ïçñöÜçÜú
ïóÇÖí¿.

ぎï¿ó äëóßÜë ÜïöíÖÜç¿ñÖ Öí çÜ£ç▲üñÖóó £íäÜÑ¿óîÜ ï Ñçñëîñú ¡ÜêÜÖÖÜú ½ñßñ¿ó, öÜ
ïçñöÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í Öñ ßÜÑñö çóÑÖÜ.
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ぢんぞぎずぽ ばぢづんゑずぎぞごé
Э¿ñ½ñÖö▲ Üäëíç¿ñÖó　 ÖíêÜÑ　öï　 ÖíçñëêÜ Öí äíÖñ¿ó Üäëíç¿ñÖó　. が¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　
~¿ñ½ñÖöÜç Üäëíç¿ñÖó　 Ññë¢óöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí äëóÜö¡ë▲öÜú.

A B C D E

1 3 4

6

52

1 とÖÜä¡í "ゑ¡¿/ゑ▲¡¿"
2 がóïä¿ñú
3 とÖÜä¡í £íÑñë¢¡ó äÜï¡í
4 とÖÜä¡ó ç▲ßÜëí äëÜÇëí½½
5 ごÖÑó¡íöÜë▲
6 とÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç

ごÖÑó¡íöÜë▲
ごÖÑó¡íöÜë ÜöïÜöïöçó　 ïÜ¿ó. ごÖÑó¡íöÜë £íÇÜëíñöï　, ¡ÜÇÑí ÖñÜßêÜÑó½Ü Öí-
äÜ¿Öóöá ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó. 1)

ぢÜï¿ñ ÖíäÜ¿ÖñÖó　 ñ½¡Üïöó óÖÑó¡íöÜë ÜöïÜöïöçó　 ïÜ¿ó ½Ü¢ñö ïçñöóöáï　 ç
öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ôíïÜç. ЭöÜ Öñ Ü¡í£▲çíñö ÖñÇíöóçÖÜÇÜ ç¿ó　Öó　 Öí ëíßÜöÜ
äëóßÜëí.

ごÖÑó¡íöÜë ÜöïÜöïöçó　 ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　. ごÖÑó¡íöÜë £íÇÜëíñöï　, ¡ÜÇÑí öëñ-
ßÜñöï　 ÖíäÜ¿Öóöá ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　. 1)

ごÖÑó¡íöÜë âÜÖ¡îóó Multitab. ごÖÑó¡íöÜë £íÇÜëíñöï　 äëó ç¡¿0ôñÖóó âÜÖ¡îóó
Multitab.

1) ごÖÑó¡íöÜë▲ Öí¿óôó　 ïÜ¿ó ó/ó¿ó ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 Öñ £íÇÜëí0öï　 çÜ çëñ½　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó,
Ñí¢ñ ¡ÜÇÑí ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ñ½¡Üïöó äÜïö▲.

とÖÜä¡í "ゑ¡¿/ゑ▲¡¿"
で¿Ü¢óö Ñ¿　 ç¡¿0ôñÖó　 ó¿ó ç▲¡¿0ôñÖó　 äëóßÜëí.
ぶñëñ£ 10 ½óÖÜö äÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó âÜÖ¡îó　 AUTO OFF íçöÜ½íöóôñï¡ó
Üö¡¿0ôíñö äëóßÜë. どí¡ó½ Üßëí£Ü½ ïÖó¢íñöï　 ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖóñ.

とÖÜä¡í £íÑñë¢¡ó äÜï¡í
ぢÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖ▲½ Öí¢íöóñ½ ~öÜú ¡ÖÜä¡ó ÑÜßñúöñïá £íÑñë¢¡ó äÜï¡í äëÜÇëí½½▲ ½Üú-
¡ó Öí äñëóÜÑ Üö 1 ÑÜ 24 ôíïÜç.

とÖÜä¡ó ç▲ßÜëí äëÜÇëí½½
ぞí¢½óöñ ÜÑÖÜ ó£ ~öóê ¡ÖÜäÜ¡, ôöÜß▲ £íÑíöá äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó. げíÇÜëóöï　 ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àóú óÖÑó¡íöÜë. で½. "ぢëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó".
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とÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç
で äÜ½Üàá0 ~öóê ¡ÖÜäÜ¡ ½Ü¢ÖÜ:
� ゑ▲äÜ¿Öóöá ~¿ñ¡öëÜÖÖÜ0 ëñÇÜ¿óëÜç¡Ü ÜëÜçÖ　 ¢ñïö¡Üïöó ï½　Çôóöñ¿　 Ñ¿　 çÜÑ▲. で½.

"ぞíïöëÜú¡í ï½　Çôóöñ¿　 Ñ¿　 çÜÑ▲".
� ゑ¡¿0ôóöá ó¿ó ç▲¡¿0ôóöá âÜÖ¡îó0 Multitab. で½. "ぱÜÖ¡îó　 Multitab".
� ゑ¡¿0ôóöá ó¿ó ç▲¡¿0ôóöá ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 (öÜ¿á¡Ü äëó ç¡¿0ôñÖÖÜú âÜÖ¡îóó

Multitab). で½. "ぶöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó..."
� だö½ñÖóöá £íäÜàñÖÖÜ0 äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó. で½. "ゑ▲ßÜë ó £íäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó".
� ゑ¡¿0ôóöá ó¿ó ç▲¡¿0ôóöá £çÜ¡ÜçÜ0 ïóÇÖí¿ó£íîó0. で½. "げçÜ¡Üçí　 ïóÇÖí¿ó£íîó　".

づñ¢ó½ ÖíïöëÜú¡ó
ぢëóßÜë ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ï¿ñÑÜ0àóê
Üäñëíîóú:
� ÜïöíÖÜç¡í ó £íäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó;
� ÜïöíÖÜç¡í ó £íäÜï¡ £íÑñë¢¡ó äÜï¡í;
� ~¿ñ¡öëÜÖÖí　 ëñÇÜ¿óëÜç¡í ÜëÜçÖ　 ÜïöëÜúïöçí Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲;
� ç¡¿0ôñÖóñ ó¿ó ç▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó Multitab;
� ç¡¿0ôñÖóñ ó¿ó ç▲¡¿0ôñÖóñ ÑÜ£íöÜëí ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 (öÜ¿á¡Ü äëó ç¡¿0ôñÖÖÜú
âÜÖ¡îóó Multitab);

� ç▲¡¿0ôñÖóñ ó¿ó ç¡¿0ôñÖóñ £çÜ¡Üç▲ê ïóÇÖí¿Üç.

ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë. ぢëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó, ñï¿ó:
� ïçñö　öï　 çïñ óÖÑó¡íöÜë▲ äëÜÇëí½½.

ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë. ばïöëÜúïöçÜ Öñ ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó, ñï¿ó:
� ïçñöóöï　 öÜ¿á¡Ü ÜÑóÖ óÖÑó¡íöÜë äëÜÇëí½½▲.
� ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢íñöï　 äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó ó¿ó £íÑñë¢¡ó äÜï-
¡í.

– が¿　 çÜ£çëíöí ç ëñ¢ó½ ÖíïöëÜú¡ó ÖñÜßêÜÑó½Ü Üö½ñÖóöá äëÜÇëí½½Ü ó¿ó £íÑñë¢¡Ü
äÜï¡í. で½. ëí£Ññ¿ "ゑ▲ßÜë ó £íäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó";

げçÜ¡Üçí　 ïóÇÖí¿ó£íîó　
げçÜ¡Üç▲ñ ïóÇÖí¿▲ ½Ü¢ÖÜ Üï¿▲üíöá ç ï¿ñÑÜ0àóê ï¿Üôí　ê:
� ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó £íçñëüñÖí.
� だïÜàñïöç¿　ñöï　 ~¿ñ¡öëÜÖÖí　 ëñÇÜ¿óëÜç¡í ÜëÜçÖ　 ¢ñïö¡Üïöó ç ÜïöëÜúïöçñ Ñ¿　 ï½　Ç-
ôñÖó　 çÜÑ▲.

� ぞí¿óôóñ ÖñäÜ¿íÑ¡ó ç ÜïöëÜúïöçñ.

げíçÜÑï¡í　 ÖíïöëÜú¡í: "ゑ¡¿".

だö¡¿0ôñÖóñ £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ó£íîóó
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
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3. ぞí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C), äÜ¡í Öñ ÖíôÖÜö ½óÇíöá óÖÑó¡íöÜ-
ë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½í (A), (B) ó (C).

4. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C).
5. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (で).

� ごÖÑó¡íöÜë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½í (ん) ó (ゑ) äÜÇíïÖÜö.
� ごÖÑó¡íöÜë ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½í (で) äëÜÑÜ¿¢óö ½óÇíöá.
� ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢íñöï　 ÖíïöëÜú¡í £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ó£íîóó.

げçÜ¡Üçí　 ïóÇÖí¿ó£íîó　 ç¡¿0ôñÖí.

げçÜ¡Üçí　 ïóÇÖí¿ó£íîó　 Üö¡¿0ôñÖí.

6. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (で) Ñ¿　 ó£½ñÖñÖó　 ÖíïöëÜú¡ó.
7. ゑ▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë, ôöÜß▲ äÜÑöçñëÑóöá ó£½ñÖñÖóñ.
ぶöÜß▲ ïÖÜçí ç¡¿0ôóöá £çÜ¡ÜçÜ0 ïóÇÖí¿ó£íîó0, ç▲äÜ¿Öóöñ üíÇó (1)-(7).

Äとでぢずばんどんぴごé ごげがぎずごé
1. ばßñÑóöñïá, ôöÜ ÜëÜçñÖá ÜïöëÜúïöçí Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲ ïÜÜöçñöïöçÜñö ¢ñïö¡Üïöó

çÜÑ▲ ç çíüñú ½ñïöÖÜïöó. ゑ äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ, ç▲äÜ¿Öóöñ ëñÇÜ¿óëÜç¡Ü ÜïöëÜúïöçí
Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲.

2. ぞíï▲äáöñ äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜ0 ïÜ¿á ç ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó.
3. ぞíäÜ¿Öóöñ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿ñ½ ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.
4. げíÇëÜ£óöñ ïöÜ¿Üç▲ñ äëóßÜë▲ ó äÜïÜÑÜ ç äëóßÜë.
5. げíÑíúöñ äëíçó¿áÖÜ0 äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó ç ïÜÜöçñöïöçóó ï öóäÜ½ £íÇëÜ£¡ó ó ïöñ-

äñÖá0 £íÇë　£ÖñÖó　.
6. がÜßíçáöñ ç ÑÜ£íöÜë ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí ïÜÜöçñöïöçÜ0àññ ¡Ü¿óôñïöçÜ ½Ü0àñÇÜ

ïëñÑïöçí.
7. げíäÜïöóöñ äëÜÇëí½½Ü ïöóë¡ó.

ぎï¿ó ç▲ óïäÜ¿á£Üñöñ ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖÜñ öíß¿ñöóëÜçíÖÖÜñ ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ ("3 ç 1", "4
ç 1" ó¿ó "5 ç 1"), óïäÜ¿á£Üúöñ âÜÖ¡îó0 Multitab (ï½. ëí£Ññ¿ "ぱÜÖ¡îó　 Multitab").

ばでどんぞだゑとん でぜéゎぶごどぎずé がずé ゑだがぼ
ばïöëÜúïöçÜ ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲ ÜÑí¿　ñö ½óÖñëí¿áÖ▲ñ çñàñïöçí ó ïÜ¿ó ó£ çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜú
çÜÑ▲, äÜÑíçíñ½Üú ç ½íüóÖÜ. Эöó çñàñïöçí ½ÜÇÜö ç▲£çíöá äÜçëñ¢ÑñÖóñ äëóßÜëí.
だöëñÇÜ¿óëÜúöñ ÜëÜçñÖá ÜïöëÜúïöçí Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲, ñï¿ó ÜÖ Öñ ïÜÜöçñöïöçÜñö
¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲ ç çíüñú ½ñïöÖÜïöó.
だßëíöóöñïá ç ½ñïöÖÜ0 ï¿Ü¢ßÜ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　, ôöÜß▲ Ü£Öíöá ÜëÜçñÖá ¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲
ç çíüñú ½ñïöÖÜïöó.
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ぐñïö¡Üïöá çÜÑ▲ ぞíïöëÜú¡í ¢ñïö¡Ü-
ïöó çÜÑ▲

ÇëíÑÜï▲ (¢ñïö-
¡Üïöá çÜÑ▲) äÜ
Öñ½ñî¡Ü½Ü

ïöíÖÑíëöÜ (°dH)

ÇëíÑÜï▲ (¢ñïö-
¡Üïöá çÜÑ▲) äÜ
âëíÖîÜ£ï¡Ü½Ü
ïöíÖÑíëöÜ (TH°)

½½Ü¿á/¿ ÇëíÑÜï▲
(¢ñïö¡Üïöá
çÜÑ▲) äÜ
ü¡í¿ñ
と¿íë¡í

çëÜôÖÜ0 ~¿ñ¡-
öëÜÖ-
Ö▲½
ïäÜïÜ-
ßÜ½

51 - 70 91 - 125 9,1 - 12,5 64 - 88 2 1) 10

43 - 50 76 - 90 7,6 - 9,0 53 - 63 2 1) 9

37 - 42 65 - 75 6,5 - 7,5 46 - 52 2 1) 8

29 - 36 51 - 64 5,1 - 6,4 36 - 45 2 1) 7

23 - 28 40 - 50 4,0 - 5,0 28 - 35 2 1) 6

19 - 22 33 - 39 3,3 - 3,9 23 - 27 2 1) 5 1)

15 - 18 26 - 32 2,6 - 3,2 18 - 22 1 4

11 - 14 19 - 25 1,9 - 2,5 13 - 17 1 3

4 - 10 7 - 18 0,7 - 1,8 5 - 12 1 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2) 1 2)

1) げíçÜÑï¡í　 ÜïöíÖÜç¡í.
2) ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ïÜ¿á äëó öí¡Ü½ ÜëÜçÖñ.

ばïöëÜúïöçÜ Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲ ÖñÜßêÜÑó½Ü ÖíïöëÜóöá çëÜôÖÜ0 ó ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲½ ïäÜïÜ-
ßÜ½.

ぞíïöëÜú¡í çëÜôÖÜ0
ぢÜçñëÖóöñ äñëñ¡¿0ôíöñ¿á ¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲ ç
äÜ¿Ü¢ñÖóñ "1" ó¿ó "2" (ï½. öíß¿óîÜ).

Ä¿ñ¡öëÜÖÖí　 ÖíïöëÜú¡í
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
2. ぞí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C), äÜ¡í Öñ ÖíôÖÜö ½óÇíöá óÖÑó¡íöÜ-

ë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½Üç (A), (B) ó (C).
3. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½í (B) ó (C).
4. ぞí¢½óöñ Öí ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (ん).

� ごÖÑó¡íöÜë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½Üç (ゑ) ó (で) äÜÇíïÖÜö.
� ごÖÑó¡íöÜë ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½í (ん) äëÜÑÜ¿¢óö ½óÇíöá.
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� ぢëÜ£çÜôóö £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿.
� ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí£óöï　 ÖíïöëÜú¡í ÜëÜçÖ　 ¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲ (Öíäëó½ñë:  ó
ëí£Ñíïöï　 ä　öá £çÜ¡Üç▲ê ïóÇÖí¿Üç = ÜëÜçñÖá 5).

5. ぞí¢½óöñ Öí ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (ん) Ñ¿　 ó£½ñÖñÖó　 ÖíïöëÜú¡ó.
6. ゑ▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë, ôöÜß▲ äÜÑöçñëÑóöá ó£½ñÖñÖóñ.

ぎï¿ó Ñ¿　 ï½　Çôóöñ¿　 çÜÑ▲ ~¿ñ¡öëÜÖÖ▲½ ïäÜïÜßÜ½ ÜïöíÖÜç¿ñÖ ÜëÜçñÖá "1", óÖÑó¡íöÜë
Öí¿óôó　 ïÜ¿ó ÜïöíÖñöï　 ç▲¡¿0ôñÖÖ▲½.

ごでぢだずぽげだゑんぞごぎ でだずご がずé ぢだでばがだぜだぎぶぞぼび ぜんぷごぞ
ぞíäÜ¿ÖñÖóñ ñ½¡Üïöó Ñ¿　 ïÜ¿ó
1. ぢÜçñëÖóöñ ¡ë▲ü¡Ü äëÜöóç ôíïÜçÜú

ïöëñ¿¡ó ó Üö¡ëÜúöñ ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó.
2. ぞí¿ñúöñ ç ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó 1 ¿ çÜÑ▲

(öÜ¿á¡Ü äñëñÑ äñëç▲½ óïäÜ¿á£Üçí-
Öóñ½).

3. ぶöÜß▲ £íï▲äíöá ç ñ½¡Üïöá ïÜ¿á, çÜï-
äÜ¿á£Üúöñïá çÜëÜÖ¡Üú.

4. ばßñëóöñ ïÜ¿á çÜ¡ëÜÇ Üöçñëïöó　 ñ½¡Üïöó
Ñ¿　 ïÜ¿ó.

5. ぶöÜß▲ £í¡ë▲öá ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó, äÜ-
çñëÖóöñ ¡ë▲ü¡Ü äÜ ôíïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ.

どÜ, ôöÜ çÜÑí ç▲¿óçíñöï　 ó£ ñ½¡Üïöó Ñ¿　 ïÜ¿ó, ¡ÜÇÑí öÜÑí Öíï▲äíñöï　 ïÜ¿á, ÖÜë½í¿á-
ÖÜ.

ごでぢだずぽげだゑんぞごぎ ぜだùべぎゎだ でづぎがでどゑん ご
だぢだずんでとごゑんどぎずé

20

30 M
AX

1

23

4

+ -

1 2 3 4

567
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ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½Ü0àóê ïëñÑïöç
が¿　 £íàóö▲ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ Öñ óïäÜ¿á£Üúöñ ßÜ¿áüñ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí, ôñ½ ÖñÜß-
êÜÑó½Ü.
でÜß¿0Ñíúöñ ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó, äëóçñÑñÖÖ▲ñ ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ½ Öí Üäí¡Üç¡ñ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑ-
ïöçí.

ぞíäÜ¿ÖñÖóñ ÑÜ£íöÜëí ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí
1. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü âó¡ïíîóó 2  , ôöÜß▲ Üö¡ë▲öá ¡ë▲ü¡Ü 7  ÑÜ£íöÜëí ½Ü0àñÇÜ ïëñÑ-

ïöçí.
2. ぢÜ½ñïöóöñ ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ ç ÑÜ£íöÜë. 1  .
3. ぎï¿ó óïäÜ¿á£Üñöï　 äëÜÇëí½½í ï âí£Üú äëñÑçíëóöñ¿áÖÜú ½Üú¡ó, äÜ½ñïöóöñ Öñ½ÖÜ-

ÇÜ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí çÜ çÖÜöëñÖÖ00 ôíïöá Ñçñëî▲ äëóßÜëí.
4. ぎï¿ó óïäÜ¿á£Üñöï　 öíß¿ñöóëÜçíÖÖÜñ ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ, äÜ¿Ü¢óöñ öíß¿ñö¡Ü ç ÑÜ-

£íöÜë ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí. 1  .
5. げí¡ëÜúöñ ÑÜ£íöÜë ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí. ぞíÑíçóöñ Öí ¡ë▲ü¡Ü öí¡, ôöÜß▲ ÜÖí £íâó¡-

ïóëÜçí¿íïá ç ïçÜñ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó.

ごïäÜ¿á£Üúöñ äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖ▲ñ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó öíß¿ñöóëÜçíÖ-
Ö▲ê ½Ü0àóê ïëñÑïöç. だÖó Öñ ½ÜÇÜö äÜ¿ÖÜïöá0 ëíïöçÜëóöáï　 äëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó ¡Ü-
ëÜö¡óê äëÜÇëí½½ ½Üú¡ó ó ½ÜÇÜö ÜêÜÑüóöá ëñ£Ü¿áöíö▲ ½Üú¡ó.

ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　
だäÜ¿íï¡óçíöñ¿á äÜ£çÜ¿　ñö ïÜüóöá äÜïÜÑÜ ßñ£ Üßëí£ÜçíÖó　 äÜ¿Üï ó ä　öñÖ.
がÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 íçöÜ½íöóôñï¡ó ÑÜßíç¿　ñö ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿á çÜ çëñ½　 äÜï¿ñÑ-
Öñú âí£▲ ÜäÜ¿íï¡óçíÖó　.

ぶöÜß▲ ÖíäÜ¿Öóöá ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　, ç▲äÜ¿Öóöñ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　:
1. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü âó¡ïíîóó 6  , ôöÜß▲ Üö¡ë▲öá ¡ë▲ü¡Ü 5  ÑÜ£íöÜëí ÜäÜ¿íï¡óçíöñ-

¿　.
2. げíäëíçáöñ ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 3  ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿ñ½. だö½ñö¡í «max» äÜ¡í£▲-

çíñö ½í¡ïó½í¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá.
3. ゑÜ ó£ßñ¢íÖóñ ó£ß▲öÜôÖÜÇÜ äñÖÜÜßëí£ÜçíÖó　 äëó ½Üú¡ñ, ç▲öëóöñ äëÜ¿óçüóúï　

ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿á ïí¿âñö¡Üú, êÜëÜüÜ çäóö▲çí0àñú ¢óÑ¡Üïöá.
4. げí¡ëÜúöñ ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　. ぞíÑíçóöñ Öí ¡ë▲ü¡Ü öí¡, ôöÜß▲ ÜÖí £íâó¡ïóëÜ-

çí¿íïá ç ïçÜñ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó.

だöëñÇÜ¿óëÜúöñ ÑÜ£óëÜç¡Ü ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.
げíçÜÑï¡í　 ÖíïöëÜú¡í: äÜ¿Ü¢ñÖóñ 3.
がÜ£óëÜç¡Ü ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ½Ü¢ÖÜ ÜïöíÖÜçóöá ç äëñÑñ¿íê Üö 1 (½óÖó½Ü½) ÑÜ 4 (½í¡ïó-
½Ü½).
ぢÜçñëÖóöñ ïñ¿ñ¡öÜë ÑÜ£íöÜëí ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 4  , ôöÜß▲ Ü½ñÖáüóöá ó¿ó Üçñ¿óôóöá
ÑÜ£óëÜç¡Ü.
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ぱばぞとぴごé MULTITAB

ぱÜÖ¡îó　 Multitab äëñÑÖí£ÖíôñÖí Ñ¿　 ¡Ü½ßóÖóëÜçíÖÖ▲ê öíß¿ñöóëÜçíÖÖ▲ê ½Ü0àóê
ïëñÑïöç.
どí¡óñ ïëñÑïöçí ÜßéñÑóÖ　0ö ç ïñßñ ïçÜúïöçí ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí, ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ó äÜ-
ïÜÑÜ½ÜñôÖÜú ïÜ¿ó Ñ¿　 äÜïÜÑÜ½ÜñôÖ▲ê ½íüóÖ. ぞñ¡ÜöÜë▲ñ öóä▲ öíß¿ñöÜ¡ ½ÜÇÜö ïÜÑñë-
¢íöá ÑëÜÇóñ çñàñïöçí.
ばÑÜïöÜçñëáöñïá, ôöÜ äëó½ñÖñÖóñ ÑíÖÖ▲ê öíß¿ñöÜ¡ äÜÑêÜÑóö Ñ¿　 ¢ñïö¡Üïöó çÜÑ▲ ゑí-
üñÇÜ ëñÇóÜÖí (ï½. Ü¡í£íÖó　 Öí Üäí¡Üç¡ñ äëÜÑÜ¡öí).
ぱÜÖ¡îó　 Multitab äëñ¡ëíàíñö äÜÑíôÜ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ó ïÜ¿ó.
ぱÜÖ¡îó　 Multitab Üö¡¿0ôíñö óÖÑó¡íöÜë▲ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ó ïÜ¿ó.
ぢëó óïäÜ¿á£ÜçíÖóó âÜÖ¡îóó Multitab äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëÜÇëí½½ ½Ü¢ñö Üçñ¿óôóöá-
ï　.

ゑ¡¿0ôíöá/ç▲¡¿0ôíöá âÜÖ¡îó0 Multitab ï¿ñÑÜñö äñëñÑ £íäÜï¡Ü½ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.
ぱÜÖ¡îó0 Multitab ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ç¡¿0ôóöá ó¿ó ç▲¡¿0ôóöá, ¡ÜÇÑí ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 äëÜÇëí½½í
½Üú¡ó.

ぢëÜîñÑÜëí ç¡¿0ôñÖó　 âÜÖ¡îóó Multitab

1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
3. だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Öí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ç Öí¢íöÜ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (D)

ó (E), äÜ¡í Öñ £íÇÜëóöï　 óÖÑó¡íöÜë âÜÖ¡îóó Multitab.
4. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (D) ó (ぎ). ぱÜÖ¡îó　 ßÜÑñö ç¡¿0ôñÖí.

� ぎï¿ó âÜÖ¡îó　 Multitab ç¡¿0ôñÖí, ÜÖí Üïöíñöï　 ç¡¿0ôñÖÖÜú, äÜ¡í ç▲ ññ Öñ ç▲-
¡¿0ôóöñ.

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó Multitab ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí, ïÜ¿ó ó ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 äÜ
ÜöÑñ¿áÖÜïöó
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
3. だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Öí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ç Öí¢íöÜ½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (D)

ó (E), äÜ¡í Öñ £íÇÜëóöï　 óÖÑó¡íöÜë âÜÖ¡îóó Multitab.
4. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (D) ó (ぎ). どñäñëá âÜÖ¡îó　 Üö¡¿0ôñÖí.
5. ぞíäÜ¿Öóöñ ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó ó ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.
6. ばïöíÖÜçóöñ ¢ñïö¡Üïöá çÜÑ▲ Öí ½í¡ïó½í¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá.
7. げíäÜïöóöñ äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó ßñ£ äÜïÜÑ▲.
8. とÜÇÑí äëÜÇëí½½í ½Üú¡ó ßÜÑñö £íçñëüñÖí, ï¡Üëëñ¡öóëÜúöñ ÜëÜçñÖá ¢ñïö¡Üïöó ç Üï-

öëÜúïöçñ Ñ¿　 ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲ ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ¢ñïö¡Üïöá0 çÜÑ▲ ç ゑíüñ½ ëñÇóÜÖñ.
9. づñÇÜ¿óëÜç¡í ¡Ü¿óôñïöçí ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.

げんゎづばげとん でどだずだゑぼび ぢづごゐだづだゑ ご ぢだでばがぼ
で½. ¿óïöÜç¡Ü «ぢëó½ñë▲ £íÇëÜ£¡ó ProClean».
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でÜçñö▲
� ぞñ äÜ½ñàíúöñ ç äëóßÜë äëñÑ½ñö▲, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö çäóö▲çíöá çÜÑÜ (ÇÜß¡ó, ß▲öÜç▲ñ
ö¡íÖó).

� ばÑí¿óöñ Üïöíö¡ó äóàó ï äÜïÜÑ▲.
� づí£½　Çôóöñ äëóÇÜëñçüóñ Üïöíö¡ó äóàó Öí äÜïÜÑñ.
� げíÇëÜ¢íúöñ äÜ¿▲ñ äëñÑ½ñö▲ (ôíü¡ó, ïöí¡íÖ▲ ó ï¡ÜçÜëÜÑ▲) Üöçñëïöóñ½ çÖó£.
� ばßñÑóöñïá, ôöÜ çÜÑí Öñ ï¡íä¿óçíñöï　 ç ñ½¡Üïö　ê ó¿ó ç ½óï¡íê.
� ばßñÑóöñïá, ôöÜ ïöÜ¿Üç▲ñ äëóßÜë▲ ó öíëñ¿¡ó Öñ ï¿óä¿óïá.
� ばßñÑóöñïá, ôöÜ ïöí¡íÖ▲ Öñ ïÜäëó¡íïí0öï　 ÑëÜÇ ï ÑëÜÇÜ½.
� げíÇëÜ¢íúöñ ½ñ¿¡óñ äëñÑ½ñö▲ ç ¡Üë£óÖÜ Ñ¿　 ïöÜ¿Üç▲ê äëóßÜëÜç.
� ぶöÜß▲ óï¡¿0ôóöá ï¿óäíÖóñ ¿Ü¢ñ¡, ëí£½ñàíúöñ óê çäñëñ½ñ¢¡Ü ï ÑëÜÇó½ó äëóßÜëí-
½ó.

� ぢëó £íÇëÜ£¡ñ äëñÑ½ñöÜç ç ¡Üë£óÖ▲ ÜßñÑóöñïá, ôöÜ çïñ äÜçñëêÖÜïöó ½ÜÇÜö Ü½▲çíöáï　
çÜÑÜú.

� ずñÇ¡óñ äëñÑ½ñö▲ Ü¡¿íÑ▲çíúöñ ç çñëêÖ00 ¡Üë£óÖÜ. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äÜïÜÑí Öñ Ñçó-
Çíñöï　.

� ぞí ä¿íïö½íïïÜç▲ê äëñÑ½ñöíê ó ï¡ÜçÜëÜÑíê ï íÖöóäëóÇíëÖ▲½ äÜ¡ë▲öóñ½ ½ÜÇÜö ïÜ-
ßóëíöáï　 ¡íä¿ó çÜÑ▲.

ぢづだゎづんぜぜぼ ぜだざとご

ぢëÜÇëí½½í どóä £íÇë　£ÖñÖó　 どóä £íÇëÜ£¡ó だäóïíÖóñ äëÜÇëí½½▲

 1)
ゑïñ ぢÜïÜÑí, ïöÜ¿Üç▲ñ

äëóßÜë▲, ¡íïöë0¿ó
ó ï¡ÜçÜëÜÑ▲

ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ½Üú-
¡í
ぜÜú¡í 45°C ó¿ó 70°C
だäÜ¿íï¡óçíÖó　
でÜü¡í

でó¿áÖÜñ £íÇë　£ÖñÖóñ ぢÜïÜÑí, ïöÜ¿Üç▲ñ
äëóßÜë▲, ¡íïöë0¿ó
ó ï¡ÜçÜëÜÑ▲

ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ½Üú-
¡í
ぜÜú¡í 70°C
だäÜ¿íï¡óçíÖó　
でÜü¡í

 2)
でçñ¢ññ £íÇë　£ÖñÖóñ ぢÜïÜÑí ó ïöÜ¿Üç▲ñ

äëóßÜë▲
ぜÜú¡í 60°C
だäÜ¿íï¡óçíÖóñ

 3)
だß▲ôÖÜñ £íÇë　£ÖñÖóñ ぢÜïÜÑí ó ïöÜ¿Üç▲ñ

äëóßÜë▲
ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 ½Üú-
¡í
ぜÜú¡í 50°C
だäÜ¿íï¡óçíÖó　
でÜü¡í
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ぢëÜÇëí½½í どóä £íÇë　£ÖñÖó　 どóä £íÇëÜ£¡ó だäóïíÖóñ äëÜÇëí½½▲
ごïäÜ¿á£Üúöñ ~öÜ äëÜÇëí½½Ü Ñ¿　 ß▲ïöëÜÇÜ
ÜäÜ¿íï¡óçíÖó　 äÜïÜÑ▲. ЭöÜ äëñÑÜöçëíöóö
äëó¿óäíÖóñ ¡ äÜïÜÑñ Üïöíö¡Üç äóàó ó äÜ-
　ç¿ñÖóñ Öñäëó　öÖ▲ê £íäíêÜç.
ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½Ü0àññ ïëñÑïöçÜ ï ~öÜú
äëÜÇëí½½Üú.

だäÜ¿íï¡óçíÖóñ

1) ぢëóßÜë ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ ÜäëñÑñ¿　ñö öóä £íÇë　£ÖñÖó　 ó ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜïÜÑ▲ ç ¡Üë£óÖíê. だÖ íçöÜ½íöóôñï¡ó
ëñÇÜ¿óëÜñö öñ½äñëíöÜëÜ ó ¡Ü¿óôñïöçÜ çÜÑ▲, ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖóñ ó çëñ½　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲.

2) がíÖÖí　 äëÜÇëí½½í äÜ£çÜ¿　ñö ç▲½▲öá äÜïÜÑÜ, ¡ÜöÜëí　 ÖñÑÜ¿ÇÜ Üïöíçí¿íïá Çë　£ÖÜú. ぢëÜÇëí½½í
Üßñïäñôóçíñö êÜëÜüóñ ëñ£Ü¿áöíö▲ £í ¡ÜëÜö¡Üñ çëñ½　.

3) ЭöÜ ïöíÖÑíëöÖí　 äëÜÇëí½½í Ñ¿　 öñïöóëÜ0àóê ÜëÇíÖó£íîóú. がíÖÖí　 äëÜÇëí½½í Üßñïäñôóçíñö ÖíóßÜ¿ññ
äëí¡öóôÖÜñ äÜöëñß¿ñÖóñ çÜÑ▲ ó ~ÖñëÇóó äëó ½Üú¡ñ äÜïÜÑ▲ ó ïöÜ¿Üç▲ê äëóßÜëÜç Üß▲ôÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　
£íÇë　£ÖñÖó　. で½. ÑíÖÖ▲ñ äëÜçñëÜôÖÜú äëÜÇëí½½▲ ç äëó¿íÇíñ½Üú ßëÜü0ëñ.

ぢÜ¡í£íöñ¿ó äÜöëñß¿ñÖó　

ぢëÜÇëí½½í1) Ä¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇó　 (¡ゑöô) ゑÜÑí (¿)

0,7 - 1,3 8 - 16

1,2 - 1,3 13 - 14

0,8 8

0,7 - 0,8 8 - 9

0,01 3

1) ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢íñöï　 çëñ½　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲.

ば¡í£íÖÖ▲ñ äÜ¡í£íöñ¿ó äÜöëñß¿ñÖó　 ½ÜÇÜö ó£½ñÖ　öáï　 ç £íçóïó½Üïöó Üö Ñíç¿ñÖó　 ó
öñ½äñëíöÜë▲ çÜÑ▲, Öíäë　¢ñÖó　 ç ïñöó ó ¡Ü¿óôñïöçí äÜïÜÑ▲.

ゑぼゐだづ ご げんぢばでと ぢづだゎづんぜぜぼ ぜだざとご

げíäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó ßñ£ £íÑñë¢¡ó äÜï¡í
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
3. ゑ▲ßñëóöñ äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó.

� げíÇÜëóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú óÖÑó¡íöÜë äëÜÇëí½½▲.
� ぞí Ñóïä¿ññ ÖíôÖñö ½óÇíöá óÖâÜë½íîó　 Ü äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá äëÜÇëí½½▲.

4. げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí, äëÜÇëí½½í ½Üú¡ó ÖíôÖñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó.

げíäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó ï £íÑñë¢¡Üú äÜï¡í
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
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3. ゑ▲ßñëóöñ äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó.
4. ぢÜçöÜëÖÜ Öí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü £íÑñë¢¡ó äÜï¡í ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ ÜöÜß-

ëí£óöï　 çëñ½　 £íÑñë¢¡ó äÜï¡í.
� ぞí Ñóïä¿ññ £í½óÇíñö çëñ½　 £íÑñë¢¡ó.
� げíÇÜëóöï　 óÖÑó¡íöÜë £íÑñë¢¡ó.

5. げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí; ÜßëíöÖ▲ú Üöïôñö ÖíôÖñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó.
� ぢÜï¿ñ £íçñëüñÖó　 ÜßëíöÖÜÇÜ Üöïôñöí çëñ½ñÖó äëÜó£ÜúÑñö íçöÜ½íöóôñï¡óú £í-
äÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.

だö¡ë▲çíÖóñ Ñçñëî▲ äëóßÜëí äëñë▲çíñö ÜßëíöÖ▲ú Üöïôñö çëñ½ñÖó. ぢëó £í¡ë▲çíÖóó
Ñçñëî▲ ÜßëíöÖ▲ú Üöïôñö äëÜÑÜ¿¢íñöï　 ï öÜô¡ó äëñë▲çíÖó　.

だö½ñÖí £íÑñë¢¡ó äÜï¡í
ぎï¿ó Ñçñëîí äëóßÜëí Üö¡ë▲öí, ÜßëíöÖ▲ú Üöïôñö çëñ½ñÖó Öñ ÖíôÖñöï　.
1. ぢÜçöÜëÖÜ Öí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü £íÑñë¢¡ó äÜï¡í ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ ÜöÜß-

ëí£óöï　 çëñ½　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.
� ぞí Ñóïä¿ññ ÖíôÖñö ½óÇíöá çëñ½　.

2. げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí. ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó £íäÜïöóöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó.

ぎï¿ó Ñçñëîí äëóßÜëí £í¡ë▲öí ó ç▲äÜ¿Ö　ñöï　 ÜßëíöÖ▲ú Üöïôñö çëñ½ñÖó
1. だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí.
2. ぢÜçöÜëÖÜ Öí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü £íÑñë¢¡ó äÜï¡í ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ ÜöÜß-

ëí£óöï　 çëñ½　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.
3. げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí. ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó £íäÜïöóöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó.

ぢëñë▲çíÖóñ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó
� だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ ½íüóÖ▲.

– ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó ÜïöíÖÜçóöï　.
� げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ.

– ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó äëÜÑÜ¿¢óöï　 ï öÜú öÜô¡ó, ç ¡ÜöÜëÜú ÜÖí ß▲¿í äëñ-
ëçíÖí.

だö½ñÖí äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó
ゑÖñïöó ó£½ñÖñÖó　 ½Ü¢ÖÜ öÜ¿á¡Ü ÑÜ Öíôí¿í ç▲äÜ¿ÖñÖó　 äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.
ぶöÜß▲ ó£½ñÖóöá äëÜÇëí½½Ü ½Üú¡ó çÜ çëñ½　 ññ ç▲äÜ¿ÖñÖó　, ÖñÜßêÜÑó½Ü Üö½ñÖóöá
äëÜÇëí½½Ü.
1. ぞí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ Öí¢íö▲½ó ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (ゑ) ó (で) ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í Öñ

£íÇÜë　öï　 çïñ óÖÑó¡íöÜë▲ äëÜÇëí½½.
2. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C). ぢëÜÇëí½½í ßÜÑñö Üö½ñÖñÖí.

ばßñÑóöñïá ç Öí¿óôóó ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí ç ÑÜ£íöÜëñ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí äñëñÑ £íäÜ-
ï¡Ü½ ÖÜçÜú äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.

だ¡ÜÖôíÖóñ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó
ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó äëÜÇëí½½▲ ëí£Ñíïöï　 ¡ÜëÜö¡óú £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿.
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1. だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí. ぞí Ñóïä¿ññ ßÜÑñö ÜöÜßëí¢íöáï　 ÖÜ¿á.
2. ゑ▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
3. が¿　 Ü¿ÜôüñÖó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç ïÜü¡ó Üïöíçáöñ ÑçñëîÜ äëóÜö¡ë▲öÜú Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ½ó-

ÖÜö.

ご£ç¿ñ¡óöñ äëñÑ½ñö▲ ó£ ¡Üë£óÖ.
� ぢëñ¢Ññ ôñ½ ÑÜïöíçíöá äÜïÜÑÜ, Ñíúöñ ñú Üïö▲öá. ゎÜë　ôÜ0 äÜïÜÑÜ ¿ñÇ¡Ü äÜçëñÑóöá.
� ゑÖíôí¿ñ ç▲Öó½íúöñ äÜïÜÑÜ ó£ Öó¢Öñú ¡Üë£óÖ▲, äÜöÜ½ — ó£ çñëêÖñú.
� ぞí ßÜ¡Üç▲ê ïöñÖ¡íê ó Öí Ñçñëîñ äëóßÜëí ½Ü¢ñö ß▲öá çÜÑí. ぞñë¢íçñ0àí　 ïöí¿á
Üê¿í¢Ñíñöï　 ß▲ïöëññ, ôñ½ äÜïÜÑí.

ばびだが ご だぶごでどとん

でÖ　öóñ ó Üôóïö¡í âó¿áöëÜç
ゎë　£Ö▲ñ âó¿áöë▲ ÜêÜÑüí0ö ¡íôñïöçÜ ½Üú¡ó.
びÜö　 Ñ¿　 ~öóê âó¿áöëÜç öëñßÜñöï　 öÜ¿á¡Ü ½óÖó½í¿áÖÜñ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ, ëñ¡Ü½ñÖÑÜñö-
ï　 äñëóÜÑóôñï¡ó äëÜçñë　öá óê ó äëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó Üôóàíöá.
1. ぢÜçñëÖóöñ âó¿áöë (ん) äëÜöóç ôíïÜçÜú

ïöëñ¿¡ó ó ó£ç¿ñ¡óöñ ñÇÜ ó£ âó¿áöëí (ゑ).

2. ぱó¿áöë (A) ïÜïöÜóö ó£ ÑçÜê ôíïöñú. ぶöÜ-
ß▲ ëí£Üßëíöá âó¿áöë, ëí£éñÑóÖóöñ óê.

3. どàíöñ¿áÖÜ äëÜ½Üúöñ ôíïöó äëÜöÜôÖÜú
çÜÑÜú.

4. で¿Ü¢óöñ Ñçñ ôíïöó âó¿áöëí (ん) ç½ñïöñ
ó ïÜ¢½óöñ óê ç½ñïöñ. ばÑÜïöÜçñëáöñïá,
ôöÜ ÜÖó ¡í¡ ï¿ñÑÜñö ïÜñÑóÖñÖ▲ ÑëÜÇ ï
ÑëÜÇÜ½.

5. ご£ç¿ñ¡óöñ âó¿áöë (ゑ).
6. どàíöñ¿áÖÜ äëÜ½Üúöñ âó¿áöë (ゑ) äëÜ-

öÜôÖÜú çÜÑÜú.

A

B
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7. ばïöíÖÜçóöñ âó¿áöë (B) ç óïêÜÑÖÜñ äÜ-
¿Ü¢ñÖóñ. ばßñÑóöñïá, ôöÜ ÜÖ äëíçó¿áÖÜ
çïöíç¿ñÖ ç Üßñ Öíäëíç¿　0àóñ (で).

8. ばïöíÖÜçóöñ âó¿áöë (A) ç âó¿áöë (B).
ぢÜçÜëíôóçíúöñ âó¿áöë (ん) äÜ ôíïÜçÜú
ïöëñ¿¡ñ ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í ÜÖ Öñ çïöíÖñö
Öí ½ñïöÜ.

だôóïö¡í ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿ñú
ぞñ ïÖó½íúöñ ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿ó.
ぎï¿ó Üöçñëïöó　 ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿ñú £íïÜëó¿óïá, ÜÑí¿óöñ ôíïöóî▲ Çë　£ó ï äÜ½Üàá0
äëñÑ½ñöí ï öÜÖ¡ó½ ¡ÜÖôó¡Ü½ (£ÜßÜôóïö¡Üú).

だôóïö¡í çÖñüÖóê äÜçñëêÖÜïöñú
ぢëÜöëóöñ ½　Ç¡Üú ç¿í¢ÖÜú ö¡íÖá0 ÖíëÜ¢Ö▲ñ äÜçñëêÖÜïöó äëóßÜëí ó äíÖñ¿á Üäëíç¿ñ-
Öó　.
ごïäÜ¿á£Üúöñ öÜ¿á¡Ü Öñúöëí¿áÖ▲ñ ½Ü0àóñ ïëñÑïöçí.
ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ íßëí£óçÖ▲ñ ïëñÑïöçí, îíëíäí0àóñ ÇÜß¡ó ó ëíïöçÜëóöñ¿ó (Öíäëó½ñë,
íîñöÜÖ).

ぶどだ がぎずんどぽ, ぎでずご ...

ぜíüóÖí Öñ £íäÜï¡íñöï　 ó¿ó ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 çÜ çëñ½　 ëíßÜö▲.
でÖíôí¿í äÜä▲öíúöñïá Öíúöó ëñüñÖóñ äëÜß¿ñ½▲ (ï½. öíß¿óîÜ). ぎï¿ó ëñüñÖóñ Öñ Öí-
úÑñÖÜ, Üßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.
ぢëó Öñ¡ÜöÜë▲ê ÖñóïäëíçÖÜïö　ê Öí Ñóïä¿ñú ç▲çÜÑóöï　 ¡ÜÑ ÖñóïäëíçÖÜïöó:
�  - ゑ äëóßÜë Öñ äÜïöÜäíñö çÜÑí
�  - ぢëóßÜë Öñ ï¿óçíñö çÜÑÜ
�  - でëíßÜöí¿í ïóïöñ½í £íàóö▲ Üö äñëñ¿óçí.

ゑぞごぜんぞごぎ!
ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ äëÜçñë¡ó ç▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë.

ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí ゑÜ£½Ü¢ÖÜñ ëñüñÖóñ
ゑ äëóßÜë Öñ äÜïöÜäíñö çÜÑí. ゑÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ú ¡ëíÖ £í¡ë▲ö

ó¿ó £íßóö Öí¡óäá0.
ぢëÜôóïöóöñ çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ú
çñÖöó¿á.

 がíç¿ñÖóñ çÜÑ▲ ï¿óü¡Ü½ Öó£-
¡Üñ.

だßëíöóöñïá ç ½ñïöÖÜ0 ï¿Ü¢-
ßÜ çÜÑÜïÖíß¢ñÖó　.

 げí¡ë▲ö çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ú ¡ëíÖ. だö¡ëÜúöñ çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ú
¡ëíÖ.

C
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ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí ゑÜ£½Ü¢ÖÜñ ëñüñÖóñ
 げíïÜëñÖ âó¿áöë ç Öí¿óçÖÜ½

ü¿íÖÇñ.
ぢëÜôóïöóöñ âó¿áöë.

 ぞñäëíçó¿áÖÜñ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ
Öí¿óçÖÜÇÜ ü¿íÖÇí.

ばßñÑóöñïá ç äëíçó¿áÖÜïöó
äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ü¿íÖÇí.

 ぢÜçëñ¢ÑñÖ Öí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ. ばßñÑóöñïá, ôöÜ Öí¿óçÖÜú
ü¿íÖÇ Öñ äÜçëñ¢ÑñÖ.

ぢëóßÜë Öñ ï¿óçíñö çÜÑÜ. げíßóöí ï¿óçÖí　 öëÜßí ëí¡Ü-
çóÖ▲.

ぢëÜôóïöóöñ ï¿óçÖÜ0 öëÜßÜ
ëí¡ÜçóÖ▲.

 ぞñäëíçó¿áÖÜñ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ
ï¿óçÖÜÇÜ ü¿íÖÇí.

ばßñÑóöñïá ç äëíçó¿áÖÜïöó
äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ü¿íÖÇí.

 ぢÜçëñ¢ÑñÖ ï¿óçÖÜú ü¿íÖÇ. ばßñÑóöñïá, ôöÜ ï¿óçÖÜú
ü¿íÖÇ Öñ äÜçëñ¢ÑñÖ.

でëíßÜöí¿í ïóïöñ½í £íàóö▲
Üö äñëñ¿óçí.

 げí¡ëÜúöñ çÜÑÜäëÜçÜÑÖ▲ú
çñÖöó¿á ó Üßëíöóöñïá ç ïñë-
çóïÖ▲ú îñÖöë.

ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó Öñ £íäÜ-
ï¡íñöï　.

だö¡ë▲öí Ñçñëîí äëóßÜëí. げí¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ äëóßÜëí.

 ゑó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí Öñ
çïöíç¿ñÖí ç ëÜ£ñö¡Ü.

ゑïöíçáöñ çó¿¡Ü ç ëÜ£ñö¡Ü.

 ぢñëñÇÜëñ¿ äëñÑÜêëíÖóöñ¿á ç
¡ÜëÜß¡ñ äëñÑÜêëíÖóöñ¿ñú.

げí½ñÖóöñ äëñÑÜêëíÖóöñ¿á.

 ばïöíÖÜç¿ñÖí £íÑñë¢¡í äÜï¡í. � だö½ñÖóöñ £íÑñë¢¡Ü äÜï¡í.
� ぢÜï¿ñ £íçñëüñÖó　 Üßëíö-
ÖÜÇÜ Üöïôñöí çëñ½ñÖó äëÜ-
ó£ÜúÑñö íçöÜ½íöóôñï¡óú
£íäÜï¡ äëÜÇëí½½▲ ½Üú¡ó.

ぢÜï¿ñ äëÜçñë¡ó ç¡¿0ôóöñ ½íüóÖÜ. ゑ▲äÜ¿ÖñÖóñ äëÜÇëí½½▲ äëÜÑÜ¿¢óöï　 ï öÜÇÜ ½Ü-
½ñÖöí, Öí ¡ÜöÜëÜ½ ÜÖí ß▲¿í äëñëçíÖí.
ぎï¿ó ÖñóïäëíçÖÜïöá äÜ　çóöï　 ïÖÜçí, Üßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.
ぎï¿ó Öí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢í0öï　 ÑëÜÇóñ ¡ÜÑ▲ ÜüóßÜ¡, Üßëíöóöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.
がíÖÖ▲ñ Ñ¿　 ïñëçóïÖ▲ê îñÖöëÜç ÖíêÜÑ　öï　 Öí öíß¿óô¡ñ ï öñêÖóôñï¡ó½ó ÑíÖÖ▲½ó.
げíäóüóöñ ~öó ÑíÖÖ▲ñ:
– ぞí£çíÖóñ ½ÜÑñ¿ó (MOD.) ........................................................
– ぞÜ½ñë ó£Ññ¿ó　 (PNC) ........................................
– でñëóúÖ▲ú ÖÜ½ñë (S.N.) ..............................................

づñ£Ü¿áöíö▲ ½Üú¡ó ó ïÜü¡ó ÖñÜÑÜç¿ñöçÜëóöñ¿áÖ▲
ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí ゑÜ£½Ü¢ÖÜñ ëñüñÖóñ

ぢÜïÜÑí Üïöíñöï　 Çë　£ÖÜú. ぢëÜÇëí½½í ½Üú¡ó Öñ ïÜÜöçñö-
ïöçÜñö öóäÜ äÜïÜÑ▲ ó ïöñäñÖó
ññ £íÇë　£ÖñÖÖÜïöó.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëÜÇëí½½í
½Üú¡ó ïÜÜöçñöïöçÜñö öóäÜ äÜ-
ïÜÑ▲ ó ïöñäñÖó ññ £íÇë　£ÖñÖ-
ÖÜïöó.
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ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí ゑÜ£½Ü¢ÖÜñ ëñüñÖóñ
 ぢÜïÜÑí £íÇëÜ¢ñÖí Öñäëí-

çó¿áÖÜ – çÜÑí Öñ äÜäíÑíñö
Öí çïñ äÜçñëêÖÜïöó.

ば¿Ü¢óöñ äÜïÜÑÜ ç ¡Üë£óÖ▲ ¡í¡
ï¿ñÑÜñö.

 づí£ßë▲£Çóçíöñ¿ó Öñ ½ÜÇÜö
ïçÜßÜÑÖÜ çëíàíöáï　. ぞñäëí-
çó¿áÖí　 £íÇëÜ£¡í äÜïÜÑ▲ ç
¡Üë£óÖ▲.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ
äÜïÜÑ▲ Öñ äëñä　öïöçÜñö çëí-
àñÖó0 ëí£ßë▲£Çóçíöñ¿ñú.

 ぱó¿áöë▲ £íïÜëñÖ▲ ó¿ó Öñ-
äëíçó¿áÖÜ ïÜßëíÖ▲ ó ÜïöíÖÜ-
ç¿ñÖ▲.

ばÑÜïöÜçñëáöñïá, ôöÜ âó¿áöë▲
ôóïö▲ñ, ïÜßëíÖ▲ ó ÜïöíÖÜç¿ñ-
Ö▲ äëíçó¿áÖÜ.

 ぞñÑÜïöíöÜôÖÜ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑ-
ïöçí, ó¿ó ñÇÜ Öñö ïÜçïñ½.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ ç ½íüóÖñ
ó½ññöï　 ÖñÜßêÜÑó½Üñ ¡Ü¿ó-
ôñïöçÜ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí.

ぞí äÜïÜÑñ ó½ññöï　 ó£çñïö¡Ü-
ç▲ú Öí¿ñö.

ぎ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó äÜïöí. ぞíï▲äáöñ äÜïÜÑÜ½ÜñôÖÜ0
ïÜ¿á ç ñ½¡Üïöá Ñ¿　 ïÜ¿ó.

 ぞñäëíçó¿áÖ▲ú ÜëÜçñÖá ¢ñïö-
¡Üïöó ç ÜïöëÜúïöçñ ï½　ÇôñÖó　
çÜÑ▲

で¡Üëëñ¡öóëÜúöñ ÜëÜçñÖá
¢ñïö¡Üïöó ç ÜïöëÜúïöçñ Ñ¿　
ï½　ÇôñÖó　 çÜÑ▲.

 ぞñä¿ÜöÖÜ £íçóÖôñÖ ¡Ü¿äíôÜ¡
ñ½¡Üïöó Ñ¿　 ïÜ¿ó.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ ¡Ü¿äíôÜ¡ ñ½-
¡Üïöó Ñ¿　 ïÜ¿ó ÜïöíÖÜç¿ñÖ
ÖíÑ¿ñ¢íàó½ Üßëí£Ü½.

ぞí ïöñ¡¿　ÖÖÜú ó âí　ÖïÜçÜú
äÜïÜÑñ çóÑÖ▲ äÜöñ¡ó, ßñ¿ñ-
ï▲ñ ä　öÖí ó¿ó ÇÜ¿ÜßÜçíöí　
ä¿ñÖ¡í.

で¿óü¡Ü½ ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñ-
ïöçÜ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.

ば½ñÖáüóöñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ÜäÜ-
¿íï¡óçíöñ¿　.

ぢÜï¿ñ ç▲ï▲êíÖó　 ¡íäñ¿á çÜ-
Ñ▲ Öí ïöñ¡¿ñ ó äÜïÜÑñ Üï-
öí0öï　 ä　öÖí.

で¿óü¡Ü½ ½í¿Ü ÜäÜ¿íï¡óçí-
öñ¿　.

ばçñ¿óôáöñ ¡Ü¿óôñïöçÜ ÜäÜ¿í-
ï¡óçíöñ¿　.

 ぢëóôóÖÜú ½Ü¢ñö ß▲öá ¡íôñ-
ïöçÜ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí.

ごïäÜ¿á£Üúöñ ½Ü0àññ ïëñÑ-
ïöçÜ ÑëÜÇÜú ½íë¡ó.

ぢÜïÜÑí Üïöíñöï　 ç¿í¢ÖÜú. ばïöíÖÜç¿ñÖí äëÜÇëí½½í ßñ£
âí£▲ ïÜü¡ó ó¿ó ï ïÜ¡ëíàñÖ-
ÖÜú âí£Üú ïÜü¡ó.

が¿　 ¿Üôüóê ëñ£Ü¿áöíöÜç ïÜ-
ü¡ó Üïöíçáöñ ÑçñëîÜ äëóÜö-
¡ë▲öÜú Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ½óÖÜö.

ぢÜïÜÑí ½Ü¡ëí　 ó öÜï¡¿í　. がÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　
äÜïö.

ぞíäÜ¿Öóöñ ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿ñ½
ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.

 ぱÜÖ¡îó　 Multitab ç¡¿0ôñÖí
(~öí âÜÖ¡îó　 íçöÜ½íöóôñï¡ó
ç▲¡¿0ôíñö ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿í-
ï¡óçíöñ¿　).

ゑ¡¿0ôóöñ ÑÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡ó-
çíöñ¿　.

ゑ¡¿0ôñÖóñ ÑÜ£íöÜëí ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　
1. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.
2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ ÖíïöëÜú¡ó.
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3. ぞí¢½óöñ ó ÜÑñë¢óçíúöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C), äÜ¡í Öñ ÖíôÖÜö ½óÇíöá óÖÑó¡íöÜ-
ë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½í (A), (B) ó (C).

4. だöäÜïöóöñ ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½Üç (B) ó (C).
5. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (B).

� ごÖÑó¡íöÜë▲ ¡ÖÜäÜ¡ ëñ¢ó½í (ん) ó (で) äÜÇíïÖÜö.
� ごÖÑó¡íöÜë ¡ÖÜä¡ó ëñ¢ó½í (ゑ) äëÜÑÜ¿¢óö ½óÇíöá.
� ぞí Ñóïä¿ññ äÜ　çóöï　 öñ¡Üàí　 ÖíïöëÜú¡í ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　.

がÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ç▲¡¿0ôñÖ.

がÜ£íöÜë ÜäÜ¿íï¡óçíöñ¿　 ç¡¿0ôñÖ.

6. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ëñ¢ó½í (ゑ) Ñ¿　 ó£½ñÖñÖó　 ÖíïöëÜú¡ó.
7. ゑ▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë, ôöÜß▲ äÜÑöçñëÑóöá ó£½ñÖñÖóñ.

どぎびぞごぶぎでとごぎ がんぞぞぼぎ

ゎíßíëóöÖ▲ñ ëí£½ñë▲ ぷóëóÖí
ゑ▲ïÜöí
ゎ¿ÜßóÖí

446 ½½
818 - 898 ½½

550 ½½
ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó ぞíäë　¢ñÖóñ

だßàí　 ½ÜàÖÜïöá
ぢëñÑÜêëíÖóöñ¿á
ぶíïöÜöí

220-240 ゑ
2100 ゑö

10 A
50 ゎî

がíç¿ñÖóñ ç çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜú
ïñöó

½óÖ.
½í¡ï.

0,5 ßíë (0,05 ぜぢí)
8 ßíë (0,8 ぜぢí)

ゑÜÑÜïÖíß¢ñÖóñ 1) びÜ¿ÜÑÖí　 ó¿ó ÇÜë　ôí　 çÜÑí ½í¡ï. 60°C

ゑ½ñïöó½Üïöá とÜ½ä¿ñ¡öÜç äÜïÜÑ▲ 9

1) ぢëóïÜñÑóÖóöñ Öí¿óçÖÜú ü¿íÖÇ ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÖÜ½Ü ¡ëíÖÜ ï ëñ£áßÜú 3/4 Ñ0ú½í.

ぎï¿ó ÇÜë　ôí　 çÜÑí äÜÑíñöï　 ó£ ïóïöñ½▲, óïäÜ¿á£Ü0àñú í¿áöñëÖíöóçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡ó
~ÖñëÇóó (Öíäëó½ñë, ïÜ¿ÖñôÖ▲ñ ó¿ó âÜöÜÇí¿áçíÖóôñï¡óñ äíÖñ¿ó, çñöëÜÇñÖñëíöÜë▲),
äÜÑ¡¿0ôíúöñ ½íüóÖÜ ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÜ ÇÜë　ôñú çÜÑ▲, ôöÜß▲ ïÖó£óöá äÜöëñß¿ñÖóñ ~Öñë-
Çóó.

だびづんぞん だとづばぐんùべぎざ でづぎがぼ

でó½çÜ¿  Öí ó£Ññ¿óó ó¿ó Öí ñÇÜ Üäí¡Üç¡ñ Ü¡í£▲çíñö, ôöÜ ÜÖÜ Öñ äÜÑ¿ñ¢óö
Üöó¿ó£íîóó ç ¡íôñïöçñ ß▲öÜç▲ê ÜöêÜÑÜç. ゑ½ñïöÜ ~öÜÇÜ ñÇÜ ï¿ñÑÜñö ïÑíöá ç
ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú äÜÖ¡ö äëóñ½¡ó ~¿ñ¡öëÜÖÖÜÇÜ ó ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　 Ñ¿　
äÜï¿ñÑÜ0àñú Üöó¿ó£íîóó. でÜß¿0Ñí　 äëíçó¿í Üöó¿ó£íîóó ó£Ññ¿ó　, ゑ▲ äÜ½Ü¢ñöñ
äëñÑÜöçëíöóöá äëóôóÖñÖóñ Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑñ ó £ÑÜëÜçá0 ¿0Ññú äÜöñÖîóí¿áÖÜÇÜ
Üàñëßí, ¡ÜöÜë▲ú çÜ£½Ü¢ñÖ ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ, çï¿ñÑïöçóñ ÖñäÜÑÜßí0àñÇÜ
ÜßëíàñÖó　 ï äÜÑÜßÖ▲½ó ÜöêÜÑí½ó. げí ßÜ¿ññ äÜÑëÜßÖÜú óÖâÜë½íîóñú Üß Üöó¿ó£íîóó
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~öÜÇÜ ó£Ññ¿ó　 äëÜïáßí Üßëíàíöáï　 ¡ ½ñïöÖ▲½ ç¿íïö　½, ç ï¿Ü¢ßÜ äÜ ç▲çÜ£Ü ó
Üöó¿ó£íîóó ÜöêÜÑÜç ó¿ó ç ½íÇí£óÖ, ç ¡ÜöÜëÜ½ ゑ▲ äëóÜßëñ¿ó ó£Ññ¿óñ.

ぜíöñëóí¿▲ ï ïó½çÜ¿Ü½  ½ÜÇÜö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 äÜçöÜëÖÜ. ぢÜ½ñàíúöñ Üäí¡Üç¡Ü ç ïÜ-
ÜöçñöïöçÜ0àóñ ¡ÜÖöñúÖñë▲ Ñ¿　 ïßÜëí çöÜëóôÖÜÇÜ ï▲ëá　.
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