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Produktinfo

├╉╆╀╀ ╊╉┿╋╉┼╈‶‒ ╃╈[╉╋╇┻〈╃‒ ╉ ╊╋╉┿‶╅〈╃╃, ╊╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨｠], 
╂┻╊┻′╈』] 〉┻′¨｠] ╃ ′╆‶╁┼╀ ′╀╋┽╃′┻ ╇╉╁╈╉ ╈┻╄¨╃ ╈┻ 
╉[╃〈╃┻╆【╈╉╇ ′┻╄¨╀ www.neff-international.com ╃ ╈┻ ′┻╄¨╀ 
╃╈¨╀╋╈╀¨-╇┻┾┻╂╃╈┻ www.neff-eshop.com

: ┈┦┬┳╁┫ ┵┶┦┨┮┱┦ ┸┫┻┳┮┰┮ ┧┫┭┴┵┦┷┳┴┷┸┮

┝╈╃╇┻¨╀╆【╈╉ ╊╋╉〉╃¨┻╄¨╀ ┿┻╈╈╉╀ 
╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╉. ┩╈╉ ╊╉╇╉╁╀¨ ┽┻╇ ╈┻‶〉╃¨【′｠ 
╊╋┻┽╃╆【╈╉ ╃ ┼╀╂╉╊┻′╈╉ ╊╉╆【╂╉┽┻¨【′｠ 
╊╋╃┼╉╋╉╇. ┬╉]╋┻╈｠╄¨╀ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╉ ╊╉ 
】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ ╃ ╃╈′¨╋‶╅〈╃‒ ╊╉ ╇╉╈¨┻╁‶ 
┿╆｠ ┿┻╆【╈╀╄《╀┾╉ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╃╆╃ ┿╆｠ 
╊╀╋╀┿┻〉╃ ╈╉┽╉╇‶ ┽╆┻┿╀╆【〈‶.
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ 
╃′╅╆‒〉╃¨╀╆【╈╉ ┿╆｠ ┽′¨╋┻╃┽┻╈╃｠. 
┬╉┼╆‒┿┻╄¨╀ ′╊╀〈╃┻╆【╈』╀ ╃╈′¨╋‶╅〈╃╃ ╊╉ 
╇╉╈¨┻╁‶.
┫┻′╊┻╅‶╄¨╀ ╃ ╉′╇╉¨╋╃¨╀ ╊╋╃┼╉╋. ┨╀ 
╊╉┿╅╆‒〉┻╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋, ╀′╆╃ ╉╈ ┼』╆ 
╊╉┽╋╀╁┿╀╈ ┽╉ ┽╋╀╇｠ ¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╃.
┪╉┿╅╆‒〉╀╈╃╀ ╊╋╃┼╉╋┻ ┼╀╂ 《¨╀╊′╀╆【╈╉╄ 
┽╃╆╅╃ ┿╉╆╁╀╈ ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨【 ¨╉╆【╅╉ 
╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈』╄ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨. 
┪╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ ╃╂-╂┻ ╈╀╊╋┻┽╃╆【╈╉┾╉ 
╊╉┿╅╆‒〉╀╈╃｠ ╊╋╃┽╉┿｠¨ ╅ ′╈｠¨╃‒ 
┾┻╋┻╈¨╃╄╈』] ╉┼｠╂┻¨╀╆【′¨┽.
Э¨╉¨ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ 
┿╉╇┻《╈╀┾╉ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠. ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ 
╊╋╃┼╉╋ ¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┼╆‒┿ ╃ 
╈┻╊╃¨╅╉┽. ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ╊╋╃┼╉╋╉╇ ┽╉ ┽╋╀╇｠ 
╀┾╉ ╋┻┼╉¨』. ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ¨╉╆【╅╉ ┽ 
╂┻╅╋』¨╉╇ ╊╉╇╀》╀╈╃╃.

┟╀¨╃ ┿╉ 8 ╆╀¨, ╆╃〈┻ ′ ╉┾╋┻╈╃〉╀╈╈』╇╃ 
[╃╂╃〉╀′╅╃╇╃, ‶╇′¨┽╀╈╈』╇╃ ╃ 
╊′╃]╃〉╀′╅╃╇╃ ┽╉╂╇╉╁╈╉′¨｠╇╃, ┻ ¨┻╅╁╀ 
╆╃〈┻, ╈╀ ╉┼╆┻┿┻‒》╃╀ ┿╉′¨┻¨╉〉╈』╇╃ 
╂╈┻╈╃｠╇╃ ╉ ╊╋╃┼╉╋╀, ╇╉┾‶¨ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 
╊╋╃┼╉╋ ¨╉╆【╅╉ ╊╉┿ ╊╋╃′╇╉¨╋╉╇ ╆╃〈, 
╉¨┽╀′¨┽╀╈╈』] ╂┻ ╃] ┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨【, ╃╆╃ 
╊╉′╆╀ ╊╉┿╋╉┼╈╉┾╉ ╃╈′¨╋‶╅¨┻╁┻ ╃ 
╉′╉╂╈┻╈╃｠ ┽′╀] ╉╊┻′╈╉′¨╀╄, ′┽｠╂┻╈╈』] ′ 
】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╀╄ ╊╋╃┼╉╋┻.
┟╀¨｠╇ ╈╀ ╋┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ╃┾╋┻¨【 ′ ╊╋╃┼╉╋╉╇. 
┩〉╃′¨╅┻ ╃ ╉┼′╆‶╁╃┽┻╈╃╀ ╊╋╃┼╉╋┻ ╈╀ 
┿╉╆╁╈』 ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨【′｠ ┿╀¨【╇╃, 】¨╉ 
┿╉╊‶′¨╃╇╉, ¨╉╆【╅╉ ╀′╆╃ ╉╈╃ ′¨┻╋《╀ 8 ╆╀¨ ╃ 
╃] ╅╉╈¨╋╉╆╃╋‶‒¨ ┽╂╋╉′╆』╀.
┨╀ ┿╉╊‶′╅┻╄¨╀ ┿╀¨╀╄ ╇╆┻┿《╀ 8 ╆╀¨ ╅ 
╊╋╃┼╉╋‶ ╃ ╀┾╉ ′╀¨╀┽╉╇‶ ╊╋╉┽╉┿‶.
┝′╀┾┿┻ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ ┽′¨┻┽╆｠╄¨╀ 
╊╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨╃ ┽ ╋┻┼╉〉‶‒ ╅┻╇╀╋‶. С╇. 
╉╊╃′┻╈╃╀ ╊╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨╀╄ ┽ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╀ 
╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┨┴┭┩┴┶┦┳┮╅!
■ ┬╆╉╁╀╈╈』╀ ┽ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋╀ 

╆╀┾╅╉┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╃╀′｠ ╊╋╀┿╇╀¨』 ╇╉┾‶¨ 
╂┻┾╉╋╀¨【′｠. ┨╀ ]╋┻╈╃¨╀ ┽ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋╀ 
╆╀┾╅╉┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╃╀′｠ ╊╋╀┿╇╀¨』. ┨╀ 
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╉¨╅╋』┽┻╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻, ╀′╆╃ ┽╈‶¨╋╃ 
╊╋╃┼╉╋┻ ╉┼╋┻╂╉┽┻╆′｠ ┿』╇. ┝』╅╆‒〉╃¨╀ 
╊╋╃┼╉╋, ┽』╈【¨╀ ┽╃╆╅‶ ′╀¨╀┽╉┾╉ ╊╋╉┽╉┿┻ 
╃╂ ╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ╉¨╅╆‒〉╃¨╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┽ ┼╆╉╅╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄.

ОäаïÖÜïöá çÜ£ÇÜëаÖóя!

■ ┣′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ╊╋╃┼╉╋┻ ╈╀ ╊╉ 
╈┻╂╈┻〉╀╈╃‒ ╉╊┻′╈╉ ╃ ╇╉╁╀¨ ╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ 
╊╉╆╉╇╅╀. ┨┻╊╋╃╇╀╋, ╅╋‶╊｠╈』╀ ╃╆╃ 
╂╀╋╈╉┽』╀ ╊╉┿‶《╀〉╅╃ ╊╋╃ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃╃ 
╇╉┾‶¨ ┽′╊』]╈‶¨【. ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ 
¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┼╆‒┿ ╃ 
╈┻╊╃¨╅╉┽.

ОäаïÖÜïöá çÜ£ÇÜëаÖóя!

■ ┪╋╉┿‶╅¨』 ╇╉┾‶¨ ┽╉′╊╆┻╇╀╈╃¨【′｠. ┨╃╅╉┾┿┻ 
╈╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╄¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╃¨┻╈╃｠ ┽ 
¨╀╋╇╉′¨┻¨╃〉╀′╅╉╄ ‶╊┻╅╉┽╅╀. 
┫┻╂╉┾╋╀┽┻¨【 ╊╋╉┿‶╅¨』 ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋┻] ╃╂ 
╊╆┻′¨╇┻′′』, ┼‶╇┻┾╃ ╃╆╃ ┿╋‶┾╃] 
┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╃]′｠ ╊╋╀┿╇╀¨╉┽ ╇╉╁╈╉ 
¨╉╆【╅╉ ╊╉┿ ╈┻┼╆‒┿╀╈╃╀╇. 
┨╀╆【╂｠ ‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻¨【 ′╆╃《╅╉╇ ┼╉╆【《‶‒ 
╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╃╆╃ ╉〉╀╈【 
┿╆╃¨╀╆【╈╉╀ ┽╋╀╇｠. ┝′╀┾┿┻ ′╆╀┿‶╄¨╀ 
‶╅┻╂┻╈╃｠╇, ╊╋╃┽╀┿ё╈╈』╇ ┽ ┿┻╈╈╉╇ 
╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╀ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃. 
┨╀ ′‶《╃¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ┽ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╇ 
╋╀╁╃╇╀. 
┨╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╄¨╀ ╃ ╈╀ ┾╉¨╉┽【¨╀ 
╊╋╉┿‶╅¨』 ′ ╈╃╂╅╃╇ ′╉┿╀╋╁┻╈╃╀╇ ┽╉┿』, 
╈┻╊╋╃╇╀╋, ]╆╀┼, ╊╋╃ ┽』′╉╅╉╄ ╇╉》╈╉′¨╃ 
╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╃╆╃ ′╆╃《╅╉╇ ┿╉╆┾╉╀ ┽╋╀╇｠.

ОäаïÖÜïöá çÜ£ÇÜëаÖóя!

■ ┧┻′╆╉ ┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╃》╃ ╇╉╁╀¨ 
╂┻┾╉╋╀¨【′｠. ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╄¨╀ 
╋┻′¨╃¨╀╆【╈╉╀ ╇┻′╆╉ ┽ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╇ 
╋╀╁╃╇╀.

ОäаïÖÜïöá çÜ£ÇÜëаÖóя!

■ ┪╋╃┼╉╋ ′¨┻╈╉┽╃¨′｠ ╉〉╀╈【 ┾╉╋｠〉╃╇. ┠′╆╃ 
╊╋╃┼╉╋ ┽′¨╋╉╀╈ ┽ ╇╀┼╀╆【 ′ ┿╀╅╉╋┻¨╃┽╈╉╄ 
┿┽╀╋〈╀╄, ╊╋╃ ╂┻╅╋』¨╉╄ ┿┽╀╋〈╀ ¨╀╊╆╉ 
╇╉╁╀¨ ′╅┻╊╆╃┽┻¨【′｠. ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ 
¨╉╆【╅╉ ╊╋╃ ╉¨╅╋』¨╉╄ ┿╀╅╉╋┻¨╃┽╈╉╄ 
┿┽╀╋〈╀ 《╅┻[┻.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┨┭┶╁┨┦!
┡╃┿╅╉′¨╃ ╃╆╃ ┿╋‶┾╃╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╃¨┻╈╃｠ ┽ 
╊╆╉¨╈╉ ╂┻╅╋』¨╉╄ ╊╉′‶┿╀ ╇╉┾‶¨ ┽╂╉╋┽┻¨【′｠. 
┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╄¨╀ ╁╃┿╅╉′¨╃ ╃╆╃ 
┿╋‶┾╃╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╃¨┻╈╃｠ ┽ ╊╆╉¨╈╉ 
╂┻╅╋』¨╉╄ ╊╉′‶┿╀.

┈╁┷┴┰┦╅ ┴┵┦┷┳┴┷┸╂ ┪┱╅ ┭┪┴┶┴┨╂╅!
■ ┨╀┿╉′¨┻¨╉〉╈┻｠ ╉〉╃′¨╅┻ ╇╉╁╀¨ ╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ 

╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃‒ ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╃. ┝╉╂╇╉╁╀╈ 
┽』]╉┿ 】╈╀╋┾╃╃ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╈┻╋‶╁‶. 
┩〉╃》┻╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′┽╉╀┽╋╀╇╀╈╈╉ ╃ ′╋┻╂‶ 
╁╀ ‶┿┻╆｠╄¨╀ ╃╂ ╈╀┾╉ ╉′¨┻¨╅╃ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽. 
┝′╀┾┿┻ ′╉┿╀╋╁╃¨╀ ┽ 〉╃′¨╉¨╀ ╋┻┼╉〉‶‒ 
╅┻╇╀╋‶, ‶╊╆╉¨╈╀╈╃╀ ┿┽╀╋〈』, ┿┽╀╋〈‶ ╃ 

╉┾╋┻╈╃〉╃¨╀╆【 ╉¨╅╋』┽┻╈╃｠ ┿┽╀╋〈』; 
′╇. ┾╆┻┽‶ «Ух╉┿ ╃ ╉〉╃′¨╅┻».

В▲ïÜ¡ая ÜäаïÖÜïöá Ñ¿я £ÑÜëÜçáя!

■ ┲╀╋╀╂ ╊╉┽╋╀╁┿ё╈╈‶‒ ┿┽╀╋〈‶ ╋┻┼╉〉╀╄ 
╅┻╇╀╋』 ╃╆╃ ╀ё ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ╇╉╁╀¨ 
┽』]╉┿╃¨【 】╈╀╋┾╃｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈. ┨╀ 
╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋, ╀′╆╃ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈』 
┿┽╀╋〈┻ ╃╆╃ ╀ё ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆【. ┝』╂╉┽╃¨╀ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』.

В▲ïÜ¡ая ÜäаïÖÜïöá Ñ¿я £ÑÜëÜçáя!

■ ┮ ╊╋╃┼╉╋╉┽ ┼╀╂ ╂┻》╃¨╈╉┾╉ ╅╉╋╊‶′┻ 
】╈╀╋┾╃｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╇╉╁╀¨ ┽』]╉┿╃¨【 
╈┻╋‶╁‶. ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ′╈╃╇┻╄¨╀ ╂┻》╃¨╈』╄ 
╅╉╋╊‶′. ┟╆｠ ╉′‶》╀′¨┽╆╀╈╃｠ 
╊╋╉[╃╆┻╅¨╃╅╃ ╃ ╋╀╇╉╈¨┻ ┽』╂』┽┻╄¨╀ 
′╀╋┽╃′╈‶‒ ′╆‶╁┼‶.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┹┪┦┶┦ ┸┴┰┴┲!
■ ┪╋╃ ╈╀╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈╉╇ ╋╀╇╉╈¨╀ 

╊╋╃┼╉╋ ╇╉╁╀¨ ′¨┻¨【 ╃′¨╉〉╈╃╅╉╇ 
╉╊┻′╈╉′¨╃. ┦‒┼』╀ ╋╀╇╉╈¨╈』╀ ╋┻┼╉¨』 ╃ 
╂┻╇╀╈┻ ╊╋╉┽╉┿╉┽ ╃ ¨╋‶┼ ┿╉╆╁╈』 
┽』╊╉╆╈｠¨【′｠ ¨╉╆【╅╉ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻╇╃ 
′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』, ╊╋╉《╀┿《╃╇╃ 
′╊╀〈╃┻╆【╈╉╀ ╉┼‶〉╀╈╃╀. ┠′╆╃ ╊╋╃┼╉╋ 
╈╀╃′╊╋┻┽╀╈, ┽』╈【¨╀ ┽╃╆╅‶ ′╀¨╀┽╉┾╉ 
╊╋╉┽╉┿┻ ╃╂ ╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ╉¨╅╆‒〉╃¨╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┽ ┼╆╉╅╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄. ┝』╂╉┽╃¨╀ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻ 
′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』.

ОäаïÖÜïöá ÜÑаëа öÜ¡Ü½!

■ ┪╋╃ ′╃╆【╈╉╇ ╈┻┾╋╀┽╀ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╂╉╆｠〈╃｠ 
╅┻┼╀╆｠ ╇╉╁╀¨ ╋┻′╊╆┻┽╃¨【′｠. ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ 
¨╀╇, 〉¨╉┼』 ╅┻┼╀╆【 ╈╀ ′╉╊╋╃╅┻′┻╆′｠ ′ 
┾╉╋｠〉╃╇╃ 〉┻′¨｠╇╃ 】╆╀╅¨╋╉╊╋╃┼╉╋╉┽.

ОäаïÖÜïöá ÜÑаëа öÜ¡Ü½!

■ ┪╋╉╈╃╅┻‒》┻｠ ┽╆┻┾┻ ╇╉╁╀¨ ╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ 
‶┿┻╋‶ 】╆╀╅¨╋╃〉╀′╅╃╇ ¨╉╅╉╇. ┨╀ 
╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╉〉╃′¨╃¨╀╆【 ┽』′╉╅╉┾╉ 
┿┻┽╆╀╈╃｠ ╃╆╃ ╊┻╋╉′¨╋‶╄╈』╀ ╉〉╃′¨╃¨╀╆╃.

ОäаïÖÜïöá ÜÑаëа öÜ¡Ü½!

■ ┨╀╃′╊╋┻┽╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╇╉╁╀¨ ┼』¨【 
╊╋╃〉╃╈╉╄ ╊╉╋┻╁╀╈╃｠ ¨╉╅╉╇. ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ 
┽╅╆‒〉┻╄¨╀ ╈╀╃′╊╋┻┽╈』╄ ╊╋╃┼╉╋. ┝』╈【¨╀ 
╃╂ ╋╉╂╀¨╅╃ ┽╃╆╅‶ ′╀¨╀┽╉┾╉ ╊╋╉┽╉┿┻ ╃╆╃ 
┽』╅╆‒〉╃¨╀ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┽ ┼╆╉╅╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄. ┝』╂╉┽╃¨╀ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻ 
′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』.

ОäаïÖÜïöá ÜÑаëа öÜ¡Ü½!

■ ┪╋╃┼╉╋ ╋┻┼╉¨┻╀¨ ╊╉┿ ┽』′╉╅╃╇ 
╈┻╊╋｠╁╀╈╃╀╇. ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ┽′╅╋』┽┻╄¨╀ 
╅╉╋╊‶′ ╊╋╃┼╉╋┻.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┴┬┴┩┦!
■ ┪╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨╃ ╃╆╃ ╊╉′‶┿┻ ╉〉╀╈【 

┾╉╋｠〉╃╀. ┲¨╉┼』 ╃╂┽╆╀〉【 ┾╉╋｠〉‶‒ ╊╉′‶┿‶ 
╃╆╃ ╊╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨╃ ╃╂ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』, 
┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

ОäаïÖÜïöá Ü¢ÜÇа!

■ ┪┻╋』 ′╊╃╋¨┻ ┽ ┾╉╋｠〉╀╄ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋╀ 
╇╉┾‶¨ ┽′╊』]╈‶¨【. ┢┻╊╋╀》┻╀¨′｠ ┾╉¨╉┽╃¨【 
┼╆‒┿┻, ┽ ╅╉¨╉╋』] ╃′╊╉╆【╂‶‒¨′｠ ╈┻╊╃¨╅╃ ′ 
┽』′╉╅╃╇ ′╉┿╀╋╁┻╈╃╀╇ ′╊╃╋¨┻. 
┟╉┼┻┽╆｠╄¨╀ ┽ ┼╆‒┿┻ ¨╉╆【╅╉ ╈╀┼╉╆【《╉╀ 
╅╉╆╃〉╀′¨┽╉ ╈┻╊╃¨╅╉┽ ′ ┽』′╉╅╃╇ 
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′╉┿╀╋╁┻╈╃╀╇ ′╊╃╋¨┻. ┩′¨╉╋╉╁╈╉ 
╉¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻.

ОäаïÖÜïöá Ü¢ÜÇа!

■ ┪╋╉┿‶╅¨』 ′ ̈ ┽ё╋┿╉╄ ╅╉╁‶╋╉╄ ╃╆╃ 《╅‶╋╅╉╄ 
╇╉┾‶¨ «┽╂╉╋┽┻¨【′｠» ┽╉ ┽╋╀╇｠ ╃ ╊╉′╆╀ 
╈┻┾╋╀┽┻╈╃｠. ┨╀╆【╂｠ ┽┻╋╃¨【 ｠╄〈┻ ┽ 
′╅╉╋╆‶╊╀ ╃ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻¨【 ┽┻╋ё╈』╀ ｠╄〈┻. 
┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ┽┻╋╃¨╀ ╇╉╆╆‒′╅╉┽ ╃ 
╋┻╅╉╉┼╋┻╂╈』]. ┪╋╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃╃ 
｠╃〉╈╃〈』-┾╆┻╂‶╈【╃ ╈‶╁╈╉ ╈┻╅╉╆╉¨【 ╁╀╆¨╉╅. 
┮ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╊╃¨┻╈╃｠ ′ ╁ё′¨╅╉╄ ╅╉╁‶╋╉╄ 
╃╆╃ 《╅‶╋╅╉╄, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ｠┼╆╉╅, ¨╉╇┻¨╉┽, 
╅┻╋¨╉[╀╆｠, ′╉′╃′╉╅, ╅╉╁‶╋┻ ╇╉╁╀¨ 
╆╉╊╈‶¨【. ┨┻╅╉╆╃¨╀ ╅╉╁‶╋‶ ╃╆╃ 《╅‶╋╅‶ 
╊╀╋╀┿ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃╀╇.

ОäаïÖÜïöá Ü¢ÜÇа!

■ ┟╀¨′╅╉╀ ╊╃¨┻╈╃╀ ╊╋╉┾╋╀┽┻╀¨′｠ ╈╀ 
╋┻┽╈╉╇╀╋╈╉. ┨╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╄¨╀ ┿╀¨′╅╉╀ 
╊╃¨┻╈╃╀ ┽ ╂┻╅╋』¨╉╄ ╊╉′‶┿╀. ┝′╀┾┿┻ 
′╈╃╇┻╄¨╀ ╅╋』《╅‶ ╃╆╃ ′╉′╅‶. ┪╉′╆╀ 
╈┻┾╋╀┽┻ ¨》┻¨╀╆【╈╉ ╊╀╋╀╇╀《┻╄¨╀ ╃╆╃ 
┽╂┼╉╆¨┻╄¨╀ ′╉┿╀╋╁╃╇╉╀; ╊╀╋╀┿ ¨╀╇ ╅┻╅ 
╅╉╋╇╃¨【 ╋╀┼╀╈╅┻, ╉┼｠╂┻¨╀╆【╈╉ ╊╋╉┽╀╋【¨╀ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.

ОäаïÖÜïöá Ü¢ÜÇа!

■ ┫┻╂╉┾╋╀¨』╀ ┼╆‒┿┻ ╉¨┿┻‒¨ ¨╀╊╆╉. ┪╉′‶┿┻ 
╇╉╁╀¨ ′╃╆【╈╉ ╈┻┾╋╀┽┻¨【′｠. ┲¨╉┼』 ╃╂┽╆╀〉【 
╊╉′‶┿‶ ╃ ╊╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨╃ ╃╂ ╋┻┼╉〉╀╄ 
╅┻╇╀╋』, ┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

ОäаïÖÜïöá Ü¢ÜÇа!

■ ┞╀╋╇╀¨╃〉╈╉ ╂┻╊┻｠╈╈┻｠ ‶╊┻╅╉┽╅┻ ╊╋╃ 
╈┻┾╋╀┽┻╈╃╃ ╇╉╁╀¨ ╆╉╊╈‶¨【. ┝′╀┾┿┻ 
′╉┼╆‒┿┻╄¨╀ ‶╅┻╂┻╈╃｠ ╈┻ ‶╊┻╅╉┽╅╀. ┲¨╉┼』 
╃╂┽╆╀〉【 ┼╆‒┿┻ ╃╂ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』, 
┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┴┾┵┦┶┮┨┦┳┮╅!
■ ┣╂ ╉¨╅╋』¨╉╄ ┿┽╀╋〈』 ╊╋╃┼╉╋┻ ╇╉╁╀¨ 

┽』╋┽┻¨【′｠ ┾╉╋｠〉╃╄ ╊┻╋. ┩′¨╉╋╉╁╈╉ 
╉¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻. ┨╀ ╊╉╂┽╉╆｠╄¨╀ 
┿╀¨｠╇ ╊╉┿]╉┿╃¨【 ┼╆╃╂╅╉ ╅ ┾╉╋｠〉╀╇‶ 
╊╋╃┼╉╋‶.

ОäаïÖÜïöá ÜшäаëóçаÖóя!

■ ┪╋╃ ╈┻┾╋╀┽┻╈╃╃ ╁╃┿╅╉′¨╃ ┽╉╂╇╉╁╈┻ 
╂┻┿╀╋╁╅┻ ╂┻╅╃╊┻╈╃｠. ┝ 】¨╉╇ ′╆‶〉┻╀ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╂┻╅╃╊┻╈╃｠ ┿╉′¨╃┾┻╀¨′｠ ┼╀╂ 
╉┼╋┻╂╉┽┻╈╃｠ ┽ ╁╃┿╅╉′¨╃ ]┻╋┻╅¨╀╋╈』] 
╊‶╂』╋【╅╉┽. ┟┻╁╀ ╊╋╃ ╈╀╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉╇ 
′╉¨╋｠′╀╈╃╃ ё╇╅╉′¨╃ ┾╉╋｠〉┻｠ ╁╃┿╅╉′¨【 
╇╉╁╀¨ ┽╈╀╂┻╊╈╉ ╈┻〉┻¨【 ′╃╆【╈╉ ╅╃╊╀¨【 ╃ 
┼╋』╂┾┻¨【. ┪╋╃ ╈┻┾╋╀┽┻╈╃╃ ┽′╀┾┿┻ ╅╆┻┿╃¨╀ 
┽ ё╇╅╉′¨【 ╆╉╁╅‶. Э¨╉ ╊╉╇╉╁╀¨ ╃╂┼╀╁┻¨【 
╂┻┿╀╋╁╅╃ ╂┻╅╃╊┻╈╃｠.

└┵┦┷┳┴┷┸╂ ┸┶┦┨┲┮┶┴┨┦┳┮╅!
■ ┪╉〈┻╋┻╊┻╈╈╉╀ ′¨╀╅╆╉ ┿┽╀╋〈』 ╊╋╃┼╉╋┻ 

╇╉╁╀¨ ¨╋╀′╈‶¨【. ┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ′╅╋╀┼╅╃ 
┿╆｠ ′¨╀╅╆┻, ┻ ¨┻╅╁╀ ╀┿╅╃╀ ╃ ┻┼╋┻╂╃┽╈』╀ 
〉╃′¨｠》╃╀ ′╋╀┿′¨┽┻.

ОäаïÖÜïöá öëаç½óëÜçаÖóя!

■ ┨╀╊╉┿]╉┿｠》┻｠ ╊╉′‶┿┻ ╇╉╁╀¨ ╆╉╊╈‶¨【. ┝ 
╋‶〉╅┻] ╃ ╅╋』《╅┻] [┻╋[╉╋╉┽╉╄ ╃ 
╅╀╋┻╇╃〉╀′╅╉╄ ╊╉′‶┿』 ╇╉┾‶¨ ┼』¨【 ╇╀╆╅╃╀ 
┿』╋╉〉╅╃, ╂┻ ╅╉¨╉╋』╇╃ ╈┻]╉┿｠¨′｠ ╊‶′¨╉¨』. 
┪╋╃ ╊╋╉╈╃╅┻╈╃╃ ┽ 】¨╃ ╊‶′¨╉¨』 ┽╆┻┾╃ 
╊╉′‶┿┻ ╇╉╁╀¨ ¨╋╀′╈‶¨【. ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ 
′╊╀〈╃┻╆【╈‶‒ ╊╉′‶┿‶ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽』] 
╊╀〉╀╄.

┕┶┮┽┮┳╁ ┵┴┨┶┫┬┪┫┳┮┯
┈┳┮┲┦┳┮┫!

■ ┬╃╆【╈╉╀ ╂┻┾╋｠╂╈╀╈╃╀ ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆╀╄: ┠′╆╃ ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 
┿┽╀╋〈』 ′╃╆【╈╉ ╂┻┾╋｠╂╈ё╈, ┿┽╀╋〈┻ ╈╀ ┼‶┿╀¨ ╊╆╉¨╈╉ 
╂┻╅╋』┽┻¨【′｠. Э¨╉ ╇╉╁╀¨ ╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃‒ ′╉′╀┿╈╃] 
╇╀┼╀╆【╈』] [┻′┻┿╉┽. ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ 〉╃′¨╉¨╉╄ ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆｠ 
┿┽╀╋〈』.

■ ┫╀╁╃╇ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╊╋╃ ╊‶′¨╉╇ ╊╋╃┼╉╋╀: ┫┻┼╉¨┻ ╊╋╃┼╉╋┻ ┼╀╂ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈』] ┽ ╈╀┾╉ ┼╆‒┿ ┽╀┿ё¨ ╅ ╊╀╋╀┾╋‶╂╅╀. ┝╅╆‒〉┻¨【 
╋╀╁╃╇ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ′ ╊‶′¨╉╄ ╊╉′‶┿╉╄ ╂┻╊╋╀》┻╀¨′｠. 
┣′╅╆‒〉╀╈╃╀╇ ｠┽╆｠╀¨′｠ ╅╋┻¨╅╉┽╋╀╇╀╈╈┻｠ ╊╋╉┽╀╋╅┻ ╊╉′‶┿』 
╈┻ ╊╋╃┾╉┿╈╉′¨【: ′╇. ┾╆. «┧╃╅╋╉┽╉╆╈』, ╊╉′‶┿┻».

■ ┪╉╊╅╉╋╈ ┽ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃: ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻╄¨╀ 
′╆╃《╅╉╇ ┼╉╆【《‶‒ ╇╉》╈╉′¨【. ┧┻╅′╃╇‶╇ 600 ┝¨. ┪┻╅╀¨╃╅╃ ′ 
╊╉╊╅╉╋╈╉╇ ┽′╀┾┿┻ ╅╆┻┿╃¨╀ ╈┻ ′¨╀╅╆｠╈╈╉╀ ┼╆‒┿╉. ┣╂-╂┻ 
╊╀╋╀┾╋‶╂╅╃ ′¨╀╅╆╉ ╇╉╁╀¨ ¨╋╀′╈‶¨【.

■ ┡╃┿╅╉′¨【, ╊╀╋╀╆╃┽┻‒》┻｠′｠ 〉╀╋╀╂ ╅╋┻╄ ╊╋╃ ╅╃╊╀╈╃╃, ╈╀ 
┿╉╆╁╈┻ ╊╋╉╈╃╅┻¨【 〉╀╋╀╂ ╊╋╃┽╉┿ ┽╋┻》┻‒》╀╄′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅╃ ┽╉ 
┽╈‶¨╋╀╈╈╃╄ ╉¨′╀╅ ╊╋╃┼╉╋┻. ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ╊╋╉〈╀′′╉╇ 
╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠. ┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ′╈┻〉┻╆┻ ╅╉╋╉¨╅╉╀ ┽╋╀╇｠ 
╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╃ ╊╋╃ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃ ╊╋╉┿╆╃¨╀ ╀┾╉.

■ ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈┻╇╃ ┼╀╂ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╄ ┽╋┻》┻‒》╀╄′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅╃.

┙┷┸┦┳┴┨┰┦ ┮ ┵┴┪┰┱╄┽┫┳┮┫
┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ ┼』¨╉┽╉┾╉ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠.

┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ╃′╅╆‒〉╃¨╀╆【╈╉ ┿╆｠ ┽′¨╋┻╃┽┻╈╃｠.

┬╉┼╆‒┿┻╄¨╀ ′╊╀〈╃┻╆【╈』╀ ╃╈′¨╋‶╅〈╃╃ ╊╉ ╇╉╈¨┻╁‶.

┪╋╃┼╉╋ ╇╉╁╈╉ ┽′¨╋╉╃¨【 ┽ ╈┻┽╀′╈╉╄ 《╅┻[ 《╃╋╃╈╉╄ 60 ′╇ (╈╀ 
╇╀╈╀╀ 30 ′╇ ┾╆‶┼╃╈╉╄) ╈┻ ┽』′╉¨╀ 85 ′╇ ╉¨ ‶╋╉┽╈｠ ╊╉╆┻.

┪╋╃┼╉╋ ╇╉╁╈╉ ╊╉┿╅╆‒〉┻¨【 ╅ ′╀¨╃ ¨╉╆【╅╉ 〉╀╋╀╂ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈‶‒ ╋╉╂╀¨╅‶ ′ ╂┻╂╀╇╆｠‒》╃╇ ╅╉╈¨┻╅¨╉╇. Ё╇╅╉′¨【 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆｠ ┿╉╆╁╈┻ ′╉′¨┻┽╆｠¨【 10 ┻╇╊╀╋ (┻┽¨╉╇┻¨ ¨╃╊┻ L 
╃╆╃ B). ┨┻╊╋｠╁╀╈╃╀ ┽ ′╀¨╃ ┿╉╆╁╈╉ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽╉┽┻¨【 ╂╈┻〉╀╈╃‒, 
‶╅┻╂┻╈╈╉╇‶ ╈┻ ¨╃╊╉┽╉╄ ¨┻┼╆╃〉╅╀.

┪╀╋╀╈╉′ ╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ╂┻╇╀╈┻ ′╀¨╀┽╉┾╉ ╊╋╉┽╉┿┻ ┿╉╆╁╈』 
┽』╊╉╆╈｠¨【′｠ ¨╉╆【╅╉ ╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈』╇ 】╆╀╅¨╋╃╅╉╇. ┠′╆╃ 
╊╉′╆╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ╊╋╃┼╉╋┻ ┿╉ 《¨╀╊′╀╆【╈╉╄ ┽╃╆╅╃ ╈╀┽╉╂╇╉╁╈╉ 
┼‶┿╀¨ ┿╉┼╋┻¨【′｠, ¨╉ ╊╋╃ ‶′¨┻╈╉┽╅╀ ′╆╀┿‶╀¨ ′┿╀╆┻¨【 

′╊╀〈╃┻╆【╈』╄ ┽』╅╆‒〉┻¨╀╆【 ┿╆｠ ╋┻╂╇』╅┻╈╃｠ ┽′╀] ╊╉╆‒′╉┽ ′ 
╋┻′′¨╉｠╈╃╀╇ ╇╀╁┿‶ ╋┻╂╉╇╅╈‶¨』╇╃ ╅╉╈¨┻╅¨┻╇╃ ╈╀ ╇╀╈╀╀ 3 ╇╇.

┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ¨╋╉╄╈╃╅╃, ╋┻╂┽╀¨┽╃¨╀╆╃ ╃ ‶┿╆╃╈╃¨╀╆╃. ┪╋╃ 
╊╀╋╀┾╋‶╂╅╀ ′‶》╀′¨┽‶╀¨ ╉╊┻′╈╉′¨【 ┽╉╂┾╉╋┻╈╃｠.
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┖┫┰┴┲┫┳┪┦┼┮┮ ┵┴ ╃┰┴┳┴┲┮┮ ╃┱┫┰┸┶┴╃┳┫┶┩┮┮ ┮ ┴┻┶┦┳┫ 
┴┰┶┹┬┦╄┿┫┯ ┷┶┫┪╁
┝ 】¨╉╇ ╋┻╂┿╀╆╀ ┽』 ╈┻╄┿ё¨╀ ╋｠┿ ╋╀╅╉╇╀╈┿┻〈╃╄, ╅┻╅ ′】╅╉╈╉╇╃¨【 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃‒ ┽ ╊╋╉〈╀′′╀ ┽』╊╀╅┻╈╃｠ ╃ ╁┻╋╀╈╃｠ ╃ ╅┻╅ 
╊╋┻┽╃╆【╈╉ ‶¨╃╆╃╂╃╋╉┽┻¨【 ┿‶]╉┽╉╄ 《╅┻[.

Э┰┴┳┴┲┮╅ ╃┱┫┰┸┶┴╃┳┫┶┩┮┮
┪╋╀┿┽┻╋╃¨╀╆【╈╉ ╈┻┾╋╀┽┻╄¨╀ ┿‶]╉┽╉╄ 《╅┻[ ¨╉╆【╅╉ ┽ ¨╉╇ ′╆‶〉┻╀, 
╀′╆╃ 】¨╉ ‶╅┻╂┻╈╉ ┽ ╋╀〈╀╊¨╀ ╃╆╃ ┽ ¨┻┼╆╃〈┻] ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽┻ ╊╉ 
】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃.

┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ¨ё╇╈』╀, ╊╉╅╋』¨』╀ 〉ё╋╈』╇ ╆┻╅╉╇ ╃╆╃ 
】╇┻╆╃╋╉┽┻╈╈』╀ [╉╋╇』 ┿╆｠ ┽』╊╀╅┻╈╃｠. ┩╈╃ ╊╉┾╆╉》┻‒¨ ¨╀╊╆╉ 
╉′╉┼╀╈╈╉ ]╉╋╉《╉.

┥┻╅ ╇╉╁╈╉ ╋╀╁╀ ╉¨╅╋』┽┻╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ┽╉ ┽╋╀╇｠ ¨‶《╀╈╃｠, 
┽』╊╀╅┻╈╃｠ ╃╆╃ ╁┻╋╀╈╃｠ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

┨╀′╅╉╆【╅╉ ╊╃╋╉┾╉┽ ╆‶〉《╀ ┽′╀┾╉ ╊╀〉【 ╉┿╃╈ ╂┻ ┿╋‶┾╃╇. ┫┻┼╉〉┻｠ 
╅┻╇╀╋┻ ╉′¨┻ё¨′｠ ¨ё╊╆╉╄, ╂┻ ′〉ё¨ 〉╀┾╉ ┽╋╀╇｠ ┽』╊╀╅┻╈╃｠ ┽¨╉╋╉┾╉ 
╊╃╋╉┾┻ ╇╉╁╀¨ ‶╇╀╈【《╃¨【′｠.

┪╋╃ ┿╆╃¨╀╆【╈╉╇ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┿‶]╉┽╉╄ 《╅┻[ ╇╉╁╈╉ 
┽』╅╆‒〉╃¨【 ╂┻ 10 ╇╃╈‶¨ ┿╉ ╉╅╉╈〉┻╈╃｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╃ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╉′¨┻¨╉〉╈╉╀ ¨╀╊╆╉ ┿╆｠ ┿╉┽╀┿╀╈╃｠ ┼╆‒┿┻ ┿╉ 
┾╉¨╉┽╈╉′¨╃.

┕┶┦┨┮┱╂┳┦╅ ┹┸┮┱┮┭┦┼┮╅ ┹┵┦┰┴┨┰┮
┮¨╃╆╃╂╃╋‶╄¨╀ ‶╊┻╅╉┽╅‶ ′ ′╉┼╆‒┿╀╈╃╀╇ ╊╋┻┽╃╆ 】╅╉╆╉┾╃〉╀′╅╉╄ 
┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨╃.

┕┦┳┫┱╂ ┹┵┶┦┨┱┫┳┮╅
┢┿╀′【 ╊╋╃┽╉┿╃¨′｠ ╉╊╃′┻╈╃╀ ╊┻╈╀╆╃ ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠ ┽┻《╀┾╉ 
╊╋╃┼╉╋┻. ┝ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ ╉¨ ¨╃╊┻ ╊╋╃┼╉╋┻ ┽╉╂╇╉╁╈』 ╈╀╅╉¨╉╋』╀ 
╈╀╂╈┻〉╃¨╀╆【╈』╀ ╉¨╅╆╉╈╀╈╃｠ ╉¨ ┿┻╈╈╉┾╉ ╉╊╃′┻╈╃｠.

┕┴┨┴┶┴┸┳╁┯ ┵┫┶┫┰┱╄┽┦┸┫┱╂
┪╉┽╉╋╉¨╈』╄ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆【 ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ┿╆｠ ╃╂╇╀╈╀╈╃｠ 

╊╋╀┿╆┻┾┻╀╇』] ╃ ‶′¨┻╈╉┽╉〉╈』] ╂╈┻〉╀╈╃╄. 

┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ╃╇╀╀¨ ╉¨╇╀¨╅‶ ╉ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽╃╃ 
╀┽╋╉╊╀╄′╅╃╇ ╈╉╋╇┻╇ 2002/96/EG ┿╆｠ 】╆╀╅¨╋╃〉╀′╅╃] ╃ 
】╆╀╅¨╋╉╈╈』] ╊╋╃┼╉╋╉┽ (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE). ┟┻╈╈』╀ ╈╉╋╇』 ╉╊╋╀┿╀╆｠‒¨ 
┿╀╄′¨┽‶‒》╃╀ ╈┻ ¨╀╋╋╃¨╉╋╃╃ ┠┽╋╉′╉‒╂┻ ╊╋┻┽╃╆┻ 
┽╉╂┽╋┻¨┻ ╃ ‶¨╃╆╃╂┻〈╃╃ ′¨┻╋』] ╊╋╃┼╉╋╉┽.
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┪╉┽╉╋╉¨╈』╄ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆【 ｠┽╆｠╀¨′｠ ‶¨┻╊╆╃┽┻╀╇』╇. ┲¨╉┼』 
╂┻[╃╅′╃╋╉┽┻¨【 ╃╆╃ ╋┻′[╃╅′╃╋╉┽┻¨【 ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆【, ╈┻╁╇╃¨╀ 
╈┻ ╈╀┾╉.

┕┶┮┳┦┪┱┫┬┳┴┷┸┮
┈┶┦┿┦╄┿┦╅┷╅ ┵┴┪┷┸┦┨┰┦

К┦┰ ┷┱┫┪┹┫┸ ┨┷┸┦┨┱╅┸╂ ┨┶┦┿┦╄┿┹╄┷╅ ┵┴┪┷┸┦┨┰┹:

1.┪╉╆╉╁╃¨╀ ╋╉╆╃╅╉┽╉╀ ╅╉╆【〈╉ a ┽ ‶┾╆‶┼╆╀╈╃╀ ╈┻ ┿╈╀ ╋┻┼╉〉╀╄ 
╅┻╇╀╋』.

2.┝╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅‶ b ╂┻[╃╅′╃╋‶╄¨╀ ┽ ╊╋╃┽╉┿╈╉╇ 
╇╀]┻╈╃╂╇╀ c, ╋┻′╊╉╆╉╁╀╈╈╉╇ ┽ 〈╀╈¨╋╀ ╈┻ ┿╈╀ ╋┻┼╉〉╀╄ 
╅┻╇╀╋』. ┙┰┦┭┦┳┮┫: ┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′╉ ┽′¨┻┽╆╀╈╈╉╄ ┽╋┻》┻‒》╀╄′｠ 

╊╉┿′¨┻┽╅╉╄. ┪╋╉┽╀╋【¨╀, 〉¨╉┼』 ╉╈┻ ┼』╆┻ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ 
╂┻[╃╅′╃╋╉┽┻╈┻. ┝╋┻》┻‒》┻｠′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅┻ ╇╉╁╀¨ ┽╋┻》┻¨【′｠ ╅┻╅ 
┽ ╆╀┽‶‒, ¨┻╅ ╃ ┽ ╊╋┻┽‶‒ ′¨╉╋╉╈‶.

┕┫┶┫┪ ┵┫┶┨╁┲ ┮┷┵┴┱╂┭┴┨┦┳┮┫┲
┣╂ 】¨╉┾╉ ╋┻╂┿╀╆┻ ┽』 ‶╂╈┻╀¨╀, 〉¨╉ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ′┿╀╆┻¨【 ╊╀╋╀┿ 
╊╀╋┽』╇ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃╀╇ ┼╆‒┿ ┽ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃. ┬╈┻〉┻╆┻ 
╊╋╉〉╃¨┻╄¨╀ ┾╆┻┽‶ «П╋┻┽╃╆┻ ¨╀х╈╃╅╃ ┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨╃».

┙┷┸┦┳┴┨┰┦ ┨┶┫┲┫┳┮ ┷┹┸┴┰
┪╉′╆╀ ╊╉┿╅╆‒〉╀╈╃｠ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ ╊╉′╆╀ ╉¨╅╆‒〉╀╈╃｠ 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ╈┻ ┿╃′╊╆╀╀ ┽』′┽╀〉╃┽┻‒¨′｠ ¨╋╃ ╈‶╆｠.

1.┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ 3.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╊╉｠┽╆｠‒¨′｠ 12:00 〉┻′╉┽ ╃ 3
2.┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┽╋╀╇｠ ′‶¨╉╅ ╊╉┽╉╋╉¨╈』╇ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆╀╇.

3.┪╉┽¨╉╋╈╉ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ 3.

┭╀╅‶》╀╀ ┽╋╀╇｠ ′‶¨╉╅ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╉.

└┸┰┱╄┽┫┳┮┫ ┮┳┪┮┰┦┼┮┮ ┨┶┫┲┫┳┮ ┷┹┸┴┰

┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ 3, ╊╉′╆╀ 】¨╉┾╉ ╅╈╉╊╅‶ Stop. 
┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ┽』╅╆‒〉┻╀¨′｠.

┕┴┨┸┴┶┳┦╅ ┹┷┸┦┳┴┨┰┦ ┨┶┫┲┫┳┮ ┷┹┸┴┰

┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ 3. 
┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ 12:00. ┟┻╆╀╀ ′╆╀┿‶╄¨╀ ‶╅┻╂┻╈╃｠╇ 
╊‶╈╅¨╉┽ 2 ╃ 3.

┎┭┲┫┳┫┳┮┫ ┨┶┫┲┫┳┮ ┷┹┸┴┰, ┳┦┵┶┮┲┫┶, ┵┶┮ ┵┫┶┫┻┴┪┫ ┷ ┱┫┸┳┫┩┴ 
┳┦ ┭┮┲┳┫┫ ┨┶┫┲╅

┝』╊╉╆╈╃¨╀ ╈┻′¨╋╉╄╅‶, ╅┻╅ ╉╊╃′┻╈╉ ┽ ╊‶╈╅¨┻] 1-3.

┒┮┰┶┴┨┴┱┳╁
┧╃╅╋╉┽╉╆╈』 ╊╋╉╈╃╅┻‒¨ ┽╈‶¨╋【 ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╃ ╊╋╀╉┼╋┻╂‶‒¨′｠ ┽ 
¨╀╊╆╉. ┢┿╀′【 ╊╋╃┽╀┿╀╈┻ ╃╈[╉╋╇┻〈╃｠ ╉ ╊╉′‶┿╀ ╃ ╉┼ ‶′¨┻╈╉┽╅┻] 
╋╀╁╃╇┻ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈.

┙┰┦┭┦┳┮┫: ┝ ┾╆┻┽╀ «П╋╉¨╀′¨╃╋╉┽┻╈╉ ┿╆я В┻′ ┽ ╈┻《╀╄ ╅‶х╈╀-
′¨‶┿╃╃» ╊╋╃┽╀┿╀╈╉ ╇╈╉╁╀′¨┽╉ ╊╋╃╇╀╋╉┽ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠, 
╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┼╆‒┿ ┽ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╇ ╋╀╁╃╇╀.

┪╋╉┽╀╋【¨╀ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽‶‒ ╊╀〉【. ┫┻╂╉┾╋╀╄¨╀, ╈┻╊╋╃╇╀╋, 〉┻《╅‶ 
┽╉┿』 ┿╆｠ 〉┻｠.

┟╆｠ 】¨╉┾╉ ┽╉╂【╇╃¨╀ ┼╉╆【《‶‒ 〉┻《╅‶ ┼╀╂ ╊╉╂╉╆╉¨』 ╃╆╃ 
╊╉′╀╋╀┼╋╀╈╃｠ ╃ ╊╉╆╉╁╃¨╀ ┽ ╈╀ё 〉┻╄╈‶‒ ╆╉╁╀〉╅‶. ┪╉′¨┻┽【¨╀ 
〉┻《╅‶ ′ ┽╉┿╉╄ ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅‶.

1.┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ 900 ┝¨.

2.┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╊╉┽╉╋╉¨╈╉┾╉ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆｠ 1:30 ╇╃╈.

3.┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┲╀╋╀╂ 1 ╇╃╈‶¨‶ 30 ′╀╅‶╈┿ ╋┻╂┿┻′¨′｠ ′╃┾╈┻╆. ┝╉┿┻ ╋┻╂╉┾╋╀¨┻.

┪╉╅┻ ┽』 ┼‶┿╀¨╀ ╊╃¨【 〉┻╄, ╊╋╉〉¨╃¨╀ ╀》ё ╋┻╂ ┽╈╃╇┻¨╀╆【╈╉ 
╊╋┻┽╃╆┻ ¨╀]╈╃╅╃ ┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨╃ ┽ ╈┻〉┻╆╀ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽┻ ╊╉ 
】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃. Э¨╉ ╉〉╀╈【 ┽┻╁╈╉.

┙┰┦┭┦┳┮╅ ┵┴ ┨╁┧┴┶┹ ┵┴┷┹┪╁

┖┫┰┴┲┫┳┪┹┫┲┦╅ ┵┴┷┹┪┦

┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╁┻╋╉╊╋╉〉╈‶‒ ╊╉′‶┿‶ ╃╂ ′¨╀╅╆┻, ′¨╀╅╆╉╅╀╋┻╇╃╅╃, 
[┻╋[╉╋┻, ╅╀╋┻╇╃╅╃ ╃╆╃ ¨╀╋╇╉′¨╉╄╅╉╄ ╊╆┻′¨╇┻′′』. Э¨╃ 
╇┻¨╀╋╃┻╆』 ╊╋╉╊‶′╅┻‒¨ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈』.

┬╀╋┽╃╋╉┽╉〉╈┻｠ ╊╉′‶┿┻ ¨┻╅╁╀ ╊╉┿]╉┿╃¨ ┿╆｠ 】¨╉┾╉ ╋╀╁╃╇┻. 
┭┻╅╃╇ ╉┼╋┻╂╉╇, ╈╀ ╈‶╁╈╉ ╊╀╋╀╅╆┻┿』┽┻¨【 ┼╆‒┿┻ ╃╂ ╉┿╈╉╄ 
╊╉′‶┿』 ┽ ┿╋‶┾‶‒. ┣′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╊╉′‶┿‶ ′ ╂╉╆╉¨』╇ ╃╆╃ 
′╀╋╀┼╋｠╈』╇ ╉╋╈┻╇╀╈¨╉╇ ╇╉╁╈╉ ¨╉╆【╅╉ ┽ ¨╉╇ ′╆‶〉┻╀, ╀′╆╃ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆【 ╊╉′‶┿』 ┾┻╋┻╈¨╃╋‶╀¨ ╀ё ╊╋╃┾╉┿╈╉′¨【 ┿╆｠ 
╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉┾╉ ╋╀╁╃╇┻.

┓┫┵┴┪┻┴┪╅┿┦╅ ┵┴┷┹┪┦

┧╀¨┻╆╆╃〉╀′╅┻｠ ╊╉′‶┿┻ ╈╀ ╊╉┿]╉┿╃¨ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉┾╉ 
╋╀╁╃╇┻, ¨┻╅ ╅┻╅ ╇╀¨┻╆╆ ╈╀ ╊╋╉╊‶′╅┻╀¨ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈』. ┝ ╂┻╅╋』¨╉╄ 
╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╉╄ ╊╉′‶┿╀ ┼╆‒┿┻ ╈╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻‒¨′｠.

┈┳┮┲┦┳┮┫!

┣′╅╋╀╈╃╀: ′╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇, 〉¨╉┼』 ╇╀¨┻╆╆, ╈┻╊╋╃╇╀╋ ╆╉╁╅┻, ┼』╆ 
╈┻ ╋┻′′¨╉｠╈╃╃ ╈╀ ╇╀╈╀╀ 2 ′╇ ╉¨ ′¨╀╈╉╅ ┿‶]╉┽╉┾╉ 《╅┻[┻ ╃ 
┽╈‶¨╋╀╈╈╀╄ ′¨╉╋╉╈』 ┿┽╀╋〈』. ┣′╅╋╉┽』╀ ╋┻╂╋｠┿』 ╇╉┾‶¨ 
╊╉┽╋╀┿╃¨【 ′¨╀╅╆╉ ┿┽╀╋〈』.
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┕┶┴┨┫┶┰┦ ┵┴┷┹┪╁

┝╅╆‒〉┻¨【 ╋╀╁╃╇ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ′ ╊‶′¨╉╄ ╊╉′‶┿╉╄ ╂┻╊╋╀》┻╀¨′｠. 
┠┿╃╈′¨┽╀╈╈』╇ ╃′╅╆‒〉╀╈╃╀╇ ｠┽╆｠╀¨′｠ ╉╊╃′┻╈╈』╄ ╈╃╁╀ ¨╀′¨.

┠′╆╃ ┽』 ╈╀ ‶┽╀╋╀╈』, 〉¨╉ ╊╉′‶┿┻ ╊╉┿]╉┿╃¨ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈, 
╊╋╉╃╂┽╀┿╃¨╀ ′╆╀┿‶‒》‶‒ ╊╋╉┽╀╋╅‶: 

1. ╊╉′¨┻┽【¨╀ ╊‶′¨‶‒ ╊╉′‶┿‶ ╈┻ ½-1 ╇╃╈‶¨‶ ┽ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╃ 
╇┻╅′╃╇┻╆【╈╉╄ ╇╉》╈╉′¨╃.

2. ┝╉ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╋╉┽╀╋｠╄¨╀ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.

┪╉′‶┿┻ ┿╉╆╁╈┻ ┼』¨【 ]╉╆╉┿╈╉╄ ╃╆╃ ╈┻┾╋╀¨【′｠ ┿╉ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』, 
┿╉╊‶′╅┻‒》╀╄ ╊╋╃╅╉′╈╉┽╀╈╃╀ ╋‶╅╉╄.

┠′╆╃ ╊╉′‶┿┻ ′╃╆【╈╉ ╈┻┾╋╀┽┻╀¨′｠ ╃╆╃ ╊╋╉╃′]╉┿╃¨ ╃′╅╋╀╈╃╀, ¨╉ 
╉╈┻ ╈╀╊╋╃┾╉┿╈┻.

┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳
┧╉╁╈╉ ‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ╊｠¨【 ╋┻╂╆╃〉╈』] ‶╋╉┽╈╀╄ ╇╉》╈╉′¨╃ 
╇╃╅╋╉┽╉╆╈.

┙┰┦┭┦┳┮┫: ┧┻╅′╃╇┻╆【╈‶‒ ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ 900 ┝¨ ╇╉╁╈╉ 
‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ╇┻╅′╃╇‶╇ ╈┻ 30 ╇╃╈‶¨. ┪╋╃ ┿╋‶┾╃] ╇╉》╈╉′¨｠] ┽╋╀╇｠ 
╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╇╉╁╀¨ ′╉′¨┻┽╆｠¨【 ┿╉ 90 ╇╃╈‶¨.

┙┷┸┦┳┴┨┰┦ ┲┴┿┳┴┷┸┮ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳
┪╋╃╇╀╋: ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ 600 ┝¨

1. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ ′ ╈‶╁╈』╇ ╂╈┻〉╀╈╃╀╇ ╇╉》╈╉′¨╃ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈.
┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ┽』┼╋┻╈╈┻｠ ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ╃ 
1:00 ╇╃╈.

2. ┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╉┽╉╋╉¨╈』╇ 
╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆╀╇.

3. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┨┻〉╃╈┻╀¨′｠ ╉¨′〉ё¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠.

┕┴ ┮┷┸┫┽┫┳┮┮ ┨┶┫┲┫┳┮ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅

┫┻╂┿┻ё¨′｠ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆. ┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ 
╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop. ┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ′╈╉┽┻ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ 
┽╋╀╇╀╈╃ ′‶¨╉╅.

┎┭┲┫┳┫┳┮┫ ┨┶┫┲┫┳┮ ┨╁┵┴┱┳┫┳┮╅

Э¨╉ ┽╉╂╇╉╁╈╉ ┽ ╆‒┼╉╄ ╇╉╇╀╈¨. ┣╂╇╀╈╃¨╀ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ 
╊╉┽╉╋╉¨╈』╇ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆╀╇.

└┷┸┦┳┴┨┰┦

┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╉┿╃╈ ╋┻╂. 
┪╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ ┿┽╀╋〈』 ′╈╉┽┻ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┗┧┶┴┷

┨┻╁╇╃¨╀ 2 ╋┻╂┻ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╃╆╃ ╉¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋【 ╃ ╈┻╁╇╃¨╀ 
╉┿╃╈ ╋┻╂ ╅╈╉╊╅‶ Stop.

┙┰┦┭┦┳┮┫: ┧╉╁╈╉ ′╈┻〉┻╆┻ ‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠, ┻ 
╂┻¨╀╇ - ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈.

┕┦┲╅┸╂
┬ ╊╉╇╉》【‒ [‶╈╅〈╃╃ ╊┻╇｠¨╃ ┽』 ╇╉╁╀¨╀ ′╉]╋┻╈╃¨【 ╃ ┽ ╆‒┼╉╄ 
╇╉╇╀╈¨ ′╈╉┽┻ ┽』╂┽┻¨【 ′┽╉╀ ╆‒┼╃╇╉╀ ┼╆‒┿╉. 

Э¨╉ 〈╀╆╀′╉╉┼╋┻╂╈╉, ╀′╆╃ ┽』 ┾╉¨╉┽╃¨╀ ╅┻╅╉╀-╈╃┼‶┿【 ┼╆‒┿╉ 
╉〉╀╈【 〉┻′¨╉. 

┈┨┴┪ ┨ ┵┦┲╅┸╂
┕┶┮┲┫┶: 360 ┈┸, 25 ┲┮┳┹┸

1. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ i.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ «┧».

2. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ ′ ╈‶╁╈』╇ ╂╈┻〉╀╈╃╀╇ ╇╉》╈╉′¨╃ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈.
┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╊╉｠┽╆｠‒¨′｠ ′╃╇┽╉╆ «┧», ┽』┼╋┻╈╈┻｠ ╇╉》╈╉′¨【 ╃ 
1:00 ╇╃╈.

3. ┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╉┽╉╋╉¨╈』╇ 
╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆╀╇.

4. ┪╉┿¨┽╀╋┿╃¨╀ ╅╈╉╊╅╉╄ i.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ′╈╉┽┻ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ ┽╋╀╇╀╈╃ ′‶¨╉╅. 
┮′¨┻╈╉┽╅┻ ′╉]╋┻╈╀╈┻ ┽ ╊┻╇｠¨╃.

┙┰┦┭┦┳┮┫: ┧╉╁╈╉ ′╉]╋┻╈╃¨【 ‶′¨┻╈╉┽╅‶ ┽ ╊┻╇｠¨╃ ╃ ′╋┻╂‶ ╁╀ 
╂┻╊‶′¨╃¨【 ╀ё. ┝ ╅╉╈〈╀ ╈┻╁╇╃¨╀ ╈╀ ╅╈╉╊╅‶ i, ┻ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┗┴┻┶┦┳┫┳┮┫ ┨ ┵┦┲╅┸┮ ┳┴┨┴┯ ┹┷┸┦┳┴┨┰┮

┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ i. 
┩¨╉┼╋┻╂｠¨′｠ ╊╋╀┿』┿‶》╃╀ ╈┻′¨╋╉╄╅╃. ┬╉]╋┻╈╃¨╀ ╈╉┽‶‒ 
╊╋╉┾╋┻╇╇‶, ╅┻╅ ╉╊╃′┻╈╉ ┽ ╊‶╈╅¨┻] 1-4.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┨╀′╅╉╆【╅╉ ╂╈┻〉╀╈╃╄ ╇╉》╈╉′¨╃ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ ′╉]╋┻╈╃¨【 ┽ 

╊┻╇｠¨╃ ╈╀╆【╂｠.

■ ┪╋╉┾╋┻╇╇』 ┻┽¨╉╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╈╀ ′╉]╋┻╈｠‒¨′｠ 
┽ ╊┻╇｠¨╃.

┍┦┵┹┷┰ ┵┶┴┩┶┦┲┲ ┮┭ ┵┦┲╅┸┮
┧╉╁╈╉ ╆╀┾╅╉ ╂┻╊‶′¨╃¨【 ′╉]╋┻╈ё╈╈‶‒ ┽ ╊┻╇｠¨╃ ╊╋╉┾╋┻╇╇‶. 
┪╉′¨┻┽【¨╀ ╊╉′‶┿‶ ┽ ╊╋╃┼╉╋. ┢┻╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻.

1. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ i.

┩¨╉┼╋┻╁┻‒¨′｠ ′╉]╋┻╈ё╈╈』╀ ┽ ╊┻╇｠¨╃ ‶′¨┻╈╉┽╅╃.

2. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╈┻〉╃╈┻╀¨′｠ ╉¨′〉ё¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠.

┕┴ ┮┷┸┫┽┫┳┮┮ ┨┶┫┲┫┳┮ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅

┫┻╂┿┻ё¨′｠ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆. ┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ 
╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop. ┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ′╈╉┽┻ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ 
┽╋╀╇╀╈╃ ′‶¨╉╅.

└┷┸┦┳┴┨┰┦

┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╉┿╃╈ ╋┻╂. 
┪╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ ┿┽╀╋〈』 ′╈╉┽┻ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

90 ┝¨ ┿╆｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╈╀╁╈』] ┼╆‒┿

180 ┝¨ ┿╆｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╃ ┿╉┽╀┿╀╈╃｠ ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃

360 ┝¨ ┿╆｠ ¨‶《╀╈╃｠ ╇｠′┻ ╃ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╈╀╁╈』] ┼╆‒┿

600 ┝¨ ┿╆｠ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ┼╆‒┿ ╃ ┿╉┽╀┿╀╈╃｠ ╃] ┿╉ ┾╉¨╉┽-
╈╉′¨╃

900 ┝¨ ┿╆｠ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╁╃┿╅╉′¨╀╄
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┗┧┶┴┷

┨┻╁╇╃¨╀ 2 ╋┻╂┻ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╃╆╃ ╉¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋【 ╃ ╈┻╁╇╃¨╀ 
╉┿╃╈ ╋┻╂ ╅╈╉╊╅‶ Stop.

┎┭┲┫┳┫┳┮┫ ┵┶┴┪┴┱┬┮┸┫┱╂┳┴┷┸┮ ┷┮┩┳┦┱┦.

┪╋╃ ┽』╅╆‒〉╀╈╃╃ ╊╋╃┼╉╋┻ ╋┻╂┿┻ё¨′｠ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆. ┧╉╁╈╉ 
╃╂╇╀╈╃¨【 ╊╋╉┿╉╆╁╃¨╀╆【╈╉′¨【 ╂┽‶╅╉┽╉┾╉ ′╃┾╈┻╆┻. 

┟╆｠ 】¨╉┾╉ ╈┻╁╇╃¨╀ ╃ ‶┿╀╋╁╃┽┻╄¨╀ ╉╅╉╆╉ 6 ′╀╅‶╈┿ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┨╉┽┻｠ ╊╋╉┿╉╆╁╃¨╀╆【╈╉′¨【 ′╃┾╈┻╆┻ ╊╋╃╈╃╇┻╀¨′｠. 
┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ′╈╉┽┻ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ ┽╋╀╇╀╈╃ ′‶¨╉╅. 

┝╉╂╇╉╁╈』╀ ┽┻╋╃┻╈¨』: 
┥╉╋╉¨╅╃╄ ′╃┾╈┻╆ - 3 ╋┻╂┻ 
┟╆╃╈╈』╄ ′╃┾╈┻╆ - 30 ╋┻╂.

┙┻┴┪ ┮ ┴┽┮┷┸┰┦
┪╋╃ ¨》┻¨╀╆【╈╉╇ ‶]╉┿╀ ╃ ╉〉╃′¨╅╀ ┽┻《┻ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽┻｠ ╊╀〉【 
╈┻┿╉╆┾╉ ′╉]╋┻╈╃¨ ′┽╉‒ ╊╋╃┽╆╀╅┻¨╀╆【╈╉′¨【 ╃ 
[‶╈╅〈╃╉╈┻╆【╈╉′¨【. ┝ ┿┻╈╈╉╇ ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽╀ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ 
╊╋╃┽╉┿╃¨′｠ ╉╊╃′┻╈╃╀ ╊╋┻┽╃╆【╈╉┾╉ ‶]╉┿┻ ╃ ╊╋┻┽╃╆【╈╉╄ ╉〉╃′¨╅╃ 
╊╋╃┼╉╋┻.

: └┵┦┷┳┴┷┸╂ ┰┴┶┴┸┰┴┩┴ ┭┦┲╁┰┦┳┮╅!

┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╉〉╃′¨╃¨╀╆╃ ┽』′╉╅╉┾╉ ┿┻┽╆╀╈╃｠ ╃ 
╊┻╋╉′¨╋‶╄╈』╀ ╉〉╃′¨╃¨╀╆╃.

: └┵┦┷┳┴┷┸╂ ┴┬┴┩┦!

┨╀ 〉╃′¨╃¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′╋┻╂‶ ╊╉′╆╀ ┽』╅╆‒〉╀╈╃｠. ┩┼｠╂┻¨╀╆【╈╉ 
┿┻╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋‶ ╉′¨』¨【. 

: └┵┦┷┳┴┷┸╂ ┹┪┦┶┦ ┸┴┰┴┲!

┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╊╉┾╋‶╁┻╄¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ┽ ┽╉┿‶ ╃ ╈╀ ╉〉╃》┻╄¨╀ ╀┾╉ ╊╉┿ 
′¨╋‶ё╄ ┽╉┿』.

┲¨╉┼』 ╈╀ ┿╉╊‶′¨╃¨【 ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ ╋┻╂╆╃〉╈』] ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╀╄ ┽ 
╋╀╂‶╆【¨┻¨╀ ╊╋╃╇╀╈╀╈╃｠ ╈╀╊╉┿]╉┿｠》╃] 〉╃′¨｠》╃] ′╋╀┿′¨┽, 
′╆╀┿‶╄¨╀ ‶╅┻╂┻╈╃｠╇, ╊╋╃┽╀┿ё╈╈』╇ ┽ ¨┻┼╆╃〈╀.

┓┫ ┮┷┵┴┱╂┭┹┯┸┫

■ ╀┿╅╃╀ ╃╆╃ ┻┼╋┻╂╃┽╈』╀ 〉╃′¨｠》╃╀ ′╋╀┿′¨┽┻. 
┩╈╃ ╇╉┾‶¨ ╊╉┽╋╀┿╃¨【 ╊╉┽╀╋]╈╉′¨【. ┠′╆╃ ¨┻╅╉╀ ′╋╀┿′¨┽╉ 
╊╉╊┻┿ё¨ ╈┻ ╊╀╋╀┿╈‒‒ ╊┻╈╀╆【, ′╋┻╂‶ ′╇╉╄¨╀ ╀┾╉ ┽╉┿╉╄.

■ ╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃╀ ′╅╋╀┼╅╃ ╃╆╃ ′╅╋╀┼╅╃ ┿╆｠ ′¨╀╅╆┻ ┿╆｠ ╉〉╃′¨╅╃ 
′¨╀╅╆┻ ┿┽╀╋〈』.

■ ╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃╀ ′╅╋╀┼╅╃ ╃╆╃ ′╅╋╀┼╅╃ ┿╆｠ ′¨╀╅╆┻ ┿╆｠ ╉〉╃′¨╅╃ 
‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆｠.

■ ╁ё′¨╅╃╀ ╇╉〉┻╆╅╃ ╃ ┾‶┼╅╃. 
┨╉┽』╀ ┾‶┼╅╃ ┿╆｠ ╇』¨【｠ ╊╉′‶┿』 ¨》┻¨╀╆【╈╉ ┽』╇╉╄¨╀ ╊╀╋╀┿ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀╇.

■ 〉╃′¨｠》╃╀ ′╋╀┿′¨┽┻, ′╉┿╀╋╁┻》╃╀ ┼╉╆【《╉╄ ╊╋╉〈╀╈¨ ′╊╃╋¨┻.

Ч┮┷┸╅┿┮┫ ┷┶┫┪┷┸┨┦
┈┳┮┲┦┳┮┫!

┪╀╋╀┿ ┽』╊╉╆╈╀╈╃╀╇ ╉〉╃′¨╅╃ ┽』╈【¨╀ ┽╃╆╅‶ ′╀¨╀┽╉┾╉ ╅┻┼╀╆｠ ╃╂ 
╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ╉¨╅╆‒〉╃¨╀ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┽ ┼╆╉╅╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄. ┩〉╃′¨╃¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ′╈┻╋‶╁╃ ╃ ┽╈‶¨╋╃ ′ 
╊╉╇╉》【‒ ┽╆┻╁╈╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃ ╃ ╇｠┾╅╉┾╉ ′╋╀┿′¨┽┻ ┿╆｠ ╉〉╃′¨╅╃. 
┢┻¨╀╇ ╊╋╉¨╋╃¨╀ ╈┻′‶]╉ 〉╃′¨╉╄ ¨╋｠╊╅╉╄.

┍┴┳┦ ┴┽┮┷┸┰┮ Ч┮┷┸╅┿┮┫ ┷┶┫┪┷┸┨┦

┪╀╋╀┿╈｠｠ ╊┻╈╀╆【 
╊╋╃┼╉╋┻

┞╉╋｠〉╃╄ ╇』╆【╈』╄ ╋┻′¨┽╉╋. 
┩〉╃′¨╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╇｠┾╅╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃, ┻ 
╂┻¨╀╇ ┽』¨╋╃¨╀ ┿╉′‶]┻. ┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ 
┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ ╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃╀ ′╅╋╀┼╅╃ ╃╆╃ 
′╅╋╀┼╅╃ ┿╆｠ ′¨╀╅╆｠╈╈』] ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╀╄.

┪╀╋╀┿╈｠｠ ╊┻╈╀╆【 ╃╂ 
╈╀╋╁┻┽╀‒》╀╄ ′¨┻╆╃

┞╉╋｠〉╃╄ ╇』╆【╈』╄ ╋┻′¨┽╉╋. 
┩〉╃′¨╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╇｠┾╅╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃, ┻ 
╂┻¨╀╇ ┽』¨╋╃¨╀ ┿╉′‶]┻. ┨╀╇╀┿╆╀╈╈╉ ‶┿┻-
╆｠╄¨╀ ╊｠¨╈┻ ╃╂┽╀′¨╃, ╁╃╋┻, ╅╋┻]╇┻╆┻ ╃ 
｠╃〉╈╉┾╉ ┼╀╆╅┻. ┪╉┿ ¨┻╅╃╇╃ ╊｠¨╈┻╇╃ 
╇╉╁╀¨ ┽╉╂╈╃╅┻¨【 ╅╉╋╋╉╂╃｠. ┬╊╀〈╃┻╆【-
╈』╀ ′╋╀┿′¨┽┻ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ ╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃] 
╃╂┿╀╆╃╄ ╇╉╁╈╉ ╊╋╃╉┼╋╀′¨╃ ┽ ′╀╋┽╃′╈╉╄ 
′╆‶╁┼╀ ╃╆╃ ┽ ′╊╀〈╃┻╆╃╂╃╋╉┽┻╈╈╉╇ ╇┻┾┻-
╂╃╈╀. ┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ ╇╀¨┻╆-
╆╃〉╀′╅╃╀ ′╅╋╀┼╅╃ ╃╆╃ ′╅╋╀┼╅╃ ┿╆｠ ′¨╀╅
╆｠╈╈』] ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╀╄.

┝╈‶¨╋╀╈╈╃╀ ╊╉┽╀╋]-
╈╉′¨╃ ╃╂ ╈╀╋╁┻┽╀‒
》╀╄ ′¨┻╆╃

┞╉╋｠〉╃╄ ╇』╆【╈』╄ ╋┻′¨┽╉╋ ╃╆╃ ╋┻′¨┽╉╋ 
‶╅′‶′┻. 
┩〉╃′¨╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╇｠┾╅╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃, ┻ 
╂┻¨╀╇ ┽』¨╋╃¨╀ ┿╉′‶]┻. 
┪╋╃ ′╃╆【╈╉╇ ╂┻┾╋｠╂╈╀╈╃╃: ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ 
′╋╀┿′¨┽╉ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ ┿‶]╉┽╉╅ ¨╉╆【╅╉ 
╊╉′╆╀ ╉]╆┻╁┿╀╈╃｠ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』. 
┦‶〉《╀ ┽′╀┾╉ ┽╉′╊╉╆【╂╉┽┻¨【′｠ ╇╉〉┻╆╅╉╄ 
╃╂ ╈╀╋╁┻┽╀‒》╀╄ ╊╋╉┽╉╆╉╅╃. ┨╀ ╃′╊╉╆【-
╂‶╄¨╀ ╈╃ ′╊╋╀╃ ┿╆｠ ┿‶]╉┽』] 《╅┻[╉┽, ╈╃ 
╆‒┼』╀ ┿╋‶┾╃╀ ┻┾╋╀′′╃┽╈』╀ ╉〉╃′¨╃¨╀╆╃ 
┿╆｠ ┿‶]╉┽』] 《╅┻[╉┽, ┻ ¨┻╅╁╀ ┻┼╋┻╂╃┽-
╈』╀ 〉╃′¨｠》╃╀ ′╋╀┿′¨┽┻. ┥╋╉╇╀ ¨╉┾╉, ╈╀ 
╊╉┿]╉┿｠¨ ╁ё′¨╅╃╀ ╇╉〉┻╆╅╃, ┾╋‶┼』╀ ┾‶┼╅╃ 
╃ ′╋╀┿′¨┽┻ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ ╊╉′‶┿』. ┝′╀ 】¨╃ 
′╋╀┿′¨┽┻ 〈┻╋┻╊┻‒¨ ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╃. 
┰╉╋╉《╉ ╊╋╉′‶《╃¨╀ ┽╈‶¨╋╀╈╈╃╀ ╊╉┽╀╋]
╈╉′¨╃.

┮┾╆‶┼╆╀╈╃╀ ╈┻ ┿╈╀ 
╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』

┝╆┻╁╈┻｠ ¨╋｠╊╅┻: 
┝╉┿┻ ╈╀ ┿╉╆╁╈┻ ╊╉╊┻┿┻¨【 〉╀╋╀╂ ╊╋╃┽╉┿ 
┽╋┻》┻‒》╀╄′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅╃ ┽╉ ┽╈‶¨╋【 ╊╋╃-
┼╉╋┻.

┝╋┻》┻‒》┻｠′｠ ╊╉┿-
′¨┻┽╅┻ ╃ ╋╉╆╃╅╉┽╉╀ 
╅╉╆【〈╉

┞╉╋｠〉╃╄ ╇』╆【╈』╄ ╋┻′¨┽╉╋. 
┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇, 〉¨╉┼』 ┽╋┻》┻‒》┻｠′｠ 
╊╉┿′¨┻┽╅┻ ┼』╆┻ ╊╋┻┽╃╆【╈╉ ╂┻[╃╅′╃╋╉-
┽┻╈┻.

┬¨ё╅╆┻ ┿┽╀╋〈』 ┬╋╀┿′¨┽╉ ┿╆｠ ╉〉╃′¨╅╃ ′¨ё╅╉╆: 
┩〉╃′¨╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╇｠┾╅╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃. 
┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ′╅╋╀┼╉╅ ┿╆｠ ′¨ё╅╉╆.

┮╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ┞╉╋｠〉╃╄ ╇』╆【╈』╄ ╋┻′¨┽╉╋. 
┩〉╃′¨╃¨╀ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╇｠┾╅╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╃. 
┨╀ ¨╋╃¨╀! ┨╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃ 
╇╀¨┻╆╆╃〉╀′╅╃╀ ′╅╋╀┼╅╃ ╃╆╃ ′╅╋╀┼╅╃ ┿╆｠ 
′¨╀╅╆｠╈╈』] ╊╉┽╀╋]╈╉′¨╀╄.

┍┴┳┦ ┴┽┮┷┸┰┮ Ч┮┷┸╅┿┮┫ ┷┶┫┪┷┸┨┦
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┘┦┧┱┮┼┦ ┳┫┮┷┵┶┦┨┳┴┷┸┫┯
┲┻′¨╉ ′╆‶〉┻╀¨′｠, 〉¨╉ ╊╋╃〉╃╈╉╄ ╈╀╃′╊╋┻┽╈╉′¨╃ ′¨┻╆┻ ╅┻╅┻｠-¨╉ 
╇╀╆╉〉【. ┪╀╋╀┿ ╉┼╋┻》╀╈╃╀╇ ┽ ′╀╋┽╃′╈‶‒ ′╆‶╁┼‶ ╊╉╊╋╉┼‶╄¨╀ 
‶′¨╋┻╈╃¨【 ┽╉╂╈╃╅《‶‒ ╈╀╃′╊╋┻┽╈╉′¨【 ′┻╇╉′¨╉｠¨╀╆【╈╉, ′╆╀┿‶｠ 
‶╅┻╂┻╈╃｠╇ ╃╂ ¨┻┼╆╃〈』.

┠′╆╃ ╅┻╅╉╀-╆╃┼╉ ┼╆‒┿╉ ‶ ┽┻′ ╈╀ ╊╉╆‶〉╃¨′｠, ╉┼╋┻¨╃¨╀′【 ╅ ┾╆┻┽╀ 
«П╋╉¨╀′¨╃╋╉┽┻╈╉ ┿╆я ┽┻′ ┽ ╈┻《╀╄ ╅‶х╈╀-′¨‶┿╃╃». ┝ ╈╀╄ ┽』 
╈┻╄┿ё¨╀ ╇╈╉╁╀′¨┽╉ ╋╀╅╉╇╀╈┿┻〈╃╄ ╊╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃‒ ┼╆‒┿.

: └┵┦┷┳┴┷┸╂ ┹┪┦┶┦ ┸┴┰┴┲!

┪╋╃ ╈╀╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈╉╇ ╋╀╇╉╈¨╀ ╊╋╃┼╉╋ ╇╉╁╀¨ ′¨┻¨【 
╃′¨╉〉╈╃╅╉╇ ╉╊┻′╈╉′¨╃. ┦‒┼』╀ ╋╀╇╉╈¨╈』╀ ╋┻┼╉¨』 ┿╉╆╁╈』 
┽』╊╉╆╈｠¨【′｠ ¨╉╆【╅╉ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻╇╃ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』, 
╊╋╉《╀┿《╃╇╃ ′╊╀〈╃┻╆【╈╉╀ ╉┼‶〉╀╈╃╀.

┬╆╀┿‶‒》╃╀ ╈╀╃′╊╋┻┽╈╉′¨╃ ┽』 ╇╉╁╀¨╀ ‶′¨╋┻╈╃¨【 
′┻╇╉′¨╉｠¨╀╆【╈╉.

Ч┸┴ ┪┫┱┦┸╂ ┵┶┮ ┳┫┮┷┵┶┦┨┳┴┷┸┮?

┗┫┶┨┮┷┳┦╅ ┷┱┹┬┧┦
┠′╆╃ ┽┻《 ╊╋╃┼╉╋ ╈‶╁┿┻╀¨′｠ ┽ ╋╀╇╉╈¨╀, ╈┻《┻ ′╀╋┽╃′╈┻｠ ′╆‶╁┼┻ 
┽′╀┾┿┻ ╅ ┽┻《╃╇ ‶′╆‶┾┻╇. ┧』 ┽′╀┾┿┻ ′¨┻╋┻╀╇′｠ ╈┻╄¨╃ 
╊╉┿]╉┿｠》╀╀ ╋╀《╀╈╃╀, 〉¨╉┼』 ╃╂┼╀╁┻¨【 ┽ ¨╉╇ 〉╃′╆╀ ╈╀╈‶╁╈』] 
┽』╂╉┽╉┽ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉┽.

┓┴┲┫┶ E ┮ ┳┴┲┫┶ FD
┟╆｠ ╊╉╆‶〉╀╈╃｠ ╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈╉┾╉ ╉┼′╆‶╁╃┽┻╈╃｠ ╊╋╃ ┽』╂╉┽╀ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』 ╉┼｠╂┻¨╀╆【╈╉ ‶╅┻╂』┽┻╄¨╀ ╈╉╇╀╋ 
╃╂┿╀╆╃｠ (╈╉╇╀╋ E) ╃ ╂┻┽╉┿′╅╉╄ ╈╉╇╀╋ (╈╉╇╀╋ FD) ┽┻《╀┾╉ 
╊╋╃┼╉╋┻. ┯╃╋╇╀╈╈┻｠ ¨┻┼╆╃〉╅┻ ′ ╈╉╇╀╋┻╇╃ ╈┻]╉┿╃¨′｠ ╈┻ 
┽╈‶¨╋╀╈╈╀╄ ′¨╉╋╉╈╀ ┿┽╀╋〈』 ′╊╋┻┽┻. ┲¨╉┼』 ╈╀ ¨╋┻¨╃¨【 ┽╋╀╇｠ ╈┻ 
╊╉╃′╅ 】¨╃] ╈╉╇╀╋╉┽, ┽╊╃《╃¨╀ ╃] ╃ ¨╀╆╀[╉╈╈』╄ ╈╉╇╀╋ 
′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』 ╂┿╀′【.

┩┼╋┻¨╃¨╀ ┽╈╃╇┻╈╃╀, 〉¨╉ ┽╃╂╃¨ ′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』 
┿╆｠ ‶′¨╋┻╈╀╈╃｠ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃╄, ′┽｠╂┻╈╈』] ′ ╈╀╊╋┻┽╃╆【╈』╇ 

‶]╉┿╉╇ ╂┻ ╊╋╃┼╉╋╉╇, ┿┻╁╀ ┽╉ ┽╋╀╇｠ ┿╀╄′¨┽╃｠ ┾┻╋┻╈¨╃╃ ╈╀ 
｠┽╆｠╀¨′｠ ┼╀′╊╆┻¨╈』╇.

┍┦╅┨┰┦ ┳┦ ┶┫┲┴┳┸ ┮ ┰┴┳┷┹┱╂┸┦┼┮╅ ┵┶┮ ┳┫┵┴┱┦┪┰┦┻ 

┥╉╈¨┻╅¨╈』╀ ┿┻╈╈』╀ ┽′╀] ′¨╋┻╈ ┝』 ╈┻╄┿ё¨╀ ┽ ╊╋╃╆╉╁╀╈╈╉╇ 
′╊╃′╅╀ ′╀╋┽╃′╈』] 〈╀╈¨╋╉┽.

┪╉╆╉╁╃¨╀′【 ╈┻ ╅╉╇╊╀¨╀╈¨╈╉′¨【 ╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆｠. ┭╉┾┿┻ ┽』 ╇╉╁╀¨╀ 
┼』¨【 ‶┽╀╋╀╈』, 〉¨╉ ╋╀╇╉╈¨ ┼‶┿╀¨ ╊╋╉╃╂┽╀┿ë╈ ┾╋┻╇╉¨╈』╇╃ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨┻╇╃ ╃ ′ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀╇ [╃╋╇╀╈╈』x ╂┻╊┻′╈』x 
〉┻′¨╀╄.

┟┻╈╈』╄ ╊╋╃┼╉╋ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶╀¨ ╈╉╋╇┻╇ EN 55011 ╃ CISPR 11. 
Э¨╉ ╊╋╃┼╉╋ ┾╋‶╊╊』2, ╅╆┻′′┻B.

┪╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨【 ╅ ┾╋‶╊╊╀2 ╉╂╈┻〉┻╀¨, 〉¨╉ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ 
¨╉╆【╅╉ ┿╆｠ ╈┻┾╋╀┽┻ ╊╃》╀┽』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽. ┪╋╃╈┻┿╆╀╁╈╉′¨【 ╅ 
╅╆┻′′‶ B ′┽╃┿╀¨╀╆【′¨┽‶╀¨, 〉¨╉ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ┿╆｠ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠.

┘┫┻┳┮┽┫┷┰┮┫ ┻┦┶┦┰┸┫┶┮┷┸┮┰┮

┗┴┴┧┿┫┳┮┫ ┴┧ ┴┾┮┧┰┫ ┈┴┭┲┴┬┳┦╅ ┵┶┮┽┮┳┦ ┙┷┸┶┦┳┫┳┮┫/┙┰┦┭┦┳┮┫

┪╋╃┼╉╋ ╈╀ ╋┻┼╉¨┻╀¨ ┝╃╆╅┻ ╈╀ ┽′¨┻┽╆╀╈┻ ┽ ╋╉╂╀¨╅‶. ┝′¨┻┽【¨╀ ┽╃╆╅‶ ┽ ╋╉╂╀¨╅‶.

┩¨╅╆‒〉╀╈╃╀ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ┪╋╉┽╀╋【¨╀, ┾╉╋╃¨ ╆╃ ╆┻╇╊┻ ╈┻ ╅‶]╈╀.

┨╀╃′╊╋┻┽╀╈ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┪╋╉┽╀╋【¨╀, ┽ ╊╉╋｠┿╅╀ ╆╃ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 
╊╋╃┼╉╋┻ ┽ ┼╆╉╅╀ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄.

┨╀╊╋┻┽╃╆【╈╉╀ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ┩¨╅╆‒〉╃¨╀ ╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 ┽ ┼╆╉╅╀ ╊╋╀-
┿╉]╋┻╈╃¨╀╆╀╄. ┝╅╆‒〉╃¨╀ ╀┾╉ ╉╊｠¨【 ╊╋╃-
╇╀╋╈╉ 〉╀╋╀╂ 10 ′╀╅‶╈┿.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ┽』′┽╀〉╃┽┻‒¨′｠ ¨╋╃ ╈‶╆｠. ┩¨╅╆‒〉╀╈╃╀ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┽╈╉┽【 ┽╋╀╇｠ ′‶¨╉╅.

┪╋╃┼╉╋ ╈╀ ╋┻┼╉¨┻╀¨. ┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ 
┽』′┽╀〉╃┽┻╀¨′｠ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠.

├』╆ ′╆‶〉┻╄╈╉ ╊╉┽ё╋╈‶¨ ╊╉┽╉╋╉¨╈』╄ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻-
¨╀╆【.

┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop.

┪╉′╆╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ╈╀ ┼』╆┻ ╈┻╁┻¨┻ ╅╈╉╊╅┻ Start. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start ╃╆╃ ‶┿┻╆╃¨╀ 
╈┻′¨╋╉╄╅‶ ′ ╊╉╇╉》【‒ ╅╈╉╊╅╃ Stop.

┧╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽┻｠ ╊╀〉【 ╈╀ ╋┻┼╉¨┻╀¨. ┟┽╀╋〈┻ ╂┻╅╋』¨┻ ╈╀╊╆╉¨╈╉. ┪╋╉┽╀╋【¨╀, ╈╀ ╂┻╁┻¨』 ╆╃ ┿┽╀╋〈╀╄ ╉′¨┻¨╅╃ 
╊╃》╃ ╃╆╃ ╊╉′¨╉╋╉╈╈╃╀ ╊╋╀┿╇╀¨』.

┨╀ ┼』╆┻ ╈┻╁┻¨┻ ╅╈╉╊╅┻ Start. ┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

├╆‒┿┻ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻‒¨′｠ ╇╀┿╆╀╈╈╀╀, 
〉╀╇ ╉┼』〉╈╉.

┮′¨┻╈╉┽╆╀╈┻ ′╆╃《╅╉╇ ╈╃╂╅┻｠ ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉-
┽╉╆╈.

┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┼╉╆╀╀ ┽』′╉╅‶‒ ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅-
╋╉┽╉╆╈.

┝ ╊╋╃┼╉╋╀ ╈┻]╉┿╃¨′｠ ┼╉╆【《╃╄ ╉┼『ё╇ ╊╋╉┿‶╅-
¨╉┽, 〉╀╇ ╉┼』〉╈╉.

┟┽╉╄╈╉╄ ╉┼『ё╇ ‶┽╀╆╃〉╃┽┻╀¨ ┽┿┽╉╀ ┽╋╀╇｠ 
╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠.

├╆‒┿┻ ]╉╆╉┿╈╀╀, 〉╀╇ ╉┼』〉╈╉. ┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╀╋╀╇╀《╃┽┻╄¨╀ 
╃╆╃ ╊╀╋╀┽╉╋┻〉╃┽┻╄¨╀ ┼╆‒┿┻.

┝╋┻》┻‒》┻｠′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅┻ ╃╂┿┻ё¨ 
〈┻╋┻╊┻‒》╃╄ 《‶╇ ╃╆╃ ′╅╋╀╁╀¨.

┨┻╆╃〉╃╀ ╂┻┾╋｠╂╈╀╈╃｠ ╃╆╃ ╃╈╉╋╉┿╈╉┾╉ ¨╀╆┻ ┽ 
╉┼╆┻′¨╃ ╊╋╃┽╉┿┻ ┽╋┻》┻‒》╀╄′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅╃.

┩〉╃′¨╃¨╀ ╋╉╆╃╅╉┽╉╀ ╅╉╆【〈╉ ╃ ‶┾╆‶┼╆╀╈╃╀ ┽ 
╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋╀.

┧╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽』╄ ╋╀╁╃╇ ╉¨╅╆‒〉┻╀¨′｠ 
┼╀╂ ┽╃┿╃╇』] ╊╋╃〉╃╈.

┪╋╉┼╆╀╇┻ ┾╀╈╀╋┻〈╃╃ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈. ┠′╆╃ 】¨┻ ╉《╃┼╅┻ ╊╉┽¨╉╋｠╀¨′｠ ╈╀╉┿-
╈╉╅╋┻¨╈╉, ╉┼╋┻¨╃¨╀′【 ┽ ′╀╋┽╃′╈‶‒ ′╆‶╁┼‶. 

┓┴┲┫┶ E
 

┓┴┲┫┶ FD
 

┗┫┶┨┮┷┳┦╅ ┷┱┹┬┧┦ O  

┝]╉┿╈╉╀ ╈┻╊╋｠╁╀╈╃╀ 230, 50 ┞〈

┪╉¨╋╀┼╆｠╀╇┻｠ ╇╉》╈╉′¨【 1450 ┝¨

┧┻╅′╃╇┻╆【╈┻｠ ┽』]╉┿╈┻｠ ╇╉》-
╈╉′¨【

900 ┝¨
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┕┶┴┩┶┦┲┲╁ ┦┨┸┴┲┦┸┮┽┫┷┰┴┩┴ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅
┬ ╊╉╇╉》【‒ ╊╋╉┾╋┻╇╇』 ┻┽¨╉╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽』 
╇╉╁╀¨╀ ┼』′¨╋╉ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻¨【 ╊╋╉┿‶╅¨』 ╃ ╆╀┾╅╉ ┾╉¨╉┽╃¨【 
┼╆‒┿┻. ┨‶╁╈╉ ┽』┼╋┻¨【 ╊╋╉┾╋┻╇╇‶ ╃ ‶╅┻╂┻¨【 ┽╀′ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽. 
┩╊¨╃╇┻╆【╈‶‒ ‶′¨┻╈╉┽╅‶ ╊╋╀┿╆╉╁╃¨ ╊╋╉┾╋┻╇╇┻ 
┻┽¨╉╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠. ┝』 ╇╉╁╀¨╀ ┽』┼╋┻¨【 ╉┿╈‶ ╃╂ 
7 ╊╋╉┾╋┻╇╇.

┓┦┷┸┶┴┯┰┦ ┵┶┴┩┶┦┲┲╁
┪╉′╆╀ ┽』┼╉╋┻ ╊╋╉┾╋┻╇╇』 ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ┽』╊╉╆╈╃¨【 ′╆╀┿‶‒》╃╀ 
‶′¨┻╈╉┽╅╃.

1.┨┻╁╃╇┻╄¨╀ ╅╈╉╊╅‶ g ┿╉ ¨╀] ╊╉╋, ╊╉╅┻ ╈╀ ╊╉｠┽╃¨′｠ ¨╋╀┼‶╀╇』╄ 
╈╉╇╀╋ ╊╋╉┾╋┻╇╇』.

2.┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ h. 

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ┽』′┽╀〉╃┽┻╀¨′｠ «P» ╃ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╊╋╀┿╆┻┾┻╀╇』╄ 
┽╀′.

3.┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ╈‶╁╈』╄ ┽╀′ ┼╆‒┿┻ ╊╉┽╉╋╉¨╈』╇ ╊╀╋╀╅╆‒〉┻¨╀╆╀╇.

4.┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ╈┻〉╃╈┻╀¨′｠ ╉¨′〉ё¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽ 
┽』┼╋┻╈╈╉╄ ╊╋╉┾╋┻╇╇╀.

┕┴ ┮┷┸┫┽┫┳┮┮ ┨┶┫┲┫┳┮ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅

┫┻╂┿┻ё¨′｠ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆. ┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ 
╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop. ┨┻ ┿╃′╊╆╀╀ ′╈╉┽┻ ╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ 
┽╋╀╇╀╈╃ ′‶¨╉╅.

К┴┶┶┫┰┸┮┶┴┨┰┦

┨┻╁╇╃¨╀ ┿┽┻ ╋┻╂┻ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╃ ┽』┼╀╋╃¨╀ ╈╉┽』╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃.

└┷┸┦┳┴┨┰┦

┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃╆╃ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╉┿╃╈ ╋┻╂. 
┪╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ ┿┽╀╋〈』 ′╈╉┽┻ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

└┸┲┫┳┦ ┶┫┬┮┲┦

┨┻╁╇╃¨╀ 2 ╋┻╂┻ ╅╈╉╊╅‶ Stop ╃╆╃ ╉¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋【 ╃ ╈┻╁╇╃¨╀ 
╉┿╃╈ ╋┻╂ ╅╈╉╊╅‶ Stop.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┝ ╈╀╅╉¨╉╋』] ╊╋╉┾╋┻╇╇┻] ╊╉′╆╀ ╉╊╋╀┿╀╆ё╈╈╉┾╉ ┽╋╀╇╀╈╃ 

╋┻╂┿┻ё¨′｠ ′╃┾╈┻╆. ┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃ ╊╀╋╀╇╀《┻╄¨╀ 
┼╆‒┿╉ ╃╆╃ ╊╀╋╀┽╀╋╈╃¨╀ ╇｠′╉ ╃╆╃ ╊¨╃〈‶. ┪╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ 
┿┽╀╋〈』 ′╈╉┽┻ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

■ ┨╉╇╀╋ ╊╋╉┾╋┻╇╇』 ╃ ┽╀′ ┽』 ╇╉╁╀¨╀ ╇╉╁╈╉ ‶╂╈┻¨【 ′ ╊╉╇╉》【‒ 
╅╈╉╊╉╅ g ╃╆╃ h. ┢┻╊╋╉《╀╈╈╉╀ ╂╈┻〉╀╈╃╀ ╈┻ 3 ′╀╅‶╈┿』 
╊╉｠┽╆｠╀¨′｠ ╈┻ ┿╃′╊╆╀╀.

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫ ┷ ┵┴┲┴┿╂╄ ┵┶┴┩┶┦┲┲ 
┦┨┸┴┲┦┸┮┽┫┷┰┴┩┴ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅
┬ ╊╉╇╉》【‒ 4 ╊╋╉┾╋┻╇╇ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╇╉╁╈╉ 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻¨【 ╇｠′╉, ╊¨╃〈‶ ╃ ]╆╀┼.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┕┴┪┩┴┸┴┨┰┦ ┵┶┴┪┹┰┸┴┨

┣′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╉ ┽╉╂╇╉╁╈╉′¨╃ ╊╋╉┿‶╅¨』, ╅╉¨╉╋』╀ 
╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╆╃′【 ¨╉╈╅╃╇╃ ╅‶′╅┻╇╃ ╃╆╃ ╊╉╋〈╃╉╈╈╉ ╃ 
]╋┻╈╃╆╃′【 ╊╋╃ -18 °C.
┪╉╆╈╉′¨【‒ ┽』╈【¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ┿╆｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╃╂ 
‶╊┻╅╉┽╅╃ ╃ ┽╂┽╀′【¨╀ ╃]. ┢╈┻╈╃╀ ┽╀′┻ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ┿╆｠ 
‶′¨┻╈╉┽╅╃ ╊╋╉┾╋┻╇╇』.

■ ┪╋╃ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╃ ╇｠′┻ ╃ ╊¨╃〈』 ╉┼╋┻╂‶╀¨′｠ ╁╃┿╅╉′¨【. ┨╃ 
┽ ╅╉╀╇ ′╆‶〉┻╀ ╈╀╆【╂｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╀ё ┿╆｠ ┿┻╆【╈╀╄《╀╄ 
┾╉¨╉┽╅╃, ╉╈┻ ¨┻╅╁╀ ╈╀ ┿╉╆╁╈┻ ′╉╊╋╃╅┻′┻¨【′｠ ′ ┿╋‶┾╃╇╃ 
╊╋╉┿‶╅¨┻╇╃.

■ ┕┴┷┹┪┦
┪╉╆╉╁╃¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╈┻ ╊╋╃┾╉┿╈‶‒ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃ 
╊╆╉′╅‶‒ ╊╉′‶┿‶, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╈┻ ′¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╃╆╃ [┻╋[╉╋╉┽‶‒ 
¨┻╋╀╆╅‶, ╃ ╈╀ ╂┻╅╋』┽┻╄¨╀ ╃] ╅╋』《╅╉╄.

■ ┈┶┫┲╅ ┨╁┪┫┶┬┰┮
┫┻╂╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╉′¨┻┽【¨╀ ╀》ё ╈┻ 10-30 ╇╃╈‶¨ ┿╆｠ 
┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』. ┟╆｠ ┼╉╆【《╃] ╅‶′╅╉┽ ╇｠′┻ 】¨╉ 
┽╋╀╇｠ ╇╉╁╀¨ ┼』¨【 ┼╉╆╀╀ ╊╋╉┿╉╆╁╃¨╀╆【╈』╇, 〉╀╇ ┿╆｠ 
╇┻╆╀╈【╅╃]. ┭╉╈╅╃╀ ╅‶′╅╃ ╃ ╇｠′╈╉╄ [┻╋《 ′╆╀┿‶╀¨ ╊╀╋╀┿ 
┽』′¨┻╃┽┻╈╃╀╇ ╉¨┿╀╆╃¨【 ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻.
┪╉′╆╀ 】¨╉┾╉ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╇╉╁╈╉ ╉┼╋┻┼┻¨』┽┻¨【 ┿┻╆【《╀, ┿┻╁╀ 
╀′╆╃ ¨╉╆′¨』╀ ╅‶′╅╃ ┽ ′╀╋╀┿╃╈╀ ╈╀ ┿╉ ╅╉╈〈┻ ╋┻╂╇╉╋╉╂╃╆╃′【. 
┪¨╃〈‶ ╇╉╁╈╉ ╈┻〉┻¨【 ╊╉¨╋╉《╃¨【.

┲┻′¨╉¨┻ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈ 2450 ┧┞〈

┪╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【 10

┫┻╂╇╀╋』 (┝x┳x┞)

- ╊╋╃┼╉╋┻ 280 ╇╇ x 513 ╇╇ x 405 ╇╇

- ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』 215 x 337 x 354 ╇╇

┲╃′¨』╄ ┽╀′ 20.153 ╅┾

┯┻′┻┿ ╇╀┼╀╆【╈╉┾╉ ╇╉┿‶╆｠ 60 ′╇ 382 x 594 x 20 ╇╇

┪╋╉┽╀╋╀╈ VDE (┬╉‒╂ ╈╀╇╀〈╅╃] 
】╆╀╅¨╋╉¨╀]╈╃╅╉┽):

┟┻

┢╈┻╅ CE ┟┻

'2 32
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■ ┍┨┹┰┴┨┴┯ ┷┮┩┳┦┱
┝ ╈╀╅╉¨╉╋』] ╊╋╉┾╋┻╇╇┻] ╊╉′╆╀ ╉╊╋╀┿╀╆ё╈╈╉┾╉ ┽╋╀╇╀╈╃ 
╋┻╂┿┻ё¨′｠ ′╃┾╈┻╆. ┩¨╅╋╉╄¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ╃ ╋┻╂┿╀╆╃¨╀ 
┼╆‒┿╉ ╃╆╃ ╊╀╋╀┽╀╋╈╃¨╀ ╇｠′╉ ╃╆╃ ╊¨╃〈‶. ┪╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ 
┿┽╀╋〈』 ╊╉┽¨╉╋╈╉ ╈┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ Start.

Д┴┨┫┪┫┳┮┫ ┪┴ ┩┴┸┴┨┳┴┷┸┮ ┷ ┵┴┲┴┿╂╄ 
┵┶┴┩┶┦┲┲ ┦┨┸┴┲┦┸┮┽┫┷┰┴┩┴ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅
┬ ╊╉╇╉》【‒ 3 ╊╋╉┾╋┻╇╇ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽』 ╇╉╁╀¨╀ ┽┻╋╃¨【 ╋╃′, 
╅┻╋¨╉[╀╆【 ╃╆╃ ¨‶《╃¨【 ╉┽╉》╃

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┕┴┷┹┪┦

┞╉¨╉┽╃¨【 ╊╋╉┿‶╅¨』 ╈‶╁╈╉ ┽ ╊╋╃┾╉┿╈╉╄ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ 
╊╀〉╃ ╊╉′‶┿╀ ′ ╅╋』《╅╉╄. ┟╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╋╃′┻ ╈‶╁╈╉ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ┼╉╆【《‶‒, ┽』′╉╅‶‒ [╉╋╇‶.

■ ┕┴┪┩┴┸┴┨┰┦ ┵┶┴┪┹┰┸┴┨
┝╂┽╀′【¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』. ┢╈┻╈╃╀ ┽╀′┻ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ┿╆｠ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ 
╊╋╉┾╋┻╇╇』.

┫╃′: 
╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╋╃′ ┼』′¨╋╉┾╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽ ╊┻╅╀¨╃╅┻]. 
┟╉┼┻┽【¨╀ ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉╀ ╅╉╆╃〉╀′¨┽╉ ┽╉┿』 ′╉┾╆┻′╈╉ ‶╅┻╂┻╈╃｠╇ 
╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨╀╆｠ ╈┻ ‶╊┻╅╉┽╅╀. ┝╉┿』 ┿╉╆╁╈╉ ┼』¨【, ╅┻╅ ╊╋┻┽╃╆╉, 
┽ 2-3 ╋┻╂┻ ┼╉╆【《╀, 〉╀╇ ╋╃′┻.
┥┻╋¨╉[╀╆【: 
┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╉¨┽┻╋╈╉┾╉ ╅┻╋¨╉[╀╆｠ ╈┻╋╀╁【¨╀ ′┽╀╁╃╄ 
╅┻╋¨╉[╀╆【 ╈┻ ╇┻╆╀╈【╅╃╀, ╉┿╃╈┻╅╉┽』╀ ╅‶′╉〉╅╃. ┨┻ ╅┻╁┿』╀ 
100 ┾ ╅┻╋¨╉[╀╆｠ ┿╉┼┻┽【¨╀ ╉┿╈‶ ′¨.╆. ┽╉┿』 ╃ ╈╀╇╈╉┾╉ ′╉╆╃.
┬┽╀╁╃╀ ╉┽╉》╃: 
┽╂┽╀′【¨╀ ′┽╀╁╃╀ ╉〉╃》╀╈╈』╀ ╉┽╉》╃. ┨┻╋╀╁【¨╀ ╉┽╉》╃ ╈┻ 
╇┻╆╀╈【╅╃╀, ╉┿╃╈┻╅╉┽』╀ ╅‶′╉〉╅╃. ┟╉┼┻┽【¨╀ ╈┻ ╅┻╁┿』╀ 100 ┾ 
╉┽╉》╀╄ ╉┿╈‶ ′¨. ╆. ┽╉┿』.

■ ┍┨┹┰┴┨┴┯ ┷┮┩┳┦┱
┪╉′╆╀ ╉╅╉╈〉┻╈╃｠ ╊╋╉┾╋┻╇╇』 ╋┻╂┿┻′¨′｠ ╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆. 
┪╀╋╀╇╀《┻╄¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』.

■ ┈┶┫┲╅ ┨╁┪┫┶┬┰┮
┪╉′╆╀ ╂┻┽╀╋《╀╈╃｠ ╊╋╉┾╋┻╇╇』 ╊╀╋╀╇╀《┻╄¨╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╀》ё 
╋┻╂. ┟╆｠ ┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 ╈‶╁╈╉ ╉′¨┻┽╃¨【 ╃] ╀》ё 
╈┻ 5-10 ╇╃╈‶¨. 
┫╀╂‶╆【¨┻¨ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╂┻┽╃′╃¨ ╉¨ ╅┻〉╀′¨┽┻ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╃ ╃] 
′╉′¨╉｠╈╃｠.

┕┶┴┸┫┷┸┮┶┴┨┦┳┴ ┪┱╅ ┨┦┷ ┨ ┳┦┾┫┯ ┰┹┻┳┫-┷┸┹┪┮┮
┝ ╊╋╃╆╉╁╀╈╈』] ¨┻┼╆╃〈┻] ┽』 ╈┻╄┿ё¨╀ ┼╉╆【《╉╄ ┽』┼╉╋ ┼╆‒┿ ╃ 
╉╊¨╃╇┻╆【╈』╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ┿╆｠ ╃] ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠. ┧』 ╋┻′′╅┻╁╀╇ 
┽┻╇, ╅┻╅╉╄ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽』╄ ╋╀╁╃╇ ╆‶〉《╀ ┽′╀┾╉ ╊╉┿]╉┿｠¨ ┿╆｠ 
┽』┼╋┻╈╈╉┾╉ ┼╆‒┿┻. ┥╋╉╇╀ ¨╉┾╉, ┽』 ╊╉╆‶〉╃¨╀ ′╉┽╀¨』 ╊╉ ┽』┼╉╋‶ 
╊╉′‶┿』 ╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃‒ ╊╃》╃.

┙┰┦┭┦┳┮╅ ┰ ┸┦┧┱┮┼┦┲
┝ ′╆╀┿‶‒》╃] ¨┻┼╆╃〈┻] ╊╋╃┽╀┿╀╈』 ╊╋╃╇╀╋』 ╋┻╂╆╃〉╈╉┾╉ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╊╀〉╃ ╃ ‶′¨┻╈╉┽╉〉╈』╀ ╂╈┻〉╀╈╃｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈.

┢╈┻〉╀╈╃｠ ┽╋╀╇╀╈╃, ‶╅┻╂┻╈╈』╀ ┽ ¨┻┼╆╃〈┻], ｠┽╆｠‒¨′｠ 
╉╋╃╀╈¨╃╋╉┽╉〉╈』╇╃. ┩╈╃ ╂┻┽╃′｠¨ ╉¨ ╊╉′‶┿』, ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』, ┻ 
¨┻╅╁╀ ╉¨ ╅┻〉╀′¨┽┻ ╃ ′┽╉╄′¨┽ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

┝ ¨┻┼╆╃〈╀ 〉┻′¨╉ ‶╅┻╂』┽┻╀¨′｠ ┿╃┻╊┻╂╉╈ ╂╈┻〉╀╈╃╄ ┽╋╀╇╀╈╃. 
┬╈┻〉┻╆┻ ‶′¨┻╈╉┽╃¨╀ ′┻╇╉╀ ╅╉╋╉¨╅╉╀ ┽╋╀╇｠, ┻ ╂┻¨╀╇ ╊╋╃ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃ ‶┽╀╆╃〉【¨╀ ╀┾╉.

┧╉╁╀¨ ′╆‶〉╃¨【′｠ ¨┻╅, 〉¨╉ ╉┼『ё╇ ╊╋╃┾╉¨┻┽╆╃┽┻╀╇』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ 
╉¨╆╃〉┻╀¨′｠ ╉¨ ‶╅┻╂┻╈╈╉┾╉ ┽ ¨┻┼╆╃〈╀. ┝ 】¨╉╇ ′╆‶〉┻╀ ┿╀╄′¨┽‶╀¨ 
╉┼》╀╀ ╊╋┻┽╃╆╉: 
┿┽╉╄╈╉╄ ╉┼『ё╇ ╊╉〉¨╃ ┽┿┽╉╀ ‶┽╀╆╃〉╃┽┻╀¨ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠, 
╊╉╆╉┽╃╈┻ ╉┼『ё╇┻ ′╉╅╋┻》┻╀¨ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽┿┽╉╀.

┝′╀┾┿┻ ′¨┻┽【¨╀ ╊╉′‶┿‶ ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅‶.

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫
┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┪╉′¨┻┽【¨╀ ╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ┽ ╉¨╅╋』¨╉╄ ё╇╅╉′¨╃ ╈┻ 

┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅‶.

■ ┨╀╁╈』╀ 〉┻′¨╃, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╈╉╁╅╃ ╃ ╅╋』╆』《╅╃ 〈』╊╆ё╈╅┻ ╃╆╃ 
╁╃╋╈』╀ ╅╋┻╄╈╃╀ 〉┻′¨╃ ╁┻╋╅╉┾╉, ╇╉╁╈╉ ╈┻╅╋』¨【 ╈╀┼╉╆【《╃╇╃ 
╅‶′╉〉╅┻╇╃ ┻╆‒╇╃╈╃╀┽╉╄ [╉╆【┾╃. ┪╋╃ 】¨╉╇ [╉╆【┾┻ ╈╀ ┿╉╆╁╈┻ 
╅┻′┻¨【′｠ ┽╈‶¨╋╀╈╈╃] ′¨╀╈╉╅ ╊╋╃┼╉╋┻. ┪╉ ╃′¨╀〉╀╈╃╃ ╊╉╆╉┽╃╈』 
┽╋╀╇╀╈╃ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ [╉╆【┾‶ ╇╉╁╈╉ ′╈｠¨【.

■ ┪╋╃ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╃ ╇｠′┻ ╃ ╊¨╃〈』 ╉┼╋┻╂‶╀¨′｠ ╁╃┿╅╉′¨【. ┨╃ 
┽ ╅╉╀╇ ′╆‶〉┻╀ ╈╀╆【╂｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ╀ё ┿╆｠ ┿┻╆【╈╀╄《╀╄ 
┾╉¨╉┽╅╃, ╉╈┻ ¨┻╅╁╀ ╈╀ ┿╉╆╁╈┻ ′╉╊╋╃╅┻′┻¨【′｠ ′ ┿╋‶┾╃╇╃ 
╊╋╉┿‶╅¨┻╇╃.

■ ┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ 1-2 ╋┻╂┻ ╊╀╋╀┽╀╋╈‶¨【 ╃╆╃ 
╊╀╋╀╇╀《┻¨【. ├╉╆【《╃╀ ╅‶′╅╃ ╈‶╁╈╉ ╊╀╋╀┽╉╋┻〉╃┽┻¨【 
╈╀′╅╉╆【╅╉ ╋┻╂.

■ ┩′¨┻┽【¨╀ ╋┻╂╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╀》ё ╈┻ 10-20 ╇╃╈‶¨ ╊╋╃ 
╅╉╇╈┻¨╈╉╄ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╀ ┿╆｠ ┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』. 
┪╉′╆╀ 】¨╉┾╉ ╊¨╃〈‶ ╇╉╁╈╉ ╊╉¨╋╉《╃¨【. ┧｠′╉ ╇╉╁╈╉ 
╋┻╂┿╀╆』┽┻¨【, ┿┻╁╀ ╀′╆╃ ┽ ′┻╇╉╄ ′╀╋╀┿╃╈╀ ╉╈╉ ╈╀ ┿╉ ╅╉╈〈┻ 
╋┻╂╇╉╋╉╂╃╆╉′【.

┓┴┲┫┶ ┵┶┴┩┶┦┲┲╁ Д┮┦┵┦┭┴┳ ┨┫┷┦, ┰┩

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫

P 01 ┧｠′╈╉╄ [┻╋《 0,20-1,00

P 02 ┥‶′╅╃ ╇｠′┻ 0,20-1,00

P 03
┱』╊╆╀╈╉╅, 〈』╊╆╀-
╈╉╅ ╅‶′╉〉╅┻╇╃

0,40-1,80

P 04 ┰╆╀┼ 0,20-1,00

┓┴┲┫┶ ┵┶┴-
┩┶┦┲┲╁

Д┮┦┵┦┭┴┳ ┨┫┷┦, ┰┩

Д┴┨┫┪┫┳┮┫ ┪┴ ┩┴┸┴┨┳┴┷┸┮

P 05 ┫╃′ 0,05-0,2

P 06 ┥┻╋¨╉[╀╆【 0,15-1,0

P 07 ┩┽╉》╃ 0,15-1,0

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫ ┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), ┨┶┫┲╅ ┵┶┮-
┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┞╉┽｠┿╃╈┻, ¨╀╆｠¨╃╈┻ ╃╆╃ ′┽╃╈╃╈┻ ╅‶′-
╅╉╇ (╈┻ ╅╉′¨╃ ╃ ┼╀╂ ╅╉′¨╃)

800 ┾ 180 ┝¨, 15 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-20 ╇╃╈ -

1 ╅┾ 180 ┝¨, 20 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 15-25 ╇╃╈

1,5 ╅┾ 180 ┝¨, 30 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 20-30 ╇╃╈

┞╉┽｠┿╃╈┻, ¨╀╆｠¨╃╈┻ ╃╆╃ ′┽╃╈╃╈┻ 
╅‶′╉〉╅┻╇╃ ╃╆╃ ╆╉╇¨╃╅┻╇╃

200 ┾ 180 ┝¨, 2 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 4-6 ╇╃╈ ┪╋╃ ╊╀╋╀┽╉╋┻〉╃┽┻╈╃╃ ╉¨┿╀╆╃¨【 ╋┻╂╇╉-
╋╉╁╀╈╈』╀ 〉┻′¨╃ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻500 ┾ 180 ┝¨, 5 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 5-10 ╇╃╈

800 ┾ 180 ┝¨, 8 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈
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┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫, ┶┦┭┴┩┶┫┨┦┳┮┫ ┮┱┮ 
┪┴┨┫┪┫┳┮┫ ┭┦┲┴┶┴┬┫┳┳╁┻ ┵┴┱┹┺┦┧┶┮┰┦┸┴┨ 
┪┴ ┩┴┸┴┨┳┴┷┸┮
┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┝』╈【¨╀ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ╃╂ ‶╊┻╅╉┽╅╃. ┝ ′╊╀〈╃┻╆【╈╉╄ ╊╉′‶┿╀ 

┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃ ╉╈╃ ╈┻┾╋╀┽┻‒¨′｠ ┼』′¨╋╀╀ ╃ 
╋┻┽╈╉╇╀╋╈╀╀. ┫┻╂╆╃〉╈』╀ ╅╉╇╊╉╈╀╈¨』 ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨┻ ╇╉┾‶¨ 
╈┻┾╋╀┽┻¨【′｠ ′ ╋┻╂╆╃〉╈╉╄ ┼』′¨╋╉¨╉╄.

■ ┪╆╉′╅╃╀ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ┿╉]╉┿｠¨ ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃ ┼』′¨╋╀╀, 〉╀╇ 
┽』′╉╅╃╀. ┪╉】¨╉╇‶ ′╆╀┿‶╀¨ ╋┻╂╆╉╁╃¨【 ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ╊╉ 
┼╆‒┿‶ ╅┻╅ ╇╉╁╈╉ ┼╉╆╀╀ ¨╉╈╅╃╇ ′╆╉╀╇. ┪╋╃ 】¨╉╇ ╉¨┿╀╆【╈』╀ 
〉┻′¨╃ ╈╀ ┿╉╆╁╈』 ╊╀╋╀╅╋』┽┻¨【 ┿╋‶┾ ┿╋‶┾┻.

■ ┪╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ┽′╀┾┿┻ ╈‶╁╈╉ ╈┻╅╋』┽┻¨【. ┠′╆╃ ‶ ┽┻′ ╈╀¨ 
╊╉┿]╉┿｠》╀╄ ╅╋』《╅╃ ┿╆｠ ╊╉′‶┿』, ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ¨┻╋╀╆╅‶ ╃╆╃ 
′╊╀〈╃┻╆【╈‶‒ ╊╆╀╈╅‶ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃.

■ ┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨ ╈‶╁╈╉ 2-3 ╋┻╂┻ 
╊╀╋╀╇╀《┻¨【 ╃╆╃ ╊╀╋╀┽╀╋╈‶¨【.

■ ┪╉′╆╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╉′¨┻┽【¨╀ ┼╆‒┿╉ ╀》ё ╈┻ 2-5 ╇╃╈‶¨ ┿╆｠ 
┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』.

■ ┟╆｠ ╃╂┽╆╀〉╀╈╃｠ ╊╉′‶┿』 ┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╆╉¨╈』╀ 
╋‶╅┻┽╃〈』 ╃╆╃ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

■ ┩╋╃┾╃╈┻╆【╈』╄ ┽╅‶′ ┼╆‒┿┻ ┽ ╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉╄ ′¨╀╊╀╈╃ 
′╉]╋┻╈｠╀¨′｠. ┪╉】¨╉╇‶ ′╉╆╃ ╃ ′╊╀〈╃╄ ╇╉╁╈╉ ╇╈╉┾╉ ╈╀ 
┿╉┼┻┽╆｠¨【.

┖┦┭┴┩┶┫┨┦┳┮┫ ┧┱╄┪
: └┵┦┷┳┴┷┸╂ ┴┾┵┦┶┮┨┦┳┮╅!

┪╋╃ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃╃ ╁╃┿╅╉′¨╃ ┽╉╂╇╉╁╈╉ ╂┻╊┻╂┿』┽┻╈╃╀ 
╂┻╅╃╊┻╈╃｠. ┝ 】¨╉╇ ′╆‶〉┻╀ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╂┻╅╃╊┻╈╃｠ ┿╉′¨╃┾┻╀¨′｠ 
┼╀╂ ╉┼╋┻╂╉┽┻╈╃｠ ┽ ╁╃┿╅╉′¨╃ ]┻╋┻╅¨╀╋╈』] ╊‶╂』╋【╅╉┽. ┟┻╁╀ ╊╋╃ 
╈╀╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉╇ ′╉¨╋｠′╀╈╃╃ ё╇╅╉′¨╃ ┾╉╋｠〉┻｠ ╁╃┿╅╉′¨【 ╇╉╁╀¨ 
┽╈╀╂┻╊╈╉ ╈┻〉┻¨【 ′╃╆【╈╉ ╅╃╊╀¨【 ╃ ┼╋』╂┾┻¨【. ┪╋╃ ╈┻┾╋╀┽┻╈╃╃ 

╁╃┿╅╉′¨╃ ┽′╀┾┿┻ ╅╆┻┿╃¨╀ ┽ ё╇╅╉′¨【 ╆╉╁╅‶. ├╆┻┾╉┿┻╋｠ 】¨╉╇‶ 
‶┿┻╀¨′｠ ╃╂┼╀╁┻¨【 ╂┻┿╀╋╁╅╃ ╂┻╅╃╊┻╈╃｠.

┧｠′╈╉╄ [┻╋《, ′╇╀《┻╈╈』╄ 200 ┾ 90 ┝¨, 10 ╇╃╈ ┢┻╇╉╋┻╁╃┽┻¨【, ╋┻╂╆╉╁╃┽ ╊╉ ┽╉╂╇╉╁-
╈╉′¨╃ ╊╆╉′╅╉. 
┝╉ ┽╋╀╇｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╈╀′╅╉╆【╅╉ 
╋┻╂ ╊╀╋╀┽╀╋╈‶¨【, ┽』╈╃╇┻｠ ‶╁╀ ╋┻╂╇╉-
╋╉╁╀╈╈』╄ [┻╋《

500 ┾ 180 ┝¨, 5 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈

800 ┾ 180 ┝¨, 8 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-20 ╇╃╈

┪¨╃〈┻ 〈╀╆╃╅╉╇ ╃╆╃ ╅‶′╅┻╇╃ 600 ┾ 180 ┝¨, 8 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ -

1,2 ╅┾ 180 ┝¨, 15 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 20-25 ╇╃╈

┫』┼╈╉╀ [╃╆╀, ╋』┼╈』╀ ╅╉¨╆╀¨』 ╃╆╃ 
╆╉╇¨╃╅╃

400 ┾ 180 ┝¨, 5 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ ┩¨┿╀╆｠¨【 ╋┻╂╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ 〉┻′¨╃ ┿╋‶┾ 
╉¨ ┿╋‶┾┻

┩┽╉》╃, ╈┻╊╋╃╇╀╋ ┾╉╋╉《╀╅ 300 ┾ 180 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ -

┯╋‶╅¨』, ｠┾╉┿』, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╇┻╆╃╈┻ 300 ┾ 180 ┝¨, 7-10 ╇╃╈ ┝╋╀╇｠ ╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╉′¨╉╋╉╁╈╉ ╊╀╋╀┽╉-
╋┻〉╃┽┻¨【 ╃ ╉¨┿╀╆｠¨【 ╋┻╂╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ 
〉┻′¨╃ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻500 ┾ 180 ┝¨, 8 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 5-10 ╇╃╈

┫┻′¨╉╊╃¨【 ╇┻′╆╉ 125 ┾ 180 ┝¨, 1 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 2-3 ╇╃╈ ┪╉╆╈╉′¨【‒ ′╈｠¨【 ‶╊┻╅╉┽╅‶

250 ┾ 180 ┝¨, 1 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 3-4 ╇╃╈

┰╆╀┼ 〈╀╆╃╅╉╇ 500 ┾ 180 ┝¨, 6 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 5-10 ╇╃╈ -

1 ╅┾ 180 ┝¨, 12 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-20 ╇╃╈

┪╃╋╉┾, ′‶]╉╄, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ′┿╉┼╈』╄ 
╊╃╋╉┾

500 ┾ 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ ┭╉╆【╅╉ ┿╆｠ ┽』╊╀〉╅╃ ┼╀╂ ┾╆┻╂‶╋╃, ′╆╃-
┽╉╅ ╃ ╅╋╀╇┻, ╉¨┿╀╆╃¨【 ╅‶′╅╃ ╊╃╋╉┾┻ 
┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻750 ┾ 180 ┝¨, 5 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈

┪╃╋╉┾, ′╉〉╈』╄, ╈┻╊╋╃╇╀╋, [╋‶╅¨╉-
┽』╄ ╊╃╋╉┾, ¨┽╉╋╉╁╈』╄ ╊╃╋╉┾

500 ┾ 180 ┝¨, 5 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 15-20 ╇╃╈ ┭╉╆【╅╉ ┿╆｠ ┽』╊╀〉╅╃ ┼╀╂ ┾╆┻╂‶╋╃, ′╆╃-
┽╉╅ ╃╆╃ ╁╀╆┻¨╃╈┻.750 ┾ 180 ┝¨, 7 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 15-20 ╇╃╈

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫ ┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), ┨┶┫┲╅ ┵┶┮-
┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫, ┶┦┭┴┩┶┫┨┦┳┮┫ ┮┱┮ 
┪┴┨┫┪┫┳┮┫ ┭┦┲┴┶┴┬┫┳┳╁┻ ┵┴┱┹┺┦┧
┶┮┰┦┸┴┨ ┪┴ ┩┴┸┴┨┳┴┷┸┮

┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), 
┨┶┫┲╅ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┧╀╈‒, ╊╉╋〈╃╉╈╈╉╀ ┼╆‒┿╉, ┾╉¨╉┽╉╀ 
┼╆‒┿╉ 
(2-3 ╅╉╇╊╉╈╀╈¨┻)

300-400 ┾ 600 ┝¨, 8-11 ╇╃╈ -

┬‶╊ 400 ┾ 600 ┝¨, 8-10 ╇╃╈ -

┫┻┾‶ 500 ┾ 600 ┝¨, 10-13 ╇╃╈ -

┦╉╇¨╃╅╃ ╃╆╃ ╅‶′╉〉╅╃ ╇｠′┻ ┽ ′╉‶′╀, 
╈┻╊╋╃╇╀╋, ┾‶╆｠《

500 ┾ 600 ┝¨, 12-17 ╇╃╈ ┪╋╃ ╊╀╋╀┽╉╋┻〉╃┽┻╈╃╃ ╉¨┿╀╆╃¨【 ╅‶′╅╃ 
╇｠′┻ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻

┫』┼┻, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╅‶′╉〉╅╃ [╃╆╀ 400 ┾ 600 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ ┧╉╁╈╉ ┿╉┼┻┽╃¨【 ┽╉┿‶, ╆╃╇╉╈╈』╄ ′╉╅ 
╃╆╃ ┽╃╈╉

┢┻╊╀╅┻╈╅┻, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╆┻╂┻╈【｠, ╅┻╈╈╀╆-
╆╉╈╃

450 ┾ 600 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ -

┞┻╋╈╃╋』, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ╋╃′, ╇┻╅┻╋╉╈』 250 ┾ 600 ┝¨, 2-5 ╇╃╈ ┟╉┼┻┽╃¨【 ╈╀╇╈╉┾╉ ╁╃┿╅╉′¨╃

500 ┾ 600 ┝¨, 8-10 ╇╃╈

┩┽╉》╃, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ┾╉╋╉《╀╅, ┼╋╉╅╅╉╆╃, 
╇╉╋╅╉┽【

300 ┾ 600 ┝¨, 8-10 ╇╃╈ ┟╉┼┻┽╃¨【 ┽ ╊╉′‶┿‶ ┽╉┿‶, 〉¨╉┼』 ╊╉╅╋』-
╆╉′【 ┿╈╉600 ┾ 600 ┝¨, 14-17 ╇╃╈

┳╊╃╈┻¨ 450 ┾ 600 ┝¨, 11-16 ╇╃╈ ┞╉¨╉┽╃¨【 ┼╀╂ ┿╉┼┻┽╆╀╈╃｠ ┽╉┿』
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┈┳┮┲┦┳┮┫!

┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇, 〉¨╉┼』 ╇╀¨┻╆╆, ╈┻╊╋╃╇╀╋ ╆╉╁╅┻, ┼』╆ ╈┻ 
╋┻′′¨╉｠╈╃╃ ╈╀ ╇╀╈╀╀ 2 ′╇ ╉¨ ′¨╀╈╉╅ ┿‶]╉┽╉┾╉ 《╅┻[┻ ╃ 
┽╈‶¨╋╀╈╈╀╄ ′¨╉╋╉╈』 ┿┽╀╋〈』. ┣′╅╋╉┽』╀ ╋┻╂╋｠┿』 ╇╉┾‶¨ 
╊╉┽╋╀┿╃¨【 ′¨╀╅╆╉ ┿┽╀╋〈』.

┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┝』╈【¨╀ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ╃╂ ‶╊┻╅╉┽╅╃. ┝ ′╊╀〈╃┻╆【╈╉╄ ╊╉′‶┿╀ 

┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃ ╉╈╃ ╈┻┾╋╀┽┻‒¨′｠ ┼』′¨╋╀╀ ╃ 
╋┻┽╈╉╇╀╋╈╀╀. ┫┻╂╆╃〉╈』╀ ╅╉╇╊╉╈╀╈¨』 ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨┻ ╇╉┾‶¨ 
╈┻┾╋╀┽┻¨【′｠ ′ ╋┻╂╆╃〉╈╉╄ ┼』′¨╋╉¨╉╄.

■ ┪╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ┽′╀┾┿┻ ╈‶╁╈╉ ╈┻╅╋』┽┻¨【. ┠′╆╃ ‶ ┽┻′ ╈╀¨ 
╊╉┿]╉┿｠》╀╄ ╅╋』《╅╃ ┿╆｠ ╊╉′‶┿』, ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ¨┻╋╀╆╅‶ ╃╆╃ 
′╊╀〈╃┻╆【╈‶‒ ╊╆╀╈╅‶ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃.

■ ┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨ ╈‶╁╈╉ ╈╀′╅╉╆【╅╉ 
╋┻╂ ╊╀╋╀╇╀《┻¨【 ╃╆╃ ╊╀╋╀┽╀╋╈‶¨【. ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╉╄.

■ ┪╉′╆╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╉′¨┻┽【¨╀ ┼╆‒┿╉ ╀》ё ╈┻ 2-5 ╇╃╈‶¨ ┿╆｠ 
┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』.

■ ┟╆｠ ╃╂┽╆╀〉╀╈╃｠ ╊╉′‶┿』 ┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╆╉¨╈』╀ 
╋‶╅┻┽╃〈』 ╃╆╃ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

┕┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮┫ ┧┱╄┪
┙┰┦┭┦┳┮╅
■ ┪╆╉′╅╃╀ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ┿╉]╉┿｠¨ ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃ ┼』′¨╋╀╀, 〉╀╇ 

┽』′╉╅╃╀. ┪╉】¨╉╇‶ ′╆╀┿‶╀¨ ╋┻╂╆╉╁╃¨【 ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ╊╉ 
┼╆‒┿‶ ╅┻╅ ╇╉╁╈╉ ┼╉╆╀╀ ¨╉╈╅╃╇ ′╆╉╀╇. ┪╋╃ 】¨╉╇ ╉¨┿╀╆【╈』╀ 
〉┻′¨╃ ╈╀ ┿╉╆╁╈』 ╊╀╋╀╅╋』┽┻¨【 ┿╋‶┾ ┿╋‶┾┻.

■ ┟╉┽╉┿╃¨╀ ╊╉╆‶[┻┼╋╃╅┻¨』 ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃ ┽ ╂┻╅╋』¨╉╄ ╊╉′‶┿╀. 
┠′╆╃ ‶ ┽┻′ ╈╀¨ ╊╉┿]╉┿｠》╀╄ ╅╋』《╅╃ ┿╆｠ ╊╉′‶┿』, ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ 
¨┻╋╀╆╅‶ ╃╆╃ ′╊╀〈╃┻╆【╈‶‒ ╊╆╀╈╅‶ ┿╆｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃.

■ ┩╋╃┾╃╈┻╆【╈』╄ ┽╅‶′ ┼╆‒┿┻ ┽ ╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉╄ ′¨╀╊╀╈╃ 
′╉]╋┻╈｠╀¨′｠. ┪╉】¨╉╇‶ ′╉╆╃ ╃ ′╊╀〈╃╄ ╇╉╁╈╉ ╇╈╉┾╉ ╈╀ 
┿╉┼┻┽╆｠¨【.

■ ┪╉′╆╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ ╉′¨┻┽【¨╀ ┼╆‒┿╉ ╀》ё ╈┻ 2-5 ╇╃╈‶¨ ┿╆｠ 
┽』╋┻┽╈╃┽┻╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』.

■ ┟╆｠ ╃╂┽╆╀〉╀╈╃｠ ╊╉′‶┿』 ┽′╀┾┿┻ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ╊╆╉¨╈』╀ 
╋‶╅┻┽╃〈』 ╃╆╃ ╊╋╃]┽┻¨╅╃.

┖┦┭┴┩┶┫┨┦┳┮┫ ┧┱╄┪ ┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), ┨┶┫┲╅ 
┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┧╀╈‒, ╊╉╋〈╃╉╈╈╉╀ ┼╆‒┿╉, ┾╉¨╉┽╉╀ 
┼╆‒┿╉ 
2-3 ╅╉╇╊╉╈╀╈¨┻)

350-500 ┾ 600 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ -

┨┻╊╃¨╅╃ 150 ╇╆ 800 ┝¨, 1-2 ╇╃╈ ┪╉╆╉╁╃¨【 ╆╉╁╅‶ ┽ ′¨┻╅┻╈, ╈╀ ╊╀╋╀┾╋╀┽┻¨【 
┻╆╅╉┾╉╆【╈』╀ ╈┻╊╃¨╅╃, ┽╋╀╇｠ ╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╉-
┽╀╋｠¨【300 ╇╆ 800 ┝¨, 2-3 ╇╃╈

500 ╇╆ 800 ┝¨, 3-4 ╇╃╈

┟╀¨′╅╉╀ ╊╃¨┻╈╃╀, ╈┻╊╋╃╇╀╋, ┼‶¨』-
╆╉〉╅╃ ′ ╇╉╆╉〉╈╉╄ ′╇╀′【‒

50 ╇╆ 360 ┝¨, ½ ╇╃╈ ├╀╂ ′╉′╅╃ ╃╆╃ ╅╋』《╅╃. ┪╉′╆╀ ╋┻╂╉┾╋╀┽┻╈╃｠ 
]╉╋╉《╉ ┽′¨╋｠]╈‶¨【. ┩┼｠╂┻¨╀╆【╈╉ ╅╉╈¨╋╉╆╃╋╉-
┽┻¨【 ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶!100 ╇╆ 360 ┝¨, 1 ╇╃╈

200 ╇╆ 360 ┝¨, 1^ ╇╃╈

┬‶╊, 1 ¨┻╋╀╆╅┻ 200 ┾ 600 ┝¨, 2-3 ╇╃╈ -

┬‶╊, 2 ¨┻╋╀╆╅╃ 400 ┾ 600 ┝¨, 4-5 ╇╃╈ -

┧｠′╉ ┽ ′╉‶′╀ 500 ┾ 600 ┝¨, 8-11 ╇╃╈ ┩¨┿╀╆╃¨【 ╆╉╇¨╃╅╃ ╇｠′┻ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻.

┫┻┾‶ 400 ┾ 600 ┝¨, 6-8 ╇╃╈ -

800 ┾ 600 ┝¨, 8-11 ╇╃╈ -

┩┽╉》╃, 1 ╊╉╋〈╃｠ 150 ┾ 600 ┝¨, 2-3 ╇╃╈ ┟╉┼┻┽╃¨【 ╈╀╇╈╉┾╉ ╁╃┿╅╉′¨╃

┩┽╉》╃, 2 ╊╉╋〈╃╃ 300 ┾ 600 ┝¨, 3-5 ╇╃╈

┕┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮┫ ┧┱╄┪ ┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), 
┨┶┫┲╅ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┧｠′╈╉╄ ╋‶╆╀¨ 750 ┾ 600 ┝¨, 20-25 ╇╃╈ ┟╉┽╀′¨╃ ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃ ┽ ╉¨╅╋』¨╉╄ ╊╉′‶┿╀

┱』╊╆ё╈╉╅ 〈╀╆╃╅╉╇, ′┽╀╁╃╀ ╊╋╉-
┿‶╅¨』, ╊╉¨╋╉《ё╈』╄

1,2 ╅┾ 600 ┝¨, 25-30 ╇╃╈ ┪╉ ╃′¨╀〉╀╈╃╃ 1/2 ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╀╋╀┽╀╋╈‶¨【

┩┽╉》╃, ′┽╀╁╃╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 250 ┾ 600 ┝¨, 5-10 ╇╃╈ ┪╉╋╀╂┻¨【 ╉┽╉》╃ ╈┻ ╅‶′╉〉╅╃ ╉┿╃╈┻╅╉┽╉╄ ┽╀╆╃-
〉╃╈』. 
┨┻ ╅┻╁┿』╀ 100 ┾ ┿╉┼┻┽╃¨【 1-2 ′¨. ╆. ┽╉┿』; 
┽╋╀╇｠ ╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╀╋╀╇╀《╃┽┻¨【

500 ┾ 600 ┝¨, 10-15 ╇╃╈

┥┻╋¨╉[╀╆【 250 ┾ 600 ┝¨, 8-10 ╇╃╈ ┪╉╋╀╂┻¨【 ╅┻╋¨╉[╀╆【 ╈┻ ╅‶′╉〉╅╃ ╉┿╃╈┻╅╉┽╉╄ 
┽╀╆╃〉╃╈』. 
┨┻ ╅┻╁┿』╀ 100 ┾ ┿╉┼┻┽╃¨【 1-2 ′¨. ╆. ┽╉┿』; 
┽╋╀╇｠ ╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╀╋╀╇╀《╃┽┻¨【

500 ┾ 600 ┝¨, 11-14 ╇╃╈

750 ┾ 600 ┝¨, 15-22 ╇╃╈

┫╃′ 125 ┾ 600 ┝¨, 5-7 ╇╃╈ 
180 ┝¨, 12-15 ╇╃╈

┟╉┼┻┽╃¨【 ┽┿┽╉╀ ┼╉╆【《╀ ╁╃┿╅╉′¨╃;

250 ┾ 600 ┝¨, 6-8 ╇╃╈ 
180 ┝¨, 15-18 ╇╃╈

┬╆┻┿╅╃╀ ┼╆‒┿┻, ╈┻╊╋╃╇╀╋, 
╊‶┿╃╈┾ (┼』′¨╋╉┾╉ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠)

500 ╇╆ 600 ┝¨, 6-8 ╇╃╈ ┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ 2-3 ╋┻╂┻ ]╉╋╉《╉ 
╊╀╋╀╇╀《┻¨【 ╊‶┿╃╈┾ ┽╀╈〉╃╅╉╇.
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┖┫┰┴┲┫┳┪┦┼┮┮ ┵┴ ┮┷┵┴┱╂┭┴┨┦┳┮╄ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳┴┨┴┯ ┵┫┽┮

К┴┳┪┫┳┷┦┸

┨┻ ′¨╀╅╆╀ ┿┽╀╋〈』, ┽╈‶¨╋╀╈╈╃] ′¨╀╈╅┻] ╃ ┿╈╀ ╋┻┼╉〉╀╄ ╅┻╇╀╋』 
╇╉╁╀¨ ╉┼╋┻╂╉┽』┽┻¨【′｠ ╅╉╈┿╀╈′┻¨. Э¨╉ ╈╉╋╇┻╆【╈╉. ┨┻ ╋┻┼╉¨‶ 

╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃ 】¨╉ ╈╀ ┽╆╃｠╀¨. ┪╉ ╉╅╉╈〉┻╈╃╃ 
╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╋╉′¨╉ ‶┿┻╆╃¨╀ ╅╉╈┿╀╈′┻¨.

К┴┳┸┶┴┱╂┳╁┫ ┧┱╄┪┦ ┨ ┷┴┴┸┨┫┸┷┸┨┮┮ ┷ EN 60705

┨┻ ╊╋╃╇╀╋╀ 】¨╃] ┼╆‒┿ ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨′｠ ╊╋╉┽╀╋╅┻ ╅┻〉╀′¨┽┻ ╃ 
╊╋┻┽╃╆【╈╉′¨╃ [‶╈╅〈╃╉╈╃╋╉┽┻╈╃｠ ╇╃╅╋╉┽╉╆╈╉┽╉╄ ╊╀〉╃ 
╅╉╈¨╋╉╆╃╋‶‒》╃╇╃ ╉╋┾┻╈┻╇╃.

┝ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽╃╃ ′╉ ′¨┻╈┿┻╋¨╉╇ EN 60705, IEC 60705 ╃╆╃ 
DIN 44547 ╃ EN 60350 (2009)

Д┴┨┫┪┫┳┮┫ ┪┴ ┩┴┸┴┨┳┴┷┸┮ ┮ ┶┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫ ┷ ┵┴┲┴┿╂╄ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳
┕┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮┫ ┷ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳┦┲┮

┖┦┭┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮┫ ┷ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳┦┲┮

┯╋‶╅¨』, ╅╉╇╊╉¨ 500 ┾ 600 ┝¨, 9-12 ╇╃╈ -

┝』 ╈╀ ╇╉╁╀¨╀ ╈┻╄¨╃ ┿╆｠ ╊╋╃┾╉¨┻┽╆╃┽┻╀╇╉┾╉ ╅╉╆╃〉╀′¨┽┻ ╊╋╉-
┿‶╅¨╉┽ ‶′¨┻╈╉┽╉〉╈』] ╂╈┻〉╀╈╃╄.

┮┽╀╆╃〉【¨╀ ╃╆╃ ′╉╅╋┻¨╃¨╀ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠, ╋‶╅╉┽╉┿′¨┽‶｠′【 ′╆╀-
┿‶‒》╃╇ ╊╋┻┽╃╆╉╇:

┟┽╉╄╈╉╄ ╉┼『ё╇ ╊╉〉¨╃ ┽┿┽╉╀ ‶┽╀╆╃〉╃┽┻╀¨ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠.

┪╉╆╉┽╃╈┻ ╉┼『ё╇┻ ′╉╅╋┻》┻╀¨ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┽┿┽╉╀

├╆‒┿╉ ╊╉╆‶〉╃╆╉′【 ′╆╃《╅╉╇ ′‶]╃╇. ┝ ′╆╀┿‶‒》╃╄ ╋┻╂ ‶′¨┻╈╉┽╃¨╀ ╇╀╈╀╀ ╊╋╉┿╉╆╁╃¨╀╆【╈╉╀ ┽╋╀╇｠ ╊╋╃┾╉-
¨╉┽╆╀╈╃｠ ╃╆╃ ┼╉╆╀╀ ╈╃╂╅‶‒ ╇╉》╈╉′¨【 ╇╃╅╋╉┽╉╆╈. ┨┻╅╋╉╄¨╀ ┼╆‒┿╉ 
╅╋』《╅╉╄ ╃ ┿╉┼┻┽【¨╀ ┼╉╆【《╀ ╁╃┿╅╉′¨╃.

├╆‒┿╉ ╊╉ ╃′¨╀〉╀╈╃╃ ┽╋╀╇╀╈╃ ╈╀ ╋┻╂╇╉╋╉╂╃╆╉′【, ╈╀ ╋┻╂╉┾╋╀-
╆╉′【 ╃╆╃ ╈╀ ┿╉《╆╉ ┿╉ ┾╉¨╉┽╈╉′¨╃.

┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┼╉╆╀╀ ┿╆╃¨╀╆【╈╉╀ ┽╋╀╇｠. ┪╋╉┿‶╅¨』 ┼╉╆【《╀┾╉ ╉┼『ё╇┻ ╃ 
┼╉╆【《╀╄ ┽』′╉¨』 ¨╋╀┼‶‒¨ ┿╆｠ ╉┼╋┻┼╉¨╅╃ ┼╉╆【《╀ ┽╋╀╇╀╈╃.

┪╉ ╃′¨╀〉╀╈╃╃ ┽╋╀╇╀╈╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ┼╆‒┿╉ ╊╉ ╅╋┻｠╇ ╊╀╋╀-
┾╋╀¨╉, ┻ ′╀╋╀┿╃╈┻ ╀》ё ╈╀ ′╉┽′╀╇ ┾╉¨╉┽┻.

┝ ╊╋╉〈╀′′╀ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╃｠ ╊╀╋╀╇╀《╃┽┻╄¨╀ ┼╆‒┿╉ ╃ ┽ ′╆╀┿‶‒》╃╄ 
╋┻╂ ‶′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┼╉╆╀╀ ╈╃╂╅‶‒ ╇╉》╈╉′¨【 ╃╆╃ ┼╉╆╀╀ ┿╆╃¨╀╆【╈╉╀ 
┽╋╀╇｠.

┪╉′╆╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╊¨╃〈┻ ╃╆╃ ╇｠′╉ ′╈┻╋‶╁╃ ╇｠┾╅╃╀, ┻ 
┽╈‶¨╋╃ ╀》ё ╈╀ ╉¨¨┻｠╆╃.

┝ ′╆╀┿‶‒》╃╄ ╋┻╂ ┽』┼╀╋╃¨╀ ┼╉╆╀╀ ╈╃╂╅╉╀ ╂╈┻〉╀╈╃╀ ╇╉》╈╉′¨╃ ╇╃╅-
╋╉┽╉╆╈. ┪╋╃ ┼╉╆【《╉╇ ╉┼『ё╇╀ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╀╇』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ 
╈╀′╅╉╆【╅╉ ╋┻╂ ╊╉┽╉╋┻〉╃┽┻╄¨╀ ╃] ┽╉ ┽╋╀╇｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠.

┕┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮┫ ┧┱╄┪ ┈┫┷ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), 
┨┶┫┲╅ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮╅

┇┱╄┪┴ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), ┨┶┫┲╅ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫-
┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮┫

┩╇╆╀¨, 565 ┾ 180 ┝¨, 25-30 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 20-25 ╇╃╈ ┪╉′¨┻┽╃¨【 [╉╋╇‶ Pyrex 20 ] 17 ′╇ ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿-
′¨┻┽╅‶.

├╃′╅┽╃¨ 600 ┝¨, 8-10 ╇╃╈ ┪╉′¨┻┽╃¨【 [╉╋╇‶ Pyrex Ø 22 ′╇ ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿-
′¨┻┽╅‶.

┧｠′╈╉╄ ╋‶╆╀¨ 600 ┝¨, 20-25 ╇╃╈ ┪╉′¨┻┽╃¨【 [╉╋╇‶ Pyrex ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿′¨┻┽╅‶.

┇┱╄┪┴ ┒┴┿┳┴┷┸╂ ┲┮┰┶┴┨┴┱┳ (┈┸), ┨┶┫┲╅ ┵┶┮┩┴┸┴┨┱┫-
┳┮╅ (┲┮┳)

┙┰┦┭┦┳┮┫

┧｠′╉ 180 ┝¨, 5-7 ╇╃╈ + 90 ┝¨, 10-15 ╇╃╈ ┪╉′¨┻┽╃¨【 [╉╋╇‶ Pyrex Ø 22 ′╇ ╈┻ ┽╋┻》┻‒》‶‒′｠ ╊╉┿-
′¨┻┽╅‶.
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: Önemli güvenlik uyarıları

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu 
｠ekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde 
kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra 
kullanılmak üzere veya ba｠ka birisinin 
kullanımı için kullanım ve montaj kılavuzunu 
muhafaza ediniz.
Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmı｠tır. 
Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız.
Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol 
edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması 
durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan 
cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlı｠ 
bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması 
durumunda cihaz garanti kapsamı dı｠ında 
kalır.
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında 
kullanılmak için tasarlanmı｠tır. Cihazı 
sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için 
kullanınız. Cihaz çalı｠ırken dikkatli olunuz. 
Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.
Bu cihaz 8 ya｠ından küçük çocuklar, sınırlı 
fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere 
sahip ki｠iler ve eksik tecrübe veya bilgi 
sahibi ki｠iler tarafından ancak sorumlu bir 
ki｠inin denetimi altında olmaları veya 
kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve 

ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi 
verilmi｠ olması durumunda kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
yapılamaz; ancak 8 ya｠ından büyük 
çocuklar denetim altında yapabilir.
8 ya｠ından küçük çocukları cihazdan ve 
bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
Aksesuarı her zaman pi｠irme alanının içine 
doğru olacak ｠ekilde yerle｠tiriniz. Kullanım 
kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması 
bölümüne bakınız .

Yangın tehlikesi!
■ Pi｠irme alanında bekletilen, yanıcı 

nesneler tutu｠abilir. Yanıcı nesneleri 
kesinlikle pi｠irme alanında muhafaza 
etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa 
kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı 
kapatınız ve elektrik fi｠ini çekiniz veya 
sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.

Yangın tehlikesi!

■ Cihazın usulüne uygun kullanılmaması 
tehlikelidir ve hasara neden olabilir. 
Örneğin ısınmı｠ terlikler, çekirdek veya 
tahıl yastıkları saatler sonra da tutu｠abilir. 
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Cihazı sadece yiyecek ve içecek 
hazırlamak için kullanınız.

Y ang ın tehl ikesi!

■ Gıda maddeleri alev alabilir. Gıda 
maddelerini kesinlikle sıcak tutan 
ambalajlarda ısıtmayınız. 
Gıda maddelerini kesinlikle plastik, kağıt 
veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmi｠ 
kaplarda gözetimsiz olarak ısıtmayınız. 
Kesinlikle a｠ırı yüksek bir mikrodalga 
kademesi veya süresi ayarlamayınız. Bu 
kullanım kılavuzundaki talimatlara uyunuz. 
Gıda maddelerini kesinlikle mikrodalgada 
kurutmayınız. 
Örneğin ekmek gibi su oranı dü｠ük 
gıdaları kesinlikle yüksek mikrodalga 
kademesinde ve çok uzun süre buz 
çözme veya ısıtma i｠lemine tabi 
tutmayınız.

Y ang ın tehl ikesi!

■ Yemeklik yağ tutu｠abilir. Kesinlikle 
mikrodalga ile sadece yemeklik yağ 
ısıtmayınız.

Y ang ın tehl ikesi!

■ Cihaz çok sıcak. Cihaz dekoratif kapaklı 
gömme bir mobilyanın içerisine kurulursa 
kapak kapalı durumdayken ısı birikmesi 
meydana gelebilir. Cihazı sadece kapak 
açık durumdayken çalı｠tırınız.

Patlama tehlikesi!
İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri 
bulunan sıkıca kapatılmı｠ kaplar patlayabilir. 
Sıvıları veya diğer gıda maddelerini 
kesinlikle sıkıca kapatılmı｠ kaplarda 
ısıtmayınız.

Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
■ Temizliğin eksik yapılması durumunda 
cihazın yüzeyi zarar görebilir. Mikrodalga 
enerjisi dı｠arı çıkabilir. Cihazı düzenli 
olarak temizleyiniz ve gıda maddesi 
kalıntılarını derhal temizleyiniz. Pi｠irme 
alanını, kapı contasını, kapıyı ve kapı 
yuvasını daima temiz tutunuz; ayrıca bkz. 
Bölüm Bakım ve Temizlik.

Cid di sağl ık sorun ları  tehlikes i!

■ Hasarlı pi｠irme alanı kapısı veya kapı 
contası nedeniyle mikrodalga enerjisi 
dı｠arı çıkabilir. Pi｠irme alanı kapısı veya 
kapı contası hasarlı ise cihazı kesinlikle 
çalı｠tırmayınız. Mü｠teri hizmetlerini 
arayınız.

Cid di sağl ık sorun ları  tehlikes i!

■ Gövde kapağı olmayan cihazlarda 
mikrodalga enerjisi dı｠arı çıkar. Gövde 
kapağını kesinlikle çıkartmayınız. Bakım ve 
onarım i｠leri için mü｠teri hizmetlerini 
arayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi!
■ Usulüne aykırı onarımlar tehlike te｠kil 
eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik 

kablolarının deği｠tirilmesi, sadece 
tarafımızdan eğitilmi｠ bir mü｠teri hizmetleri 
teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz 
arızalıysa elektrik fi｠ini çekiniz veya sigorta 
kutusundan sigortayı kapatınız. Mü｠teri 
hizmetlerini arayınız.

Elektrik çarpma tehlik esi!

■ Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo 
izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz 
bağlantı kablolarını sıcak parçalarla 
kesinlikle temas ettirmeyiniz.

Elektrik çarpmas ı tehl ikesi!

■ İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı 
temizleyici kullanılmamalıdır.

Elektrik çarpma tehlik esi!

■ Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle 
açmayınız. Elektrik fi｠ini çekiniz veya 
sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. 
Mü｠teri hizmetlerini arayınız.

Elektrik çarpma tehlik esi!

■ Cihaz yüksek gerilimle çalı｠maktadır. 
Gövdeyi kesinlikle çıkarmayınız.

Yanma tehlikesi!
■ Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak 
aksesuar veya kapları daima bir mutfak 
eldiveniyle pi｠irme alanından çıkartınız.

Yanma tehl ikesi!

■ Alkol buharı sıcak pi｠irme alanında 
tutu｠abilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek 
oranda alkollü içeceklerle yemekler 
hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar 
yüksek oranda alkol içeren içecek 
kullanınız. Cihaz kapısını dikkatlice açınız.

Yanma tehl ikesi!

■ Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri 
ısıtma i｠lemi sırasında veya sonrasında 
patlayabilir. Kabuklu yumurta pi｠irmeyiniz 
veya katı pi｠irilmi｠ yumurtaları ısıtmayınız. 
Kabuklu deniz ürünlerini pi｠irmeyiniz. 
Bardakta pi｠ecek yumurtalarda veya 
sahanda yumurtada önce yumurtanın 
sarısını deliniz. Örneğin elma, domates, 
patates veya sosis gibi sert kabuklu veya 
derili yiyeceklerde kabuk patlayabilir. Bu 
tür gıda maddelerini ısıtmadan önce 
kabuklarında veya derilerinde bir delik 
açınız.

Yanma tehl ikesi!

■ Bebek mamasında ısı e｠it oranda 
dağılmaz. Bebek mamasını kesinlikle 
kapalı kap içerisinde ısıtmayınız. Kapağı 
veya emziği daima çıkarınız. Mamayı 
ısıttıktan sonra iyice karı｠tırınız veya 
çalkalayınız. Mamayı bebeğe vermeden 
önce sıcaklığı kontrol ediniz.

Yanma tehl ikesi!

■ Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap 
ısınabilir. Kabı veya aksesuarı daima bir 
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mutfak eldiveniyle pi｠irme alanından 
çıkartınız.

Yanma teh likesi!

■ Hava geçirmeyecek ｠ekilde paketlenmi｠ 
gıdalarda ambalaj patlayabilir. Ambalaj 
üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız. 
Yemekleri daima bir mutfak eldiveni 
kullanarak pi｠irme alanından çıkarınız.

Haşlanma tehlikesi!
■ Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak 

buhar çıkı｠ı olabilir. Cihaz kapısını 
dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.

Haşlanma tehlik es i!

■ Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama 
noktasında gecikme olu｠abilir. Yani, sıvılar 
kaynama sıcaklığına ula｠ır ancak bu 
sırada standart buhar kabarcıkları 
yükselmez. Kabın sadece biraz sarsılması 
durumunda bile sıcak sıvı aniden ta｠abilir 
ve sıçrayabilir. Isıtma i｠lemi sırasında 
kabın içerisine daima bir ka｠ık koyunuz. 
Böylece kaynama noktasındaki gecikme 
engellenir.

Yaralanma tehlikesi!
■ Çizik cihaz kapısı camı kırılarak 

sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya 
a｠ındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

Yaralan ma tehlikesi!

■ Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen 
ve seramik kapların kulplarının ve 

kapaklarının içinde çok küçük delikler 
olabilir. Bu deliklerin arkasında bir bo｠luk 
bölümü yer almaktadır. Bo｠luk bölümüne 
giren nem, kabın çatlamasına neden 
olabilir. Sadece mikrodalga fırına uygun 
kaplar kullanınız.

Hasar nedenleri
Dikkat!

■ A｠ırı kirlenmi｠ conta: Eğer conta a｠ırı kirlenmi｠se çalı｠ma 
sırasında cihazın kapağı artık tam olarak kapanmayacaktır. 
Yandaki mobilyaların ön cepheleri hasar görebilir. Contayı 
daima temiz tutunuz.

■ Yemek olmadan mikrodalga fırının çalı｠tırılması: Pi｠irme 
alanında yemek olmadan cihazın çalı｠tırılması a｠ırı 
yüklenmeye neden olur. Pi｠irme alanında yemek olmadan 
cihazı kesinlikle çalı｠tırmayınız. İstisnai olarak kısa süreli bir 
kap testi için bkz. Bölüm "Mikrodalga fırın, Kap".

■ Mikrodalgada patlamı｠ mısır: Mikrodalga gücünü asla çok 
yüksek bir kademeye ayarlamayınız. Maksimum 600 Watt 
kullanınız. Patlamı｠ mısır torbasını daima bir cam tabağın 
içine koyunuz. A｠ırı yüklenme nedeniyle camda çatlama 
olabilir.

■ A｠ırı pi｠irilen sıvılar döner tabladan cihazın içerisine giremez. 
Pi｠irme i｠lemini izleyiniz. Öncelikle kısa bir pi｠irme süresi 
seçiniz ve gerekirse pi｠irme süresini uzatınız.

■ Mikrodalga fırını döner tabla olmadan kesinlikle 
kullanmayınız.

Kurulması ve elektriğe bağlanması

Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmı｠tır.

Bu cihaz yalnızca monte edilerek kullanılmak üzere 
tasarlanmı｠tır.

Lütfen özel montaj talimatına dikkat ediniz.

Cihaz 60 cm geni｠liğinde bir duvar ünitesine monte edilebilir 
(en az 30 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm yukarıda).

Cihaz fi｠lidir veya yalnızca talimatlara uygun olarak kurulumu 
gerçekle｠tirilmi｠ bir topraklı prize takılabilir. Sigorta 10 Amper 

(L veya B otomat) olmalıdır. ‾ebeke gerilimi, tip plakasında 
belirtilen gerilim ile örtü｠melidir.

Prizin dö｠enmesi veya bağlantı hattının deği｠tirilmesi yalnızca 
uzman elektrik teknisyenleri tarafından gerçekle｠tirilmelidir. 
Montajdan sonra fi｠e ula｠ılamıyorsa, kurulum tarafında en az 
3 mm kontak mesafeli birçok kutup ayırma düzeneği mevcut 
olmalıdır.

Çoklu fi｠ler, fi｠ blokları veya uzatmalar kullanmayınız. A｠ırı 
yüklenme durumunda yangın tehlikesi ortaya çıkar.

Enerji ve çevre için öneriler

Burada, yemek pi｠irirken ve kızartırken nasıl enerji tasarrufu 
yapabileceğiniz ve cihazınızı doğru temizlemek için gerekli olan 
bir takım önerileri bulacaksınız.

Enerji tasarrufu
Eğer fırınınızı sadece tarifte veya kullanım kılavuzundaki 
tablolarda ön ısıtma yapılması gerektiği söyleniyorsa, önceden 
ısıtınız.

Koyu renkli, siyah cilalı veya emaye kaplama kalıplar kullanınız. 
Bu tür kalıplar fırının sıcağını en iyi ｠ekilde değerlendirir.

Pi｠irme ve kızartma i｠lemleri sırasında fırının kapağını mümkün 
olduğunca seyrek açınız.

Birden fazla pasta pi｠irecekseniz, pe｠ pe｠e pi｠irmeniz uygun 
olur. Pi｠irme alanı hala sıcak. Böylece ikinci pastanın pi｠me 
süresi kısalabilir.

Daha uzun pi｠me sürelerinde pi｠me süresi bitiminden 
10 dakika önce fırını kapatabilir ve yiyeceği kalan ısı ile 
pi｠irebilirsiniz.
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Çevre kurallarına uygun şekilde imha 
edilmesi
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun ｠ekilde imha 
ediniz.

Kumanda bölümü

Burada kumanda bölümüne ili｠kin genel bir bakı｠ bulabilirsiniz. 
Cihaz tipine göre ayrıntılarda farklılıklar olabilir.

Döner düğme
Döner düğme ile tüm önerilen değerleri ve ayar değerlerini 
deği｠tirebilirsiniz. 

Döner düğme indirilebilir. Konumunu deği｠tirmek için döner 
düğmeye bastırınız.

Aksesuar
Döner tabla

Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

1.Çevirme halkasını a pi｠irme alanındaki oyuk üzerine 
yerle｠tiriniz.

2.Döner tablayı b, pi｠irme alanının zemininde bulunan tahrik c 
üzerine oturtunuz.

Bilgi: Aleti yalnızca döner tabla yerle｠tirilmi｠ olarak kullanınız. 
Yerine doğru oturduğundan emin olunuz. Döner tabla, sola 
veya sağa doğru döndürülebilir.

Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar İle İlgili 
Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EG'ye (WEEE - waste 
electrical and electronic equipment) uygundur. 
Yönetmelik, ABаgenelinde geçerli olan eski cihaz 
değerlendirme ve geri alımının çerçevesini 
göstermektedir.
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İlk kullanımdan önce

Mikrodalga fırınınızla ilk kez yemek pi｠irmeden önce neler 
yapmanız gerektiğini burada tecrübe edebilirsiniz. İlk olarak 
Güvenlik bilgileri bölümünü okuyunuz.

Saatin ayarlanması

Cihaz bağlandığında veya bir elektrik kesintisinden sonra, 
gösterge alanında üç adet sıfır yanar.

1. 3 tu｠una basınız.

Göstergede 12:00 ve 3görünür

2. Döner düğme ile saati ayarlayınız.

3. 3 tu｠una yeniden basınız.

Güncel saat ayarlanmı｠tır.

Saatin gizlenmesi

3 tu｠una ve ardından Stop (Durdur) tu｠una basınız. 
Gösterge kaybolur.

Saatin yeniden ayarlanması

3 tu｠una basınız. 
Göstergede 12:00 görüntülenir. Ardından madde 2 ve 3'te 
açıklanan ｠ekilde ayarları gerçekle｠tiriniz.

Saatin değiştirilmesi, örn. yaz saatinden kış saatine 
geçilmesi

Madde 1 - 3 içinde tarif edilen ｠ekilde ayarlayınız.

Mikrodalga

Mikrodalgalar gıda maddelerinde ısıya dönü｠türülür. 
Mikrodalga fırını nasıl yerle｠tirmeniz gerektiğini okuyabilir ve 
kaplar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bilgi: Bu bölümde mikrodalga fırında buz çözme, ısıtma ve 
pi｠irme için kendi mutfağımızda sizler için test ettiğimiz bilgileri 
bulacaksınız.

Mikrodalga fırını aynı ｠ekilde tekrar deneyiniz. Örneğin çayınız 
için bir fincan su ısıtınız.

Altın veya gümü｠ i｠lemesi olmayan büyük bir fincan alınız ve 
içine bir çay ka｠ığı koyunuz. Fincanı içine su koyarak döner 
tablanın üzerine yerle｠tiriniz.

1. 900 W tu｠una basınız.

2. Döner düğme ile 1:30 dak ayarlayınız.

3. Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

1 dakika 30 saniye sonra bir sinyal duyulur. Su ısınmı｠tır.

Çayınızı içerken kullanım kılavuzunun ba｠ındaki güvenlik 
uyarılarını bir kez daha okuyunuz. Bunlar çok önemlidir.

Kaplar hakkında bilgiler

Uygun kap

Cam, cam seramik, porselen, seramik veya ısıya dayanıklı 
plastik gibi kaplar uygundur. Bu materyaller ısıyı geçirir.

Servis kabı da kullanabilirsiniz. Bu ｠ekilde kaptan kaba 
doldurma i｠leminden de tasarruf edersiniz. Altın veya gümü｠ 
dekorlu kapları, sadece, üretici firma mikrodalgaya dayanıklı 
olduğunu garanti ediyorsa kullanınız.

Uygun olmayan kaplar

Metal kaplar uygun değildir. Metal mikrodalgaları geçirmez. 
Yiyecekler kapalı metal kaplarda soğuk kalırlar.

Dikkat!

Kıvılcım olu｠umu: Metaller а ö rn. camın içindeki ka｠ık а fırının 
duvarlarından en az 2 cm uzak durmalıdır. Kıvılcımlar kapağın 
iç camına zarar verebilir.

Kap testi

Asla mikrodalgayı yiyeceksiz çalı｠tırmayınız. Tek istisna 
devamda belirtilmi｠ olan kap testidir.

Eğer kabınızın mikrodalgaya uygun olup olmadığından emin 
değilseniz ｠u testi yapınız: 

1. Bo｠ kabı ½ ila 1 dakika arası maksimum güçteki cihaza 
yerle｠tiriniz.

2. Ara sıra sıcaklığı kontrol ediniz.

Kap, soğuk ya da vücut sıcaklığında olmalıdır.

Eğer daha sıcak olursa ya da kıvılcımlar olu｠ursa uygunsuzdur.

Mikrodalga fırın kademeleri
Mikrodalga fırınınız için be｠ farklı mikrodalga fırın kademesi 
ayarlayabilirsiniz.

Bilgi: 900 Watt'lık mikrodalga gücünü maksimum 30 dakika 
için ayarlayabilirsiniz. Diğer tüm kademelerde en fazla 
90 dakikalık süre mümkündür.

Mikrodalga fırının ayarlanması

Örnek: Mikrodalga fırın kademesi 600 W

1. İstediğiniz mikrodalga fırın kademesine basınız.
Göstergede, ayarlanan mikrodalga fırın kademesi ve 
1:00 dak bilgileri görüntülenir.

2. Döner düğme ile bir süre değeri ayarlayınız.
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90 W hassas yiyeceklerin çözülmesi için

180 W çözme ve pi｠irmeye devam etmek için

360 W Etin pi｠irilmesi ve hassas yiyeceklerin ısıtılması 
için

600 W yiyeceklerin ısıtılması ve pi｠irilmesi için

900 W sıvıların ısıtılması için



20

3.Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Süre görünür ｠ekilde azalmaya ba｠lar.

Süre doldu

Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya Stop (Durdur) 
tu｠una basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Sürenin değiştirilmesi

Bu her zaman mümkündür. Döner düğme ile süreyi deği｠tiriniz.

Durdurma

Stop (Durdur) tu｠una bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. 
Kapattıktan sonra tekrar Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Silme

Stop (Durdur) tu｠una 2 kez basınız veya kapağı açarak Stop 
(Durdur) tu｠una bir kez basınız.

Bilgi: Önce süreyi ardından mikrodalga fırın kademesini de 
ayarlayabilirsiniz.

Hafıza

Hafıza ile yemeğin ayarlarını kaydedebilir ve istediğiniz zaman 
tekrar çağırabilirsiniz. 

Bir yemeği özellikle sık sık hazırlıyorsanız hafıza özelliği 
mantıklıdır. 

Hafızanın kaydedilmesi
Örnek: 360 W, 25 dakika

1. i  tu｠una basınız.
Göstergede "M" yanar.

2. İstediğiniz mikrodalga fırın kademesine basınız.
Göstergede "M", istenen kademe ve 1:00 dak bilgileri 
görüntülenir.

3.Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.

4. i  tu｠u ile teyit edilmelidir.

Saat tekrar görüntülenir. Ayar kaydedilir.

Bilgi: Hafızayı da kaydedebilir ve hemen ba｠latabilirsiniz. Son 
olarak i tu｠una değil Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Hafızanın yeniden kullanılması

"i" tu｠una basınız. 
Eski ayarlar görüntülenir. Yeni programı 1 - 4 maddelerinde tarif 
edilen ｠ekilde kaydediniz.

Bilgiler
■ Arka arkaya birden çok mikrodalga fırın kademesi 

kaydedemezsiniz.

■ Otomatik programları kaydedemezsiniz.

Hafızanın başlatılması

Kaydettiğiniz programı kolayca ba｠latabilirsiniz. Yemeğinizi 
cihaza yerle｠tiriniz. Cihaz kapağını kapatınız.

1. i  tu｠una basınız.
Kaydedilen ayarlar görüntülenir.

2.Start (Ba｠lat) tu｠una basınız

Süre göstergede görünür ｠ekilde ilerler.

Süre doldu

Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya Stop (Durdur) 
tu｠una basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Durdurma

Stop (Durdur) tu｠una bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. 
Kapattıktan sonra tekrar Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Silme

Stop (Durdur) tu｠una 2 kez basınız veya kapağı açarak Stop 
(Durdur) tu｠una bir kez basınız.

Sinyal süresinin değiştirilmesi

Cihaz kapandığında bir sinyal sesi duyarsınız. Bu sinyal sesinin 
süresini deği｠tirebilirsiniz. 

Bunun için yakl. 6 saniye süreyle Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Yeni sinyal süresi devralınır. 
Saat tekrar görüntülenir. 

Seçenekler: 
Kısa sinyal süresi - 3 bipleme 
Uzun sinyal süresi - 30 bipleme.
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Bakım ve Temizlik

Özenli bakım ve temizlik yaptığınız takdirde mikro dalga fırınınız 
uzun süre sağlam kalır. Cihazınızın bakımını ve temizliğini nasıl 
yapacağınız burada anlatılmı｠tır.

: Kısa devre tehlikesi!

Temizlik için asla yüksek basınçlı veya buharlı temizleyiciler 
kullanmayınız.

: Yanma tehlikesi!

Cihazı asla kapattıktan hemen sonra temizlemeyiniz. Cihazı 
soğumaya bırakınız. 

: Elektrik çarpma tehlikesi!

Cihazı kesinlikle suya batırmayınız veya tazyikli su altında 
temizlemeyiniz.

Farklı yüzeylerin yanlı｠ temizleme maddeleri nedeniyle zarar 
görmemesi için tablodaki bilgilere dikkat ediniz.

Keskin veya

■ a｠ındırıcı temizlik malzemeleri. 
Yüzey hasar görebilir. Bu tip bir madde ön panele değerse 
hemen su ile temizleyiniz.

■ cihaz kapağındaki camı temizlemek için metal veya cam 
kazıyıcısı kullanmayınız.

■ Contayı temizlemek için metal veya cam kazıyıcı 
kullanmayınız.

■ Sert ovma süngerleri ve bula｠ık telleri kullanmayınız. 
Kullanmadan önce yeni süngerinizi iyice yıkayınız.

■ yüksek oranda alkol içeren temizlik malzemeleri 
kullanmayınız.

Temizlik malzemeleri
Dikkat!

Temizlik i｠leminden önce elektrik fi｠ini çekiniz veya sigorta 
kutusundaki sigortayı kapatınız. Cihazın dı｠ını ve pi｠irme alanını 
nemli bir bez ile ve hafif temizlik malzemeleri ile temizleyiniz. 
Temiz bir bez ile silerek kurutunuz.

Arıza tablosu

Bir arıza ortaya çıkarsa, genellikle önemli olmayan bir 
durumdur. Bu nedenle mü｠teri hizmetlerini aramadan önce 
tablonun yardımıyla arızayı kendiniz gidermeye çalı｠ın.

Eğer bir yemek optimum derecede düzgün olmazsa Kendi 
mutfağımızda sizin için test ettik bölümüne bakınız. Orada 
pi｠irme i｠lemine ili｠kin öneri ve uyarıları bulabilirsiniz.

: Elektrik çarpma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike te｠kil eder. Sadece 
tarafımızdan görevlendirilmi｠ mü｠teri hizmetleri teknisyenleri 
onarım yapma yetkisine sahiptir.

Bazı hata mesajları durumunda kendiniz çözüm üretebilirsiniz.

Arıza durumunda ne yapmalı?

Bölge Temizlik malzemeleri

Cihazın ön tarafı Sıcak deterjanlı su: 
Bula｠ık bezi ile temizleyiniz ve yumu｠ak 
bir bez ile kurulayınız. Temizlik için cam 
temizleyici, metal veya cam kazıyıcısı 
kullanmayınız.

Paslanmaz çelik 
cihaz ön bölümü

Sıcak deterjanlı su: 
Bula｠ık bezi ile temizleyiniz ve yumu｠ak 
bir bez ile kurulayınız. Kireç, yağ, ni｠asta 
ve protein lekelerini hemen temizleyiniz. 
Bu tür lekelerin altında korozyon mey-
dana gelebilir. Özel paslanmaz çelik 
temizleyicilerini, mü｠teri hizmetlerinden 
veya yetkili servisten temin edebilirsiniz. 
Temizlik için cam temizleyici, metal veya 
cam kazıyıcısı kullanmayınız.

Paslanmaz çelik 
pi｠irme alanı

Sıcak deterjanlı su veya sirkeli su: 
Bula｠ık bezi ile temizleyiniz ve yumu｠ak 
bir bez ile kurulayınız. 
A｠ırı kirlenme durumunda: Fırın temizle-
yiciyi yalnızca pi｠irme alanı soğukken 
kullanınız. Siz en iyisi paslanmaz çelik 
bir sünger kullanınız. Fırın spreyi ve 
diğer agresif fırın temizleme maddeleri 
veya a｠ındırıcı maddeler kullanmayınız. 
Ovma süngerleri, sert bula｠ık süngerleri 
ve çelik teller kullanmayınız. Bu madde-
ler yüzeyi çizer. İç yüzeyini düzenli ola-
rak kurulayınız.

Pi｠irme alanında 
oyuk

Nemli bez: 
Döner tabla tahriki nedeniyle cihazın iç 
bölümüne su giri｠i olmamalıdır.

Döner tabla ve 
çevirme halkası

Sıcak deterjanlı su: 
Döner tablayı tekrar yerle｠tirdiğinizde 
tabla yerine doğru oturmalıdır.

Kapak camları Cam temizleyicisi: 
Bula｠ık bezi ile temizleyiniz. Cam kazı-
yıcı kullanmayınız.

Conta Sıcak deterjanlı su: 
Bula｠ık bezi ile ovmadan temizleyiniz. 
Temizlik için metal veya cam kazıyıcısı 
kullanmayınız.

Hata mesajı Olası neden Yardım / Bilgi

Cihaz çalı｠mıyor Soket yerine oturtulmamı｠. Fi｠i takınız

Elektrik kesintisi Mutfak lambasının yanıp yanmadığını kon-
trol ediniz.

Sigorta arızalıdır Cihazın sigortasının iyi durumda olup olma-
dığını sigorta kutusuna bakarak kontrol edi-
niz.

Yanlı｠ kullanım Sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. 
Yakl. 10 saniye sonra tekrar açınız.
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Müşteri Hizmetleri

Eğer cihazınızın tamir olması gerekiyorsa, mü｠teri hizmetlerine 
ba｠vurunuz. Teknikerin gereksiz yere gelmesini önlemek için de 
her zaman uygun bir çözüm buluruz.

Eхnumarası ve FDхnumarası

Telefon görü｠mesi sırasında size güvenebilmemiz için lütfen 
ürün numarasını (E-No.) ve üretim numarasını (FD-No.) giriniz. 
Numaraların yer aldığı tip levhasını, cihazın kapağını açtığınızda, 
sağ tarafta göreceksiniz. Gerektiğinde kolayca bulabilmeniz için 
fırınınıza ait verileri ve mü｠teri hizmetleri telefon numarasını 
buraya yazabilirsiniz.

Garanti süresi içerisinde olsa bile hatalı bir kullanım durumunda 
servis teknisyenlerinin gelmesinin ücretsiz olmadığına dikkat 
ediniz.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine 
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

Üreticinin yeterliliǧine güvenin. Onarιmlarιn cihazιnιzιn orijinal 
yedek parçalarιna sahip eǧitimli servis teknisyenleri tarafιndan 
yapιldιǧιndan emin olunuz.

Bu cihaz EN 55011 veya CISPR 11 normlarına uygundur. Bu 
cihaz Grup 2, Sınıf B'ye dahildir.

Grup 2, mikrodalgaların besin maddelerinin ısıtılması amacıyla 
üretildiğini göstermektedir. Sınıf B ise cihazın ev içi kullanıma 
uygun olduğunu göstermektedir.

Teknik Veriler

Otomatik Program

Otomatik program ile gıda maddelerinin buzlarını kolayca 
çözebilir ve yemeklerinizi hızlı ve problemsiz biçimde 
hazırlayabilirsiniz. Programı seçiniz ve yiyeceklerin ağırlığını 
giriniz. Otomatik program optimal ayarları sağlayacaktır. 7 
program arasından seçim yapabilirsiniz.

Programın ayarlanması

Bir program seçtiğinizde a｠ağıdaki ｠ekilde ayarlayınız:

1. İstediğiniz program numarası görüntülene kadar g tu｠una 
basınız.

Göstergede üç sıfır yanar. Elektrik kesintisi Saati yeniden ayarlayınız.

Cihaz devrede değil. Göstergede bir 
süre gösteriliyor.

Döner düğmeye yanlı｠lıkla basılmı｠tır. Stop (Durdur) tu｠una basınız.

Ayarlama yapıldıktan sonra Start (Ba｠lat) 
tu｠una basılmamı｠tır.

Start (Ba｠lat) tu｠una basınız veya ayarı 
Stop (Durdur) tu｠u ile siliniz.

Mikrodalga fırın çalı｠mıyor. Fırın kapağı tam kapanmamı｠tır. Cihazın kapağının arasına yemek artıkları-
nın veya yabancı bir maddenin girip girme-
diği kontrol ediniz.

Start (Ba｠lat) tu｠una basılmamı｠. Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Yemekler eskiye oranla daha yava｠ 
ısınıyor

Çok dü｠ük mikrodalga fırın kademesi ayarlan-
mı｠.

Daha yüksek bir mikrodalga fırın kademesi 
seçiniz.

Cihazın içine olması gerekenden daha fazla 
miktarda yemek koyulmu｠.

İki kat miktar - iki kat süre.

Yemekler, diğer seferlerden daha soğuktu. Yemekleri ara sıra karı｠tırınız veya çeviriniz.

Döner tabladan bir gıcırtı veya çıtırtı 
sesi geliyor.

Döner tabla tahriki alanında kir veya yabancı 
maddeler.

Çevirme halkasını ve pi｠irme alanındaki 
oyuğu temizleyiniz.

Mikrodalga fırının çalı｠ması algılanan 
bir neden olmadan durduruldu.

Mikrodalga fırın arızalıdır. Bu hata tekrar meydana gelirse mü｠teri 
hizmetlerini arayınız. 

Hata mesajı Olası neden Yardım / Bilgi

EхNo.
 

FDхNo.
 

Müşteri hizmetleri O  

TR 444 6333

Giri｠ gerilimi AC 230 V50 hz

Güç tüketimi 1450 W

Maksimum çıkı｠ gücü 900 W

Mikrodalga frekansı 2450 MHz

Sigorta 10 A

Ölçüler (YxGxD)

а Cihaz 280 mm x 513 mm x 405 mm

- Pi｠irme alanı 215 x 337 x 354 mm

Net ağırlık 20.153 kg

60'lı yılların mobilya çerçe-
vesi

382 x 594 x 20 mm

VDEаonaylı evet

CEаi｠areti evet
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2.h tu｠una basınız. 
Göstergede "P" yanar ve bir varsayılan ağırlık değeri 
görüntülenir.

3. Döner düğme ile yemeğin ağırlığını ayarlayınız.

4. Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Program süresi görünür ｠ekilde azalmaya ba｠lar.

Süre doldu

Bir sinyal sesi duyulur. Cihaz kapağını açınız veya Stop (Durdur) 
tu｠una basınız. Saat tekrar görüntülenir.

Düzeltme

Stop (Durdur) tu｠una iki kez basınız ve ayarı yeniden yapınız.

Durdurma

Stop (Durdur) tu｠una bir kez basınız veya cihaz kapağını açınız. 
Kapattıktan sonra tekrar Start (Ba｠lat) tu｠una basınız.

Çalışmanın iptal edilmesi

Stop (Durdur) tu｠una 2 kez basınız veya kapıyı açarak Stop 
(Durdur) tu｠una bir kez basınız.

Bilgiler
■ Bazı programlarda belirli bir süre sonra bir sinyal duyulur. 

Cihaz kapağını açınız ve yemeği karı｠tırınız veya eti ya da 
kümes hayvanını çeviriniz. Kapattıktan sonra tekrar Start 
(Ba｠lat) tu｠una basınız.

■ Program numarasını ve ağırlığı g veya h ile 
sorgulayabilirsiniz. Sorgulanan değer göstergede 3 saniye 
süreyle görüntülenir.

Otomatik program ile buz çözme
4 buz çözme programı ile et, kümes hayvanı veya ekmek 
çözebilirsiniz.

Bilgiler
■ Yiyeceğin hazırlanması

Mümkün olduğunca düz ve porsiyonlu ｠ekilde -18 °C'de 
dondurulmu｠ ve muhafaza edilmi｠ yiyecekleri kullanınız.
Buz çözme için prensip olarak yiyeceği ambalajından 
çıkartınız ve tartınız. Programın ayarlanması için ağırlık bilgisi 
gereklidir.

■ Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı olu｠ur. 
Çevirme sırasında bunu alınız ve hiçbir ｠ekilde tekrar 
kullanmayınız veya ba｠ka bir yiyecek ile temas etmesine izin 
vermeyiniz.

■ Kaplar
Yiyeceği mikrodalga fırına uygun, düz bir kaba ( örn. bir cam 
veya porselen tepsi) yerle｠tiriniz ve kapağını kapatmayınız.

■ Dinlenme süresi
Buzu çözülmü｠ yiyecek, sıcaklığın dengelenmesi için 10 - 
30 dakika daha dinlenmeye bırakılmalıdır. Küçüklere kıyasla 
büyük et parçaları için daha uzun dinlenme süreleri gerekir. 
Düz parçaları ve kıymayı, dinlenme süresinden önce 
birbirinden ayırmanız gerekir.
Daha sonra, kalın et parçalarının içinde hala donmu｠ küçük 
bölümler bulunsa da yiyecek üzerinde i｠leme devam 
edebilirsiniz. Artık kümes hayvanlarının içlerini 
temizleyebilirsiniz.

■ Sinyal
Bazı programlarda belirli bir süre sonra bir sinyal duyulur. 
Cihaz kapağını açınız ve yemeği karı｠tırınız veya eti ya da 
kümes hayvanını çeviriniz. Kapattıktan sonra Start (Ba｠lat) 
tu｠una basınız.

Otomatik program ile pişirme
3 pi｠irme programı ile pirinç, patates veya sebze pi｠irebilirsiniz.

Bilgiler
■ Kaplar

Prensip olarak yiyeceği mikrodalgaya uygun kapaklı bir kap 
içinde pi｠iriniz. Pirinç için daha büyük ve derin bir kap 
kullanmanız gerekir.

■ Yiyeceğin hazırlanması

Yiyeceği tartınız. Program ayarının yapılması gerekir.
Pirinç: 
Hazır pi｠irme torbalarında pirinç kullanmayınız. Ambalaj 
üzerindeki üretici bilgilerine bağlı olarak gerekli su miktarını 
veriniz. Normalde pirinç ölçüsünün iki-üç katı su gerekir.
Patates: 
Soyulmu｠ tuzlu ha｠lanmı｠ patatesler için taze patatesleri 
küçük ve e｠it parçalar halinde kesiniz. Her 100 g soyulmu｠ 
tuzlu ha｠lanmı｠ patates için bir YK su ve biraz da tuz 
ekleyiniz.
Taze sebze: 
Temizlenmi｠ taze sebzeyi tartınız. Sebzeyi küçük ve e｠it 
parçalara kesiniz. Her 100 g sebze için bir YKsu ekleyiniz.

■ Sinyal
Program devam ederken bir süre sonra bir sinyal duyulur. 
Yiyecekleri karı｠tırınız.

■ Dinlenme süresi
Program süresi dolduğunda yiyeceği bir kez daha karı｠tırınız. 
Sıcaklığın dengelenmesi için yemek 5 - 10 dakika 
dinlenmelidir. 
Pi｠irme sonuçları, yiyeceğin kalitesine ve yapısına bağlıdır.
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Program No. kg olarak ağırlık ara-
lığı

Buz çözme

P 01 Kıyma 0,20 - 1,00

P 02 Et parçaları 0,20 - 1,00

P 03
Tavuk, tavuk parça-
ları

0,40 - 1,80

P 04 Ekmek 0,20 - 1,00

Program No. kg olarak ağırlık aralığı

Pişirme

P 05 Pirinç 0,05 - 0,2

P 06 Patates 0,15 - 1,0

P 07 Sebze 0,15 - 1,0
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Sizin için mutfağımızda test edilmiştir

Burada, bazı yemekler ve bu yemekler için en uygun olan 
ayarlar sunulmu｠tur. Yemeğiniz için hangi mikrodalga 
kademesinin en uygun olduğu gösterilmi｠tir. Kap ve hazırlama 
i｠lemi için öneriler elde edebilirsiniz.

Tablolara ilişkin uyarılar
A｠ağıdaki tablolarda mikrodalga fırın için birçok seçenek ve 
ayar değerlerini bulacaksınız.

Tablolarda belirtilen süreler referans değerlerdir. Bu değerler 
kullanılan kaba, kaliteye, ısıya ve yiyeceğin özelliklerine bağlıdır.

Tablolarda genellikle süre alanları belirtilmi｠tir. Önce kısa süreyi 
ayarlayınız ve gerekirse bu süreyi uzatınız.

Tablolarda belirtilenden farklı miktarlar söz konusu olabilir. 
Bunun için genel bir kural vardır: 
İki kat miktar - neredeyse iki kat süre 
Miktarın yarısı - sürenin yarısı.

Kabı daima döner tablanın üzerine yerle｠tiriniz.

Buz çözme
Bilgiler
■ Dondurulmu｠ yiyecekleri, döner tabla üzerindeki açık kaba 

yerle｠tiriniz.

■ Örn. tavuk butları ve kanatları veya kızartmaların yağlı 
kenarları gibi hassas parçaları ufak alüminyum folyo parçaları 
ile kaplayabilirsiniz. Folyo, fırın duvarlarına değmemelidir. 
Çözülme süresinin yarısı dolduktan sonra alüminyum folyoyu 
çıkartabilirsiniz.

■ Et ve kümes hayvanlarının buzu çözülürken sıvı olu｠ur. 
Çevirme sırasında bunu alınız ve hiçbir ｠ekilde tekrar 
kullanmayınız veya ba｠ka bir yiyecek ile temas etmesine izin 
vermeyiniz.

■ Yemekleri arada bir 1 - 2 kez çeviriniz veya karı｠tırınız. Büyük 
parçaları birkaç defa çevirmeniz gereklidir.

■ Sıcaklığın dengelenebilmesi için, buzu çözülmü｠ gıdaları 10 - 
20 dakika daha oda sıcaklığında dinlendiriniz. Daha sonra 
kümes hayvanlarının içini temizleyebilirsiniz. Etin içinde küçük 
donmu｠ küçük bir bölüm olsa bile i｠lem devam edilebilir.

Derin dondurulmuş yiyeceklerin çözülmesi, 
ısıtılması veya pişirilmesi
Bilgiler
■ Hazır yiyecekleri ambalajından çıkartınız. Bu yiyecekler, 

mikrodalga fırına uygun bir kapta daha e｠it ve daha hızlı 
ısınacaktır. Yemekteki farklı yiyecek türleri, farklı hızlarda 
ısınabilir.

■ Yassı yiyecekler, yüksek yiyeceklerden daha hızlı pi｠er. Bu 
yüzden yiyecekleri kaba mümkün olduğunca düz dağıtınız. 
Yiyecekleri, katmanlar halinde birbiri üstüne koymayınız.

■ Yiyeceklerin üstünü daima örtünüz. Kabınız için uygun bir 
kapak yoksa, mikrodalga fırın için özel folyo veya bir tabak 
kullanınız.

■ Yemekler ara sıra 2 - 3 defa karı｠tırılmalı veya çevrilmelidir.

■ Sıcaklığın dengelenebilmesi için yemekleri, ısındıktan sonra 
2 - 5 dakika dinlendiriniz.

■ Kabı çıkartmak istediğinizde, daima mutfak eldiveni veya 
tutacak kullanınız.

■ Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Bu 
nedenle, fazla tuz ve baharat kullanmamanız tavsiye edilir.

Buz çözme Ağırlık Mikrodalga fırın kademesi Watt olarak, 
süre dakika olarak

Bilgiler

Bütün sığır, dana ve domuz eti 
(kemikli ve kemiksiz)

800 g 180 W, 15 dak. + 90 W, 10-20 dak. -

1 kg 180 W, 20 dak. + 90 W, 15-25 dak.

1,5 kg 180 W, 30 dak. + 90 W, 20-30 dak.

Parçalanmı｠ veya dilimlenmi｠ sığır, 
dana ve domuz eti

200 g 180 W, 2 dak. + 90 W, 4-6 dak. Çevirirken çözülen parçaları birbirin-
den ayırın500 g 180 W, 5 dak. + 90 W, 5-10 dak.

800 g 180 W, 8 dak. + 90 W, 10-15 dak.

Kıyma, karı｠ık 200 g 90 W, 10 dak. Mümkün olduğunca yassı bir ｠ekilde 
dondurunuz 
Birkaç kez çeviriniz, buzu çözülmü｠ eti 
alınız

500 g 180 W, 5 dak. + 90 W, 10-15 dak.

800 g 180 W, 8 dak. + 90 W, 10-20 dak.

Kümes hayvanı veya tavuk parçaları 600 g 180 W, 8 dak. + 90 W, 10-15 dak. -

1,2 kg 180 W, 15 dak. + 90 W, 20-25 dak.

Balık filetosu, balık pirzolası veya 
dilimleri

400 g 180 W, 5 dak. + 90 W, 10-15 dak. Çözülen parçaları birbirinden ayırın

Sebze, ö rn. bezelye 300 g 180 W, 10-15 dak. -

Meyve, ör n. frambuaz 300 g 180 W, 7-10 dak. Ara sıra dikkatlice karı｠tırınız, çözülen 
parçaları birbirinden ayırınız500 g 180 W, 8 dak. + 90 W, 5-10 dak.

Tereyağı, yumu｠atma 125 g 180 W, 1 dak. + 90 W, 2-3 dak. Ambalajını tamamen çıkartın

250 g 180 W, 1 dak. + 90 W, 3-4 dak.

Bütün ekmek 500 g 180 W, 6 dak. + 90 W, 5-10 dak. -

1 kg 180 W, 12 dak. + 90 W, 10-20 dak.

Pasta, kuru, ö rn. kuru pasta 500 g 90 W, 10-15 dak. Sadece kaplamasız, kaymaksız veya 
kremasız pasta için, pasta dilimlerini 
birbirinden ayırın

750 g 180 W, 5 dak. + 90 W, 10-15 dak.

Pasta, yumu｠ak, ö rn. meyveli kek, 
süzme yoğurtlu kek

500 g 180 W, 5 dak. + 90 W, 15-20 dak. Sadece kaplamasız, kaymaksız veya 
jelatinsiz pasta için750 g 180 W, 7 dak. + 90 W, 15-20 dak.
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Yemeklerin ısıtılması

: Haşlanma tehlikesi!

Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama noktasında gecikme 
olu｠abilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ula｠ır ancak bu 
sırada tipik buhar kabarcıkları yükselmez. Kabın sadece biraz 
sarsılması durumunda bile sıcak sıvı aniden ta｠abilir ve 
sıçrayabilir. Sıvı bir ｠ey ısıtırken daima kabın içine bir ka｠ık 
yerle｠tiriniz. Bu ｠ekilde kaynama noktasında gecikmeyi 
önleyebilirsiniz.

Dikkat!

Metal - ör n. camın içindeki ka｠ık - fırın duvarlarından ve kapak 
iç kısmından en az 2 cm mesafede bulunmalıdır. Kıvılcımlar 
kapağın iç camına zarar verebilir.

Bilgiler
■ Hazır yiyecekleri ambalajından çıkartınız. Bu yiyecekler, 

mikrodalga fırına uygun bir kapta daha e｠it ve daha hızlı 
ısınacaktır. Yemekteki farklı yiyecek türleri, farklı hızlarda 
ısınabilir.

■ Yiyeceklerin üstünü daima örtünüz. Yiyecek kabınız için 
uygun bir kapak yoksa, mikrodalga fırın için özel folyo veya 
bir tabak kullanınız.

■ Yemekleri aralarda birkaç kez karı｠tırmanız veya çevirmeniz 
gereklidir. Sıcaklığı kontrol ediniz.

■ Sıcaklığın dengelenebilmesi için yemekleri, ısındıktan sonra 
2-5 dakika dinlendiriniz.

■ Kabı çıkartmak istediğinizde, daima mutfak eldiveni veya 
tutacak kullanınız.

Yemeklerin pişirilmesi
Bilgiler
■ Yassı yiyecekler, yüksek yiyeceklerden daha hızlı pi｠er. Bu 

yüzden yiyecekleri kaba mümkün olduğunca düz dağıtınız. 
Yiyecekleri, katmanlar halinde birbiri üstüne koymayınız.

Derin dondurulmuş yiyeceklerin 
çözülmesi, ısıtılması veya pişirilmesi

Ağırlık Mikrodalga fırın kademesi 
Watt olarak, süre dakika ola-
rak

Uyarılar

Menü, Tencere yemeği, Hazır yemek 
(2-3 parça)

300-400 g 600 W, 8-11 dak. -

Çorba 400 g 600 W, 8-10 dak. -

Tencere yemekleri 500 g 600 W, 10-13 dak. -

Sosta et dilimleri ya da parçaları, ö rn. 
gula｠

500 g 600 W, 12а17 dak. Karı｠tırırken et parçalarını birbirinden 
ayırınız

Balık, ö rn. fileto parçaları 400 g 600 W, 10-15 dak. Gerekirse su, limon suyu veya ｠arap 
ekleyiniz

Sufleler, örn. Lazanya, Cannelloni 450 g 600 W, 10 - 15 dak. -

Garnitürler, ö rn. pirinç, makarna 250 g 600 W, 2-5 dak. Biraz sıvı ekleyiniz

500 g 600 W, 8-10 dak.

Örneğin Bezelye, Brokoli, Havuç 300 g 600 W, 8-10 dak. Kaba zemini kaplayacak kadar su koyu-
nuz600 g 600 W, 14-17 dak.

Dondurulmu｠ ıspanak 450 g 600 W, 11-16 dak. Yiyeceklerin susuz pi｠irilmesi

Yemeklerin ısıtılması Ağırlık Mikrodalga fırın kademesi Watt 
olarak, süre dakika olarak

Uyarılar

Menü, Tencere yemeği, Hazır 
yemek 
2-3 parça)

350-500 g 600 W, 10-15 dak. -

İçecekler 150 ml 800 W, 1-2 dak. Ka｠ığı bardağa koyunuz, alkollü içecekleri 
ısıtmayınız, ara sıra kontrol ediniz300 ml 800 W, 2-3 dak.

500 ml 800 W, 3-4 dak.

Bebek maması, ö rn. biberonda süt 50 ml 360 W, yakl. ½ dak. Emzik veya kapak olmadan. Isıttıktan sonra 
daima iyice çalkalayınız. Mutlaka sıcaklığı 
kontrol ediniz!

100 ml 360 W, yakl. 1 dak.

200 ml 360 W, 1 ^dak.

1 Fincan çorba 200 g 600 W, 2-3 dak. -

Çorba, 2 kase 400 g 600 W, 4-5 dak. -

Soslu et 500 g 600 W, 8-11 dak. Et dilimlerini birbirinden ayırınız

Sebze yemeği 400 g 600 W, 6-8 dak. -

800 g 600 W, 8-11 dak. -

Sebze, 1 porsiyon 150 g 600 W, 2-3 dak. Biraz sıvı ekleyiniz

Sebze, 2 porsiyon 300 g 600 W, 3-5 dak.



26

■ Yemekleri, kapaklı kapta pi｠iriniz. Kabınız için uygun bir 
kapak yoksa, mikrodalga fırın için özel folyo veya bir tabak 
kullanınız.

■ Yiyeceklerin kendi tatları büyük ölçüde korunacaktır. Bu 
nedenle, fazla tuz ve baharat kullanmamanız tavsiye edilir.

■ Sıcaklığın dengelenebilmesi için yemekleri, pi｠tikten sonra 
2 ila 5 dakika dinlendiriniz.

■ Kabı çıkartmak istediğinizde, daima mutfak eldiveni veya 
tutacak kullanınız.

Mikrodalga fırınla ilgili ipuçları

Yoğuşma suyu

Kapak camında, iç duvarlarda ve zeminde yoğu｠ma suyu 
olabilir. Bu normaldir. Mikrodalga fırının fonksiyonu bu 
durumdan olumsuz etkilenmez. Pi｠irme i｠leminden sonra 
yoğu｠ma suyunu temizleyiniz.

Yemeklerin pişirilmesi Ağırlık Mikrodalga fırın kademesi Watt 
olarak, süre dakika olarak

Uyarılar

Dalyan köfte 750 g 600 W, 20-25 dak. açık pi｠irme

Bütün tavuk, taze, içi bo｠ 1,2 kg 600 W, 25-30 dak. Pi｠irme süresinin yarısı dolunca çeviriniz

Sebze, taze 250 g 600 W, 5-10 dak. Sebzeleri e｠it büyüklükte parçalara bölünüz; 
Her 100 g sebze için 1 - 2 YK su ilave ediniz; 
ara sıra karı｠tırınız

500 g 600 W, 10-15 dak.

Patates 250 g 600 W, 8-10 dak. Patatesleri e｠it büyüklükte parçalara bölünüz; 
her 100 g için 1 - 2 YK su ilave ediniz; 
ara sıra karı｠tırınız

500 g 600 W, 11-14 dak.

750 g 600 W, 15-22 dak.

Pirinç 125 g 600 W, 5-7 dak. + 
180 W, 12-15 dak.

İki katı kadar sıvı ekleyiniz

250 g 600 W, 6-8 dak. + 
180 W, 15-18 dak.

Tatlılar, ö rn. puding (toz halinde) 500 ml 600 W, 6-8 dak. Puding'i ara sıra yumurta çırpma teli ile 2 - 
3 defa iyice karı｠tırınız

Meyve, komposto 500 g 600 W, 9-12 dak. -

Hazırlanan yemek miktarı için ayar bilgisi bulamıyorsunuz. Pi｠irme sürelerini a｠ağıdaki formülü temel alarak uzatın veya kısaltı-
nız:

Miktarın iki katı = neredeyse iki katı zaman

Miktarın yarısı = zamanın yarısı

Yemek çok kuru oldu. Bir sonraki sefer daha kısa bir pi｠irme süresi veya daha dü｠ük bir 
mikrodalga kademesi seçiniz. Yiyeceğin üstünü kapatınız ve daha 
fazla sıvı ilave ediniz.

Sürenin dolmasına rağmen yiyeceğin buzu çözülmüyor, yiye-
cek ısınmıyor veya pi｠miyor.

Daha uzun bir süre ayarlayınız. Daha büyük miktarlar ve daha kaba-
rık yiyecekler daha uzun süre pi｠melidir.

Pi｠irme süresi bittikten sonra, yiyeceğin kenarları a｠ırı ısınmı｠ 
olmasına rağmen ortası çiğ kalıyor.

Yiyeceği ara sıra karı｠tırınız ve bir sonraki seferde daha dü｠ük bir 
kademe ve daha uzun bir süre seçiniz.

Buz çözme i｠leminin ardından kümes hayvanının veya etin dı｠ı 
pi｠iyor ancak içinin buzu çözülmüyor.

Bir sonraki seferde daha dü｠ük bir mikrodalga kademesi seçiniz. 
Büyük miktarlar için buzu çözülecek yiyeceği birkaç kez çeviriniz.
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EN 60705'ye göre test edilen yemekler

Mikrodalga cihazlarının kalitesi ve fonksiyonu kontrol enstitüleri 
tarafından bu yemekler yardımı ile kontrol edilmektedir.

EN 60705, IEC 60705 veya DIN 44547 ve EN 60350 (2009) 
standartlarına göre

Mikrodalga fırın ile pişirme ve buz çözme
Mikrodalga fırın ile yemek pişirilmesi

Mikrodalga fırın ile buz çözme

Yemek Watt olarak mikrodalga fırın kademesi, dakika 
cinsinden süre

Uyarı

Yumurtalı süt, 565 g 180 W, 25-30 dak. + 90 W, 20-25 dak. 20 x 17 cm payreks kalıbı döner tabla üzerine yerle｠tiriniz.

Bisküvi 600 W, 8-10 dak. Ø 22 payreks kalıbı döner tabla üzerine yerle｠tiriniz.

Dalyan köfte 600 W, 20-25 dak. Payreks kalıbı döner tabla üzerine yerle｠tiriniz.

Yemek Watt olarak mikrodalga fırın kademesi, dakika 
cinsinden süre

Uyarı

Et 180 W, 5-7 dak. + 90 W, 10-15 dak. Ø 22 payreks kalıbı döner tabla üzerine yerle｠tiriniz.
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	■ Через повреждённую дверцу рабочей камеры или её уплотнитель может выходить энергия микроволн. Не используйте прибор, если повреждены...

	Высокая опасность для здоровья!
	■ У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус. Для осуществления про...


	Опасность удара током!
	■ При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выпо...
	Опасность удара током!
	■ При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями элект...

	Опасность удара током!
	■ Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистите...

	Опасность удара током!
	■ Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого пр...

	Опасность удара током!
	■ Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.


	Опасность ожога!
	■ Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихв...
	Опасность ожога!
	■ Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержани...

	Опасность ожога!
	■ Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут «взорваться» во время и после нагревания. Нельзя варить яйца в скорлупе и разогревать ва...

	Опасность ожога!
	■ Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. Посл...

	Опасность ожога!
	■ Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда испол...

	Опасность ожога!
	■ Герметично запаянная упаковка при нагревании может лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. Чтобы извлечь блюда из рабочей к...


	Опасность ошпаривания!
	■ Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к гор...
	Опасность ошпаривания!
	■ При нагревании жидкости возможна задержка закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости хар...


	Опасность травмирования!
	■ Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.
	Опасность травмирования!
	■ Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находят...



	Причины повреждений
	Внимание!
	■ Сильное загрязнение уплотнителей
	■ Режим микроволн при пустом приборе
	■ Попкорн в микроволновой печи



	Установка и подключение
	Рекомендации по экономии электроэнергии и охране окружающей среды
	Экономия электроэнергии
	Правильная утилизация упаковки

	Панель управления
	Поворотный переключатель
	Принадлежности
	Как следует вставлять вращающуюся подставку:
	1. Положите роликовое кольцо a в углубление на дне рабочей камеры.
	2. Вращающуюся подставку b зафиксируйте в приводном механизме c, расположенном в центре на дне рабочей камеры.
	Указание



	Перед первым использованием
	Установка времени суток
	1. Нажмите кнопку 3.
	2. Установите время суток поворотным переключателем.
	3. Повторно нажмите кнопку 3.

	Отключение индикации времени суток
	Повторная установка времени суток
	Изменение времени суток, например, при переходе с летнего на зимнее время


	Микроволны
	Указание
	1. Нажмите кнопку 900 Вт.
	2. Установите с помощью поворотного переключателя 1:30 мин.
	3. Нажмите кнопку Start.

	Указания по выбору посуды
	Рекомендуемая посуда
	Неподходящая посуда
	Внимание!

	Проверка посуды
	1. поставьте пустую посуду на ½-1 минуту в прибор при максимальной мощности.
	2. Во время приготовления проверяйте температуру.


	Мощность микроволн
	Указание

	Установка мощности микроволн
	1. Нажмите кнопку с нужным значением мощности микроволн.
	2. Установите время приготовления поворотным переключателем.
	3. Нажмите кнопку Start.
	По истечении времени приготовления
	Изменение времени выполнения
	Остановка
	Сброс
	Указание




	Память
	Ввод в память
	Пример: 360 Вт, 25 минут
	1. Нажмите кнопку i.
	2. Нажмите кнопку с нужным значением мощности микроволн.
	3. Установите время приготовления поворотным переключателем.
	4. Подтвердите кнопкой i.
	Указание
	Сохранение в памяти новой установки
	Указания



	Запуск программ из памяти
	1. Нажмите кнопку i.
	2. Нажмите кнопку Start.

	По истечении времени приготовления
	Остановка
	Сброс


	Изменение продолжительности сигнала.
	Уход и очистка
	: Опасность короткого замыкания!
	: Опасность ожога!
	: Опасность удара током!
	Не используйте

	Чистящие средства
	Внимание!


	Таблица неисправностей
	: Опасность удара током!
	Что делать при неисправности?

	Сервисная служба
	Номер E и номер FD
	Технические характеристики

	Программы автоматического приготовления
	Настройка программы
	1. Нажимайте кнопку g до тех пор, пока не появится требуемый номер программы.
	2. Нажмите кнопку h.
	На дисплее высвечивается «P» и появляется предлагаемый вес.
	3. Установите нужный вес блюда поворотным переключателем.
	4. Нажмите кнопку Start.

	По истечении времени приготовления
	Корректировка
	Остановка
	Отмена режима
	Указания


	Размораживание с помощью программ автоматического приготовления
	Указания

	Доведение до готовности с помощью программ автоматического приготовления
	Указания


	Протестировано для вас в нашей кухне-студии
	Указания к таблицам
	Размораживание
	Указания

	Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности
	Указания

	Разогревание блюд
	: Опасность ошпаривания!
	Внимание!
	Указания


	Приготовление блюд
	Указания
	Рекомендации по использованию микроволновой печи
	Конденсат



	Контрольные блюда в соответствии с EN 60705
	Доведение до готовности и размораживание с помощью микроволн
	Приготовление с микроволнами
	Размораживание с микроволнами


	ô İçindekiler[tr] Kullanma kιlavuzu
	: Önemli güvenlik uyarıları
	Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım ve montaj kılavuzunu muhafaza ediniz.
	Bu cihaz yalnızca montaj için tasarlanmıştır. Özel montaj kılavuzunu dikkate alınız.
	Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.
	Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlış bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
	Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Cihaz çalışırken dikkatli olunuz. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.
	Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın g...
	Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.
	8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
	Aksesuarı her zaman pişirme alanının içine doğru olacak şekilde yerleştiriniz. Kullanım kılavuzundaki Aksesuar Açıklaması bölümüne bakınız .
	Yangın tehlikesi!
	■ Pişirme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pişirme alanında muhafaza etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz vey...
	Yangın tehlikesi!
	■ Cihazın usulüne uygun kullanılmaması tehlikelidir ve hasara neden olabilir. Örneğin ısınmış terlikler, çekirdek veya tahıl yastıkları saatler sonra da tutuşabilir. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız.

	Yangın tehlikesi!
	■ Gıda maddeleri alev alabilir. Gıda maddelerini kesinlikle sıcak tutan ambalajlarda ısıtmayınız. Gıda maddelerini kesinlikle plastik, kağıt veya diğer yanıcı malzemelerden üretilmiş kaplarda gözetimsiz olarak ısıtmayınız. Kesin...

	Yangın tehlikesi!
	■ Yemeklik yağ tutuşabilir. Kesinlikle mikrodalga ile sadece yemeklik yağ ısıtmayınız.

	Yangın tehlikesi!
	■ Cihaz çok sıcak. Cihaz dekoratif kapaklı gömme bir mobilyanın içerisine kurulursa kapak kapalı durumdayken ısı birikmesi meydana gelebilir. Cihazı sadece kapak açık durumdayken çalıştırınız.


	Patlama tehlikesi!
	İçinde sıvı veya diğer gıda maddeleri bulunan sıkıca kapatılmış kaplar patlayabilir. Sıvıları veya diğer gıda maddelerini kesinlikle sıkıca kapatılmış kaplarda ısıtmayınız.

	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Temizliğin eksik yapılması durumunda cihazın yüzeyi zarar görebilir. Mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir. Cihazı düzenli olarak temizleyiniz ve gıda maddesi kalıntılarını derhal temizleyiniz. Pişirme alanını, kapı contasın...
	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Hasarlı pişirme alanı kapısı veya kapı contası nedeniyle mikrodalga enerjisi dışarı çıkabilir. Pişirme alanı kapısı veya kapı contası hasarlı ise cihazı kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

	Ciddi sağlık sorunları tehlikesi!
	■ Gövde kapağı olmayan cihazlarda mikrodalga enerjisi dışarı çıkar. Gövde kapağını kesinlikle çıkartmayınız. Bakım ve onarım işleri için müşteri hizmetlerini arayınız.


	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fi...
	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz bağlantı kablolarını sıcak parçalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.

	Elektrik çarpması tehlikesi!
	■ İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

	Elektrik çarpma tehlikesi!
	■ Cihaz yüksek gerilimle çalışmaktadır. Gövdeyi kesinlikle çıkarmayınız.


	Yanma tehlikesi!
	■ Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak aksesuar veya kapları daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.
	Yanma tehlikesi!
	■ Alkol buharı sıcak pişirme alanında tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek oranda alkollü içeceklerle yemekler hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanınız. Cihaz kapısını dikka...

	Yanma tehlikesi!
	■ Sert kabuklu veya derili gıda maddeleri ısıtma işlemi sırasında veya sonrasında patlayabilir. Kabuklu yumurta pişirmeyiniz veya katı pişirilmiş yumurtaları ısıtmayınız. Kabuklu deniz ürünlerini pişirmeyiniz. Bardakta pişecek y...

	Yanma tehlikesi!
	■ Bebek mamasında ısı eşit oranda dağılmaz. Bebek mamasını kesinlikle kapalı kap içerisinde ısıtmayınız. Kapağı veya emziği daima çıkarınız. Mamayı ısıttıktan sonra iyice karıştırınız veya çalkalayınız. Mamayı bebe...

	Yanma tehlikesi!
	■ Isıtılan yemekler etrafa ısı yayar. Kap ısınabilir. Kabı veya aksesuarı daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

	Yanma tehlikesi!
	■ Hava geçirmeyecek şekilde paketlenmiş gıdalarda ambalaj patlayabilir. Ambalaj üzerindeki bilgileri daima dikkate alınız. Yemekleri daima bir mutfak eldiveni kullanarak pişirme alanından çıkarınız.


	Haşlanma tehlikesi!
	■ Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışı olabilir. Cihaz kapısını dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.
	Haşlanma tehlikesi!
	■ Sıvıların ısıtılması esnasında kaynama noktasında gecikme oluşabilir. Yani, sıvılar kaynama sıcaklığına ulaşır ancak bu sırada standart buhar kabarcıkları yükselmez. Kabın sadece biraz sarsılması durumunda bile sıcak sı...


	Yaralanma tehlikesi!
	■ Çizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir. Cam kazıyıcı, keskin veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
	Yaralanma tehlikesi!
	■ Uygun olmayan kaplar kırılabilir. Porselen ve seramik kapların kulplarının ve kapaklarının içinde çok küçük delikler olabilir. Bu deliklerin arkasında bir boşluk bölümü yer almaktadır. Boşluk bölümüne giren nem, kabın çatl...



	Hasar nedenleri
	Dikkat!
	■ Aşırı kirlenmiş conta
	■ Yemek olmadan mikrodalga fırının çalıştırılması
	■ Mikrodalgada patlamış mısır



	Kurulması ve elektriğe bağlanması
	Enerji ve çevre için öneriler
	Enerji tasarrufu
	Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi

	Kumanda bölümü
	Döner düğme
	Aksesuar
	Döner tablayı şu şekilde ayarlayabilirsiniz:
	1. Çevirme halkasını a pişirme alanındaki oyuk üzerine yerleştiriniz.
	2. Döner tablayı b, pişirme alanının zemininde bulunan tahrik c üzerine oturtunuz.

	Bilgi


	İlk kullanımdan önce
	Saatin ayarlanması
	1. 3 tuşuna basınız.
	2. Döner düğme ile saati ayarlayınız.
	3. 3 tuşuna yeniden basınız.

	Saatin gizlenmesi
	Saatin yeniden ayarlanması
	Saatin değiştirilmesi, örn. yaz saatinden kış saatine geçilmesi


	Mikrodalga
	Bilgi
	1. 900 W tuşuna basınız.
	2. Döner düğme ile 1:30 dak ayarlayınız.
	3. Start (Başlat) tuşuna basınız.

	Kaplar hakkında bilgiler
	Uygun kap
	Uygun olmayan kaplar
	Dikkat!
	Kap testi
	1. Boş kabı ½ ila 1 dakika arası maksimum güçteki cihaza yerleştiriniz.
	2. Ara sıra sıcaklığı kontrol ediniz.


	Mikrodalga fırın kademeleri
	Bilgi

	Mikrodalga fırının ayarlanması
	1. İstediğiniz mikrodalga fırın kademesine basınız.
	2. Döner düğme ile bir süre değeri ayarlayınız.
	3. Start (Başlat) tuşuna basınız.
	Süre doldu
	Sürenin değiştirilmesi
	Durdurma
	Silme
	Bilgi



	Hafıza
	Hafızanın kaydedilmesi
	Örnek: 360 W, 25 dakika
	1. i tuşuna basınız.
	2. İstediğiniz mikrodalga fırın kademesine basınız.
	3. Döner düğme ile süreyi ayarlayınız.
	4. i tuşu ile teyit edilmelidir.
	Bilgi
	Hafızanın yeniden kullanılması
	Bilgiler


	Hafızanın başlatılması
	1. i tuşuna basınız.
	2. Start (Başlat) tuşuna basınız

	Süre doldu
	Durdurma
	Silme


	Sinyal süresinin değiştirilmesi
	Bakım ve Temizlik
	: Kısa devre tehlikesi!
	: Yanma tehlikesi!
	: Elektrik çarpma tehlikesi!
	Keskin veya

	Temizlik malzemeleri
	Dikkat!


	Arıza tablosu
	: Elektrik çarpma tehlikesi!
	Arıza durumunda ne yapmalı?

	Müşteri Hizmetleri
	E�numarası ve FD�numarası
	Arızalarda onarım siparişi ve danışma

	Teknik Veriler

	Otomatik Program
	Programın ayarlanması
	1. İstediğiniz program numarası görüntülene kadar g tuşuna basınız.
	2. h tuşuna basınız.
	Göstergede "P" yanar ve bir varsayılan ağırlık değeri görüntülenir.
	3. Döner düğme ile yemeğin ağırlığını ayarlayınız.
	4. Start (Başlat) tuşuna basınız.

	Süre doldu
	Düzeltme
	Durdurma
	Çalışmanın iptal edilmesi
	Bilgiler

	Otomatik program ile buz çözme
	Bilgiler

	Otomatik program ile pişirme
	Bilgiler


	Sizin için mutfağımızda test edilmiştir
	Tablolara ilişkin uyarılar
	Buz çözme
	Bilgiler

	Derin dondurulmuş yiyeceklerin çözülmesi, ısıtılması veya pişirilmesi
	Bilgiler

	Yemeklerin ısıtılması
	: Haşlanma tehlikesi!
	Dikkat!
	Bilgiler

	Yemeklerin pişirilmesi
	Bilgiler
	Mikrodalga fırınla ilgili ipuçları
	Yoğuşma suyu



	EN 60705'ye göre test edilen yemekler
	Mikrodalga fırın ile pişirme ve buz çözme
	Mikrodalga fırın ile yemek pişirilmesi
	Mikrodalga fırın ile buz çözme



