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Z MYVL= O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH

Dziękujemy za wybór tego produktu AEG.
ZaprojektowaliWmy go z myWlą o wieloletniej bezawaryjnej
pracy i wyposacyliWmy w innowacyjne technologie, które
ułatwiają cycie — nie wszystkie te funkcje mocna znaleać
w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poWwięcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego
wykorzystania urządzenia.

AKCESORIA I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

W sklepie internetowym AEG mocna znaleać wszystko co
niezbędne do utrzymania urządzeń AEG w doskonałym
stanie technicznym i wizualnym. WWród szerokiej gamy
akcesoriów, zaprojektowanych i wyprodukowanych
zgodnie z wysokimi standardami jakoWci, oferujemy
specjalistyczne naczynia kuchenne, kosze na sztućce,
półki na butelki oraz torby do delikatnego prania...

Odwieda sklep internetowy pod adresem
www.aeg.com/shop
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 INFORMACJE DOTYCZ=CE BEZPIECZELSTWA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ucytkownika i bezawaryjnej pracy urządzenia przed in-
stalacją i pierwszym ucyciem nalecy uwacnie przeczytać instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzecenia. Wszyscy ucytkownicy urządzenia po-
winni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas ucywania urządzenia
oraz przekazanie jej kolejnemu ucytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedacy urządze-
nia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i cyciu osób oraz szkód materialnych nalecy przestrze-
gać Wrodków ostrocnoWci podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gdyc producent nie jest
odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek ich nieprzestrzegania.

BezpieczeMstwo dzieci i osób upoWledzonych
� Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do ucytku przez osoby (w tym dzieci) o ogra-

niczonych zdolnoWciach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a takce nieposiada-
jące wiedzy lub doWwiadczenia w ucytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, ce będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci nalecy pilnować, aby mieć pewnoWć, ce nie bawią się urządzeniem.

� Opakowanie nalecy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
uduszenia.

� W przypadku utylizacji urządzenia nalecy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód za-
silający (jak najblicej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci przed
poraceniem prądem lub przed zamknięciem się w Wrodku urządzenia.

� JeWli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urządze-
nie z blokadą spręcynową (ryglem) w drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem starego
urządzenia do utylizacji nalecy usunąć blokadę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzie-
niu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeMstwa

UWAGA!
Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.

� Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania cywnoWci i/lub napojów w zwykłych
warunkach domowych, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji obsługi.

� Do przyWpieszenia procesu rozmracania nie wolno ucywać urządzeń mechanicznych ani
cadnych innych sztucznych metod.

� Nie nalecy stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów) wewnątrz
urządzeń chłodniczych, o ile nie zostały one dopuszczone do tego celu przez producen-
ta.

� Nalecy zachować ostrocnoWć, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.

� W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a),
który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny).
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Nalecy upewnić się, ce podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone
cadne elementy układu chłodniczego.

JeWli układ chłodniczy został uszkodzony, nalecy:

– unikać otwartego płomienia oraz innych aródeł zapłonu;

– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

� Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub
zmian konstrukcyjnych w urządzeniu. Jakiekolwiek uszkodzenia przewodu zasilającego
mogą spowodować zwarcie, pocar i/lub poracenie prądem.

OSTRZEbENIE!
Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtycz-
kę, spręcarkę) moce wymienić wyłącznie autoryzowany serwis lub technik o odpowiednich
kwalifikacjach.

1. Nie wolno przedłucać przewodu zasilającego.

2. Nalecy upewnić się, ce wtyczka przewodu zasilającego nie została przygnieciona ani
uszkodzona przez tylną Wciankę urządzenia. Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka
moce się przegrzewać i spowodować pocar.

3. Nalecy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego urządzenia.

4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.

5. Jeceli gniazdko sieciowe jest obluzowane, nie wolno wkładać do niego wtyczki prze-
wodu zasilającego. Występuje zagrocenie poracenia prądem lub pocaru.

6. Nie wolno ucywać urządzenia bez klosza carówki1) oWwietlenia wnętrza.

� Urządzenie jest cięckie. Nalecy zachować ostrocnoWć podczas jego przenoszenia.

� Nie wolno wyjmować ani dotykać przedmiotów w komorze zamracarki wilgotnymi/mokry-
mi rękoma, poniewac moce to spowodować uszkodzenie skóry lub odmrocenie.

� Nie nalecy wystawiać urządzenia na bezpoWrednie działanie promieni słonecznych.

� barówki oWwietlenia2) zastosowane w tym urządzeniu są specjalnymi carówkami prze-
znaczonymi wyłącznie do urządzeń domowych. Nie nadają się one do oWwietlania pomie-
szczeń domowych.

Codzienna eksploatacja
� Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządzenia.

� Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu, poniewac mogą
spowodować wybuch.

� Nie wolno umieszczać cywnoWci bezpoWrednio przy otworze wentylacyjnym na tylnej

Wciance. 3)

� Mroconek nie wolno ponownie zamracać po rozmroceniu.

� Zapakowaną zamroconą cywnoWć nalecy przechowywać zgodnie z instrukcjami jej pro-
ducenta.

� Nalecy WciWle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania podanych przez
producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.

1) JeWli urządzenie jest wyposacone w klosz.
2) JeWli urządzenie jest wyposacone w oWwietlenie.
3) JeWli urządzenie jest bezszronowe.
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� W zamracarce nie nalecy przechowywać napojów gazowanych, poniewac duce ciWnienie
w pojemniku moce spowodować ich eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urządzenia.

� Lody na patyku mogą być przyczyną odmroceń w przypadku konsumpcji bezpoWrednio
po ich wyjęciu z zamracarki.

Konserwacja i czyszczenie
� Przed przeprowadzeniem konserwacji nalecy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę prze-

wodu zasilającego z gniazdka. JeWli nie ma dostępu do gniazdka zasilania, nalecy wyłą-
czyć prąd.

� Nie wolno czyWcić urządzenia metalowymi przedmiotami.

� Nie wolno ucywać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Nalecy stoso-
wać plastikową skrobaczkę.

� Nalecy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-
noWci nalecy go wyczyWcić. Jeceli otwór odpływowy jest zablokowany, woda zacznie się
zbierać na dnie chłodziarki.

Instalacja

Podłączenie elektryczne urządzenia nalecy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w
odpowiednich rozdziałach.

� Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w caden sposób uszkodzone. Nie wol-
no podłączać urządzenia, jeWli jest uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia nalecy natych-
miast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku nalecy zachować opakowanie.

� Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem urządzenia, aby
olej mógł spłynąć z powrotem do spręcarki.

� Nalecy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpowied-
nia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać wystarczającą wentylację,
nalecy postępować zgodnie z wskazówkami dotyczącymi instalacji.

� W razie mocliwoWci tylną Wciankę urządzenia nalecy ustawić od Wciany, aby uniknąć doty-
kania lub chwytania za ciepłe elementy (spręcarka, skraplacz) i zapobiec ewentualnym
oparzeniom.

� Urządzenia nie wolno umieszczać w poblicu kaloryferów lub kuchenek.

� Nalecy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia mocliwy był dostęp do wtyczki sieciowej.

� Urządzenie mocna podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę pitną. 4)

Serwis
� Wszelkie prace elektryczne związane z naprawą urządzenia powinny być przeprowadzo-

ne przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę.

� Nie klosza oWwietlenia LED. W przypadku koniecznoWci wymiany płytki oWwietlenia LED
nalecy skontaktować się z najblicszym autoryzowanym punktem serwisowym.

� Naprawy urządzenia muszą być wykonywane przez autoryzowany punkt serwisowy. Na-
lecy stosować wyłącznie oryginalne częWci zamienne.

4) JeWli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej.
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Ochrona Wrodowiska

W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie nalecy wyrzucać wraz z odpadami ko-
munalnymi i Wmieciami. Pianka izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urządzenie nalecy utyli-
zować zgodnie z obowiązującymi przepisami, które mocna uzyskać od władz lokalnych. Na-
lecy unikać uszkodzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła.
Materiały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem  , nadają się do po-
nownego przetworzenia.

PANEL STEROWANIA

1

7

6

5

2

3

4

1 Przycisk obnicania temperatury chłodziarki

2 Przycisk podwycszania temperatury chłodziarki

3 Przycisk ON/OFF

Przycisk OK

4 Przycisk podwycszania temperatury zamracarki

5 WyWwietlacz

6 Przycisk obnicania temperatury zamracarki

7 Przycisk Mode

Mocna zmienić zdefiniowany dawięk przycisków na głoWniejszy, naciskając jednoczeW-
nie i przytrzymując przez kilka sekund przycisk MODE (TRYB) 7  oraz MINUS 6  . Tę
zmianę mocna cofnąć.
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WyWwietlacz

9

8

7

10

1

6

5

3

2

4

1 Wskaanik temperatury chłodziarki

2 Funkcja „Wakacje”

3 Funkcja podwycszonej wilgotnoWci

4 Wyłączenie chłodziarki

5 Wskaanik temperatury zamracarki

6 Wskaanik alarmu

7 Funkcja „Chłodzenie napojów”

8 Funkcja FROSTMATIC

9 Funkcja COOLMATIC

10 Funkcja „Blokada uruchomienia”

Wł>czanie
Aby włączyć urządzenie, nalecy:

1. Włocyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

2. JeWli wyWwietlacz jest wyłączony, nacisnąć przycisk ON/OFF .

3. Po kilku sekundach moce zostać wyemitowany sygnał dawiękowy alarmu.

Informacje na temat wyłączania alarmu znajdują się w rozdziale „Alarm wysokiej tempe-
ratury”.

4. JeWli na wyWwietlaczu pojawi się symbol "dEMo", urządzenie działa w trybie demo. Patrz
„Co zrobić, gdy...”.

5. Wskaaniki temperatury wskazują ustawioną domyWlną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, nalecy zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.

Wył>czanie
Aby wyłączyć urządzenie, nalecy wykonać następujące czynnoWci:

1. Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez 5 sekund.

2. WyWwietlacz wyłączy się.

3. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, nalecy wyjąć wtyczkę elektryczną z gniazda zasi-
lającego.
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Wył>czanie chłodziarki
Aby wyłączyć chłodziarkę:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

Miga wskaanik wyłączenia chłodziarki.

Wskaanik chłodziarki wyWwietla kreski.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

3. Widoczny jest wskaanik wyłączenia chłodziarki.

Wł>czanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę:

1. Nacisnąć regulator temperatury chłodziarki.
Lub:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

Miga wskaanik wyłączenia chłodziarki.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

3. Wskaanik wyłączenia chłodziarki zgaWnie.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury, nalecy zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.

Regulacja temperatury
Ustawienia temperatury chłodziarki i zamracarki mocna zmieniać za pomocą przycisku re-
gulatora temperatury.
DomyWlne ustawienia temperatury:

� +5°C w komorze chłodziarki

� -18°C w komorze zamracarki
Wskaaniki temperatury wskazują ustawione temperatury.

Aby przywrócić ustawioną domyWlną temperaturę, nalecy wyłączyć urządzenie.

Ustawiona temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24 godzin.
Wahania temperatury w zakresie kilku stopni w stosunku do ustawionej temperatury są nor-
malnym zjawiskiem i nie oznaczają awarii urządzenia.

W przypadku awarii zasilania ustawiona temperatura pozostaje zapisana w pamięci.

Funkcja „Blokada uruchomienia”
Aby zablokować działanie przycisków przed przypadkowym ucyciem, nalecy wybrać funkcję
„Blokada uruchomienia”.
Aby włączyć funkcję:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

2. Wskaanik blokady uruchomienia zacznie migać.
3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Wskaanik blokady uruchomienia będzie widoczny.
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Aby wyłączyć funkcję:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac zacznie migać wskaanik blokady uruchomienia.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

3. Wskaanik blokady uruchomienia zgaWnie.

Funkcja podwycszonej wilgotnoWci
W przypadku potrzeby zwiększenia poziomu wilgotnoWci w chłodziarce, zalecane jest włą-
czenie funkcji podwycszonej wilgotnoWci.
Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

Zacznie migać wskaanik podwycszonej wilgotnoWci.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Pojawi się wskaanik podwycszonej wilgotnoWci.

Aby wyłączyć funkcję, nalecy:

1. Nacisnąć przycisk Mode, ac zacznie migać wskaanik podwycszonej wilgotnoWci.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaanik podwycszonej wilgotnoWci zniknie.

Funkcja COOLMATIC
Jeceli istnieje koniecznoWć przechowania większej iloWci ciepłych produktów spocywczych,
na przykład po zrobieniu zakupów, zaleca się włączenie funkcji COOLMATIC w celu szyb-
kiego schłodzenia produktów bez ryzyka podwycszenia temperatury cywnoWci, która juc
znajduje się w chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

Wskaanik COOLMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.

Zostanie wyWwietlony wskaanik COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się automatycznie po około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym wyłączeniem:

1. Naciskać przycisk Mode, ac zacznie migać wskaanik COOLMATIC.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaanik COOLMATIC wyłączy się.

Funkcja wyłącza się po wybraniu innego ustawienia temperatury w chłodziarce.

Funkcja Minute Minder
Funkcja Minute Minder , umocliwiająca ustawienie alarmu dawiękowego, jest przydatna np.
w przypadku koniecznoWci schładzania przez okreWlony czas jakiegoW produktu lub przy-
pomnienia, ce w zamracarce znajdują się butelki umieszczone tam w celu szybkiego schło-
dzenia.
Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.
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Wskaanik Minute Minder zacznie migać.
Przez kilka sekund będzie wyWwietlana ustawiona wartoWć dla minutnika (30 minut).

2. Nacisnąć przycisk temperatury chłodziarki, aby zmienić ustawienie minutnika w zakresie
od 1 do 90 minut.

3. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
Zostanie wyWwietlony wskaanik Minute Minder .

Wskazanie minutnika zacznie migać (min).
Po zakończeniu odliczania wskaanik Minute Minder zacznie migać i zostanie wyemitowany
dawiękowy sygnał alarmowy:

1. Wyjąć napoje przechowywane w komorze zamracarki.

2. Nacisnąć przycisk OK , aby wyłączyć sygnał dawiękowy i zakończyć działanie funkcji.
Funkcję mocna wyłączyć w dowolnej chwili przed zakończeniem odliczania:

1. Naciskać przycisk Mode, ac zacznie migać wskaanik Minute Minder .

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaanik Minute Minder wyłączy się.
W dowolnej chwili przed zakończeniem odliczania oraz po jego zakończeniu mocna zmienić
ustawiony czas poprzez naciWnięcie przycisku obnicania temperatury chłodziarki oraz przy-
cisku podwycszania temperatury chłodziarki.

Funkcja FROSTMATIC
Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, ac pojawi się odpowiednia ikona.

Wskaanik FROSTMATIC zacznie migać.
2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.

Zostanie wyWwietlony wskaanik FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycznym wyłączeniem:

1. Naciskać przycisk Mode, ac zacznie migać wskaanik FROSTMATIC.

2. Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić.
3. Wskaanik FROSTMATIC wyłączy się.

UmieWcić Wwiecą cywnoWć do zamrocenia w koszu oznaczonym symbolem FROSTMATIC.
Funkcja wyłącza się po wybraniu innej temperatury zamracarki.

Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamracarki (spowodowany, na przykład, awarią zasilania)
jest sygnalizowany poprzez:

� miganie wskaaników alarmu i temperatury zamracarki

� dawięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:

1. Nacisnąć dowolny przycisk.

2. Sygnał dawiękowy wyłączy się.
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3. Wskaanik temperatury zamracarki przez kilka sekund wskazuje najwycszą odnotowaną
temperaturę. Następnie ponownie wskazuje ustawioną temperaturę.

4. Wskaanik alarmu miga ac do chwili przywrócenia normalnych warunków.
Gdy normalne warunki przechowywania zostaną przywrócone, wskaanik alarmu zgaWnie.

Alarm otwartych drzwi
JeWli drzwi chłodziarki pozostają otwarte przez kilka minut, włącza się alarm dawiękowy.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany poprzez:

� miganie wskaanika alarmu

� sygnał dawiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków pracy (zamknięte drzwi) alarm dawiękowy wyłącza
się.

PIERWSZE UbYCIE

Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
nalecy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym myd-
łem, a następnie dokładnie je wysuszyć.

Nie nalecy stosować detergentów ani proszków do szorowania, poniewac mogą one uszko-
dzić powierzchni urządzenia.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Przechowywanie zamroconej cywnoWci
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nieucywania, przed
włoceniem cywnoWci do komory zamracarki nalecy odczekać co najmniej 2 godziny od włą-
czenia urządzenia przy ustawieniu wycszej mocy chłodzenia.

Jeceli dojdzie do przypadkowego rozmrocenia cywnoWci, spowodowanego na przykład bra-
kiem zasilania przez okres czasu dłucszy nic podany w parametrach technicznych w punk-
cie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania", nalecy szybko skonsumować rozmro-
coną cywnoWć lub niezwłocznie poddać ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).

Rozmracanie
Głęboko zamroconą cywnoWć lub mroconki nalecy przed ucyciem rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zalecnie od czasu przeznaczonego na tę opera-
cję.
Małe kawałki mocna gotować w stanie zamroconym, od razu po wyjęciu z zamracarki. W
takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłucej.
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Chłodzenie powietrza
Technologia ClimaTech umocliwia szybkie schła-
dzanie cywnoWci i zapewnia bardziej równomierną
temperaturę w komorze.
To rozwiązanie umocliwia szybkie schładzanie
cywnoWci i zapewnia bardziej równomierną tempe-
raturę w komorze.

Filtr CleanAir Control
Urządzenie wyposacone jest w filtr węglowy umieszczony za pokrywą na tylnej Wciance os-
łony kanału wentylacyjnego.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze chłodziarki z niepocądanych zapachów, podnosząc ja-
koWć przechowywanej cywnoWci.

Zmiana połocenia półek
Vciany komory chłodziarki wyposacono w kilka
prowadnic umocliwiających umieszczenie półek
zgodnie z aktualnymi potrzebami.
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Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na wczeWniej
ustawionej półce.

JeWli półka jest ustawiona poziomo, umieszczać
wyłącznie zamknięte butelki.

Półka na butelki moce zostać przechylona, aby
umocliwić przechowywanie wczeWniej otwartych
butelek. W tym celu nalecy wysunąć półkę na tyle
aby mocna było unieWć jej przednią częWć i za-
montować na następnym wycszym poziomie.

Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umocliwić przechowywanie artykułów
spocywczych w opakowaniach o rócnej wiel-
koWci, półki w drzwiach mocna umieszczać
na rócnych wysokoWciach.
Aby dokonać odpowiedniego ustawienia, na-
lecy:
stopniowo wyciągać półkę w kierunku wska-
zywanym przez strzałki ac do jej zwolnienia,
a następnie umieWcić ją w cądanym miejscu.

Szuflada FreshBox
To rozwiązanie umocliwia szybkie schładzanie
cywnoWci i zapewnia bardziej równomierną tempe-
raturę w szufladzie.
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Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Włączyć funkcję COOLMATIC.

2. Włączy się wówczas wskaanik COOLMATIC.

3. Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano na
rysunku.

Aby wyłączyć funkcję, nalecy:

1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję COOLMATIC.

3. Wskaanik COOLMATIC wyłączy się.

Po kilku godzinach funkcja wyłącza się automa-
tycznie.

Tryb ProFresh
JeWli komora nie musi pracować w trybie Fresh-
Box, mocna zmienić ustawienia, aby spełniała ona
jedynie funkcję szuflady z niską temperaturą.

Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano na
rysunku.

Aby wyłączyć funkcję, nalecy:

1. Przesunąć pokrywę w dół.
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Funkcja QuickChill
Ta funkcja umocliwia szybkie schładzanie napo-
jów.
Aby włączyć funkcję, nalecy:

1. Wyjąć lub umieWcić wycej szufladę FreshBox,
a następnie umieWcić półkę na butelki na wy-
sokoWci otworów QuickChill, jak pokazano na
rysunku.

2. Włączyć funkcję COOLMATIC.

3. Włączy się wówczas wskaanik COOLMATIC.

4. Przesunąć pokrywę w górę, jak pokazano na
rysunku.

Aby wyłączyć funkcję, nalecy:

1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję COOLMATIC.

3. Wskaanik COOLMATIC wyłączy się.

Po kilku godzinach funkcja wyłącza się automatycznie.

Szuflada MAXIBOX
Szuflada nadaje się do przechowywania owoców i
warzyw.
We wnętrzu szuflady znajduje się przegródka, któ-
rą mocna umieWcić w rócnym połoceniu, co po-
zwala na podzielenie szuflady według potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się wkładka (jeWli
została przewidziana) pozwalająca na oddzielenie
warzyw i owoców od wilgoci mogącej się zbierać
na dnie szuflady.
Wszystkie elementy szuflady mocna wyjąć w celu
wyczyszczenia
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Wyjmowanie koszy z zamracarki

1

2

2

1

Kosze zamracarki posiadają ograniczniki, które zapobiegają ich przypadkowemu wyjęciu
lub wypadnięciu. W przypadku wyjmowania kosza z zamracarki nalecy pociągnąć kosz do
siebie i po maksymalnym wysunięciu wyjąć kosz podnosząc jego przód.
Aby włocyć kosz, nalecy lekko podnieWć jego przednią częWć i włocyć do Wrodka zamra-
carki. Po wsunięciu poza ograniczniki, wcisnąć kosz na miejsce.

PRZYDATNE RADY I WSKAZÓWKI

Zwykłe odgłosy pracy urz>dzenia
� Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego przez rurki i inne elementy układu chłodzą-

cego moce być słyszalny odgłos cichego bulgotania lub odgłos przypominający wrzenie
wody. Jest to właWciwe.

� Gdy spręcarka jest włączona, a czynnik chłodzący jest pompowany, słychać warkot i od-
głos pulsowania pochodzący ze spręcarki. Jest to właWciwe.

� RozszerzalnoWć cieplna moce powodować nagłe odgłosy pękania. Jest to naturalne, nie-
groane zjawisko fizyczne. Jest to właWciwe.

Wskazówki dotycz>ce oszczędzania energii
� Nie otwierać zbyt często drzwi zamracarki i nie zostawiać ich otwartych dłucej nic jest to

absolutnie konieczne.

� JeWli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest ustawione w
najwycszej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane spręcarka będzie pracowała bez-
ustannie, powodując zbieranie się szronu lub lodu na parowniku. W takim przypadku na-
lecy obrócić pokrętło regulacji temperatury w kierunku nicszego ustawienia, aby umocli-
wić automatyczne usuwanie szronu i jednoczeWnie zmniejszyć zucycie energii.

Wskazówki dotycz>ce przechowywania Wwiecej cywnoWci
Aby uzyskać najlepsze wyniki:

� Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej cywnoWci ani parujących płynów.
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� Artykuły spocywcze nalecy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają silny zapach.

� Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spocywczych.

Wskazówki dotycz>ce przechowywania cywnoWci
Przydatne wskazówki:
Mięso (kacdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieWcić na szklanej półce
nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa mocna je przechowywać w ten sposób najwycej przez jeden
lub dwa dni.
bywnoWć gotowana, potrawy na zimno itp.: nalecy je przykryć i umieWcić na dowolnej półce.
Owoce i warzywa: nalecy je dokładnie oczyWcić i umieWcić w przeznaczonych dla nich szu-
fladach.
Masło i ser: nalecy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach lub zapako-
wać w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć dostęp po-
wietrza.
Butelki z mlekiem: nalecy załocyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeWli nie są zapakowane, nie nalecy przechowywać
w chłodziarce.

Wskazówki dotycz>ce zamracania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamracania, nalecy skorzystać z ponicszych wacnych wska-
zówek:

� Maksymalną iloWć cywnoWci, którą mocna zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na tablicz-
ce znamionowej.

� Proces zamracania trwa 24 godziny. W tym czasie nie nalecy wkładać do zamracarki
więcej cywnoWci przeznaczonej do zamrocenia.

� Nalecy zamracać tylko artykuły spocywcze najwycszej jakoWci, Wwiece i dokładnie oczy-
szczone.

� bywnoWć nalecy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a póaniej
rozmracać tylko potrzebną iloWć.

� bywnoWć nalecy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetycz-
ne zamknięcie.

� Nie dopuszczać do stykania się Wwiecej, niezamroconej cywnoWci z zamroconymi produk-
tami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamroconych.

� Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłucej nic o wysokiej zawartoWci tłusz-
czu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania cywnoWci.

� Spocywanie sorbetu bezpoWrednio po wyjęciu z komory zamracarki moce spowodować
odmrocenia skóry.

� Zaleca się umieszczanie daty zamrocenia na kacdym opakowaniu w celu kontrolowania
długoWci okresu przechowywania.

Wskazówki dotycz>ce przechowywania zamroconej cywnoWci
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnoWcią, nalecy:

� sprawdzać, czy mroconki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
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� zapewnić jak najszybszy transport zamroconej cywnoWć ze sklepu do zamracarki.

� nie otwierać zbyt często drzwi zamracarki i nie zostawiać ich otwartych dłucej nic jest to
absolutnie konieczne.

� Po rozmroceniu cywnoWć szybko traci WwiecoWć i nie moce być ponownie zamracana.

� Nie przekraczać daty przydatnoWci do spocycia podanej przez producenta cywnoWci.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, nalecy odłączyć urządzenie
od zasilania.

Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i uzupełnianie
mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.

Okresowe czyszczenie
Urządzenie nalecy czyWcić regularnie:

� Wnętrze i akcesoria nalecy czyWcić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem łagodnego myd-
ła.

� Nalecy regularnie sprawdzać i czyWcić uszczelki drzwi.

� Dokładnie opłukać i wysuszyć.

Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umieszczonych w urzą-
dzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować Wrodków czyszczących, proszków do szo-
rowania, pachnących Wrodków czyszczących lub wosku do polerowania, gdyc mogą one
uszkodzić powierzchnię i pozostawić silny zapach.

Skraplacz (czarna kratka) i spręcarkę z tyłu urządzenia nalecy wyczyWcić za pomocą szczot-
ki lub odkurzacza. Zwiększy to wydajnoWć urządzenia i zmniejszy zucycie energii elektrycz-
nej.

Nalecy uwacać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.

Niektóre kuchenne Wrodki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które mogą uszko-
dzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zewnętrznych
częWci urządzenia ciepłą wodą z niewielką iloWcią płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.

Rozmracanie chłodziarki
Za kacdym razem przy wyłączeniu silnika spręcarki w czasie normalnego ucytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chłodziarki. Roztopiony szron spły-
wa rynienką do specjalnego pojemnika z tyłu urządzenia nad spręcarką, gdzie odparowuje.
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Nalecy pamiętać o okresowym czyszczeniu otwo-
ru odpływowego na Wrodku kanału komory chło-
dziarki w celu zapobiecenia przelewaniu się wody
i kapaniu na cywnoWć. Nalecy ucywać specjalnej
przetyczki dostarczanej z urządzeniem, a umie-
szczonej w otworze odpływowym.

Rozmracanie chłodziarki
Komora zamracarki w tym modelu jest typu "no-frost" ("bezszronowa"). Oznacza to, ce pod-
czas działania urządzenia szron nie gromadzi się na wewnętrznych Wciankach ani na cyw-
noWci.
Jest to mocliwe dzięki ciągłej cyrkulacji zimnego powietrza wewnątrz tej komory, co zapew-
nia automatycznie sterowany wentylator.

CO ZROBIĆ, GDY…

UWAGA!
Przed przystąpieniem do usunięcia problemu nalecy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji mocna powierzyć wy-
łącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej osobie.

Podczas normalnego ucytkowania urządzenia słychać odgłosy jego pracy (spręcarka, obieg
czynnika chłodniczego).

Problem Mocliwa przyczyna Rozwi>zanie

Urz>dzenie pracuje głoW-
no.

Urządzenie nie jest prawidłowo
ustawione.

Nalecy sprawdzić, czy urządzenie
stoi stabilnie (wszystkie cztery
nócki powinny stać na podłodze).

Spręcarka pracuje bezus-
tannie.

Regulator temperatury moce być
ustawiony nieprawidłowo.

Ustawić wycszą temperaturę.

 Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Drzwi są otwierane zbyt często. Nie pozostawiać otwartych drzwi
dłucej nic to konieczne.
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Problem Mocliwa przyczyna Rozwi>zanie

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy włocyć je do urządzenia.

 Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.

Obnicyć temperaturę w pomie-
szczeniu.

 Funkcja FROSTMATIC jest włą-
czona.

Patrz „Funkcja FROSTMATIC”.

 Funkcja COOLMATIC jest włą-
czona.

Patrz „Funkcja COOLMATIC”.

Po tylnej Wciance chło-
dziarki spływa woda.

Podczas procesu automatyczne-
go rozmracania szron roztapia
się na tylnej Wciance.

Jest to właWciwe.

Woda spływa do komory
chłodziarki.

Odpływ skroplin jest zatkany. OczyWcić odpływ skroplin.

 Produkty uniemocliwiają spływa-
nie skroplin do rynienki na tylnej
Wciance.

Upewnić się, ce produkty nie sty-
kają się z tylną Wcianką.

Woda wylewa się na pod-
łogę.

Końcówka węcyka odprowadza-
jącego skropliny nie jest skiero-
wana do pojemnika umieszczo-
nego nad spręcarką.

Zamocować końcówkę węcyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
spręcarką.

Osadza się za duco szro-
nu i lodu.

bywnoWć nie została prawidłowo
zapakowana.

Nalecy dokładniej zapakować
cywnoWć.

 Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura w chłodziarce jest
zbyt niska.

Ustawić wycszą temperaturę.

Temperatura w urz>dze-
niu jest zbyt wysoka.

Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.

Patrz „Zamykanie drzwi”.

 Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.

Pozostawić produkty, aby ostygły
do temperatury pokojowej i dopie-
ro wtedy włocyć je do urządzenia.

 Włocono jednoczeWnie zbyt wie-
le produktów.

Ograniczyć liczbę jednoczeWnie
wkładanych produktów.

Temperatura w chłodziar-
ce jest zbyt wysoka.

Brak obiegu zimnego powietrza
w urządzeniu.

Zapewnić obieg zimnego powie-
trza w urządzeniu.

Temperatura w zamracar-
ce jest zbyt wysoka.

Produkty są umieszczone zbyt
blisko siebie.

Produkty nalecy przechowywać w
sposób umocliwiający obieg zim-
nego powietrza.

Urz>dzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
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Problem Mocliwa przyczyna Rozwi>zanie

 Wtyczka przewodu zasilającego
nie została prawidłowo podłą-
czona do gniazdka.

Podłączyć prawidłowo wtyczkę do
gniazdka.

 Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gniazdku elek-
trycznym.

Podłączyć inne urządzenie elek-
tryczne do tego samego gniazd-
ka. Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem.

Nie działa oWwietlenie. OWwietlenie jest w trybie czuwa-
nia.

Zamknąć i otworzyć drzwi.

"dEMo" pojawia się na
wyWwietlaczu.

Urządzenie jest w trybie demo. Nacisnąć przycisk OK na około
10 sekund po usłyszeniu długiego
sygnału dawiękowego. WyWwiet-
lacz wyłączy się na chwilę: urzą-
dzenie rozpocznie normalną pra-
cę.

Jeceli podane rozwiązania nie pomagają, nalecy skontaktować się z najblicszym autory-
zowanym serwisem.

Zamykanie drzwi
1. WyczyWcić uszczelki drzwi.

2. W razie koniecznoWci wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".

3. W razie koniecznoWci wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. Skontaktować się z autory-
zowanym punktem serwisowym.

DANE TECHNICZNE

   

Wymiary   

 WysokoWć 1850 mm

 SzerokoWć 595 mm

 GłębokoWć 658 mm

Czas utrzymywania temperatu-
ry bez zasilania

 18 h

Napięcie  230 - 240 V

CzęstotliwoWć  50 Hz

Dane techniczne są widoczne na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej strony wew-
nątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zucyciu energii.
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INSTALACJA

OSTRZEbENIE!
Przed instalacją urządzenia nalecy dokładnie przeczytać "Informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawidłowego działania urządzenia.

Ustawianie
Urządzenie nalecy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia będzie odpowia-
dać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

Klasa klimatyczna Temperatura otoczenia

SN od +10°C do +32°C

N od +16°C do +32°C

ST od +16°C do +38°C

T od +16°C do +43°C

Miejsce instalacji
Urządzenie nalecy zainstalować z dala od aródeł
ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery, bezpoWrednie
promienie słoneczne itd. Nalecy sprawdzić, czy z
tyłu urządzenia zapewniony jest swobodny obieg
powietrza. W przypadku zamontowania urządze-
nia pod wiszącą szafką, dla zapewnienia jego op-
tymalnej sprawnoWci, odległoWć między górną po-
wierzchnią urządzenia a szafką musi wynosić co
najmniej 100 mm. Najlepiej jednak nie ustawiać
urządzenia pod wiszącymi szafkami. Urządzenie
mocna dokładnie wypoziomować dzięki regulowa-
nym nóckom.

OSTRZEbENIE!
Nalecy zapewnić mocliwoWć odłączenia urządze-
nia od aródła zasilania; dlatego po zainstalowaniu urządzenia jego wtyczka musi się znajdo-
wać w łatwo dostępnym miejscu.

Przył>cze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej nalecy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwoWć podane na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom domowej instala-
cji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączonego do urządze-
nia posiada styk uziemiający . JeWli gniazdko zasilania nie jest uziemione, urządzenie nale-
cy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepisami, uzgadniając to z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi cadnej odpowiedzialnoWci w przypadku nieprzestrzegania powycszych
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
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Tylne elementy dystansowe
W torebce z dokumentacj> znajduj> się dwa
elementy dystansowe, które nalecy zamonto-
wać tak, jak pokazano na rysunku.
Nalecy poluzować Wruby, umieWcić pod nimi ele-
menty dystansowe, a następnie ponownie je do-
kręcić.

Poziomowanie
W trakcie ustawiania urządzenia nalecy zwrócić
uwagę na jego prawidłowe wypoziomowanie. Słu-
cą do tego dwie regulowane przednie nócki.

Wyjmowanie elementów blokady półek
Urządzenie jest wyposacone w blokadę półek,
która umocliwia zabezpieczenie półek podczas
transportu.
Aby je zdjąć, nalecy:

1. Przesunąć elementy blokady półek w kierunku
oznaczonym strzałką (A).

2. PodnieWć półkę z tyłu i wypychać ją do przo-
du, dopóki nie zostanie uwolniona (B).

3. Wyjąć blokady (C).

1

2

3

A

B

C
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Instalacja filtra CleanAir Control
Węglowy filtr powietrza CleanAir Control za-
wiera węgiel aktywny pochłaniający nieprzy-
jemne zapachy oraz pozwalający jednoczeW-
nie zachować najlepszy smak i zapach
wszystkich artykułów cywnoWciowych i zapo-
biec przenikaniu go do innych artykułów.
Filtr węglowy jest dostarczany w woreczku
foliowym w celu wydłucenia jego cywotnoWci i
zachowania właWciwoWci. Filtr nalecy umieW-
cić pod pokrywą przed włączeniem urządze-
nia.

1. Otworzyć pokrywę.

2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.

3. Wsunąć filtr w prowadnice znajdujące się za pokrywą.

4. Zamknąć pokrywę.

Z filtrem nalecy obchodzić się delikatnie, aby nie uszkodzić jego powierzchni. Filtr nalecy
wymieniać co szeWć miesięcy.

Zmiana kierunku otwierania drzwi
JeWli zachodzi potrzeba zmiany kierunku otwierania drzwi, nalecy skontaktować się z auto-
ryzowanym serwisem. Specjalista z autoryzowanego serwisu odpłatnie zmieni kierunek ot-
wierania drzwi.

OCHRONA VRODOWISKA

Symbol  na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ce tego produktu nie wolno traktować
tak, jak innych odpadów domowych. Nalecy oddać go do właWciwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
WłaWciwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na Wrodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe
dane dotyczące mocliwoWci recyklingu niniejszego urządzenia, nalecy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, słucbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
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がずé だぢどごぜんずぽぞぼび づぎげばずぽどんどだゑ

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

んとでぎででばんづぼ ご づんでびだがぞぼぎ ぜんどぎづごんずぼ

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

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

28 でçñÑñÖó　 äÜ öñêÖó¡ñ
ßñ£ÜäíïÖÜïöó

31 ぢíÖñ¿á Üäëíç¿ñÖó　
36 ぢñëçÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ
36 ぎ¢ñÑÖñçÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ
41 ぢÜ¿ñ£Ö▲ñ ïÜçñö▲
43 ばêÜÑ ó Üôóïö¡í
44 ぶöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó ...
47 どñêÖóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ
47 ばïöíÖÜç¡í
50 げíßÜöí Üß Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑñ

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

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

だßàí　 óÖâÜë½íîó　 ó ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó

ごÖâÜë½íîó　 äÜ £íàóöñ Ü¡ëÜ¢í0àñú
ïëñÑ▲

ぢëíçÜ Öí ó£½ñÖñÖó　 ïÜêëíÖ　ñöï　
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 でゑぎがぎぞごé ぢだ どぎびぞごとぎ ゐぎげだぢんでぞだでどご
が¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ïÜßïöçñÖÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó äëóßÜëí, äñ-
ëñÑ ñÇÜ ÜïöíÖÜç¡Üú ó äñëç▲½ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ çÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôóöíúöñ ÑíÖÖÜñ ëÜ¡Ü-
çÜÑïöçÜ, Öñ äëÜäÜï¡í　 ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó ó äëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　. ぶöÜß▲ ó£ßñ¢íöá Öñ¢ñ¿íöñ¿á-
Ö▲ê ÜüóßÜ¡ ó ÖñïôíïöÖ▲ê ï¿Üôíñç, çí¢ÖÜ, ôöÜß▲ çïñ, ¡öÜ äÜ¿á£Üñöï　 ÑíÖÖ▲½ äëóßÜ-
ëÜ½, äÜÑëÜßÖÜ Ü£Öí¡Ü½ó¿óïá ï ñÇÜ ëíßÜöÜú ó äëíçó¿í½ó öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó. でÜ-
êëíÖóöñ ÖíïöÜ　àññ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó ç ï¿Üôíñ äëÜÑí¢ó äëóßÜëí ó¿ó ñÇÜ äñëñÑíôó ç äÜ-
¿á£ÜçíÖóñ ÑëÜÇÜ½Ü ¿óîÜ äñëñÑíúöñ ç½ñïöñ ï Öó½ ó ÑíÖÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ, ôöÜß▲ ÖÜç▲ú
äÜ¿á£Üçíöñ¿á äÜ¿Üôó¿ ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 óÖâÜë½íîó0 Ü äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó ó
äëíçó¿íê öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó.
ゑ óÖöñëñïíê ßñ£ÜäíïÖÜïöó ¿0Ññú ó ó½Üàñïöçí ïÜß¿0Ñíúöñ ½ñë▲ äëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜïöó,
Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç ÖíïöÜ　àñ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ, öí¡ ¡í¡ äëÜó£çÜÑóöñ¿á Öñ Öñïñö ÜöçñöïöçñÖÖÜïöó
£í Üß▲ö¡ó, ç▲£çíÖÖ▲ñ ÖñïÜß¿0ÑñÖóñ½ Ü¡í£íÖÖ▲ê ½ñë.

ゐñ£ÜäíïÖÜïöá Ññöñú ó ¿óî ï ÜÇëíÖóôñÖÖ▲½ó çÜ£½Ü¢ÖÜïö　½ó
� がíÖÖÜñ ó£Ññ¿óñ Öñ äëñÑÖí£ÖíôñÖÜ Ñ¿　 ~¡ïä¿Üíöíîóó ¿óîí½ó (ç öÜ½ ôóï¿ñ Ññöá½ó) ï
ÜÇëíÖóôñÖÖ▲½ó âó£óôñï¡ó½ó, ïñÖïÜëÖ▲½ó ó¿ó Ü½ïöçñÖÖ▲½ó ïäÜïÜßÖÜïö　½ó ó¿ó ï
ÖñÑÜïöíöÜôÖ▲½ Üä▲öÜ½ ó¿ó £ÖíÖó　½ó ßñ£ äëóï½Üöëí ¿óîí, Üöçñôí0àñÇÜ £í óê ßñ£-
ÜäíïÖÜïöá, ó¿ó äÜ¿ÜôñÖó　 Üö ÖñÇÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê óÖïöëÜ¡îóú, äÜ£çÜ¿　0àóê ó½
ßñ£ÜäíïÖÜ ~¡ïä¿ÜíöóëÜçíöá ñÇÜ.

ぞñÜßêÜÑó½Ü ï¿ñÑóöá £í öñ½, ôöÜß▲ Ññöó Öñ óÇëí¿ó ï äëóßÜëÜ½.

� がñë¢óöñ çïñ Üäí¡ÜçÜôÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ ç ÖñÑÜïöÜäÖÜ½ Ñ¿　 Ññöñú ½ñïöñ. でÜàñïöçÜñö
ÜäíïÖÜïöá ÜÑÜüñÖó　.

� ぎï¿ó äëóßÜë ßÜ¿áüñ Öñ ÖÜ¢ñÖ, ç▲Öáöñ çó¿¡Ü ó£ ëÜ£ñö¡ó, Üßëñ¢áöñ üÖÜë äóöíÖó　
(¡í¡ ½Ü¢ÖÜ ß¿ó¢ñ ¡ äëóßÜëÜ) ó ïÖó½óöñ ÑçñëîÜ, ôöÜß▲ Ññöó, óÇëí　, Öñ äÜ¿Üôó¿ó
ÜÑíë öÜ¡Ü½ ó¿ó Öñ £íäñë¿óïá çÖÜöëó äëóßÜëí.

� ぎï¿ó ÑíÖÖ▲ú äëóßÜë (ó½ñ0àóú ½íÇÖóöÖÜñ Üä¿ÜöÖñÖóñ Ñçñëî▲) äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　
£í½ñÖ▲ ïöíëÜÇÜ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ï äëÜ¢óÖÖ▲½ £í½¡Ü½ (£íàñ¿¡Üú) Ñçñëî▲ ó¿ó ¡ë▲ü¡ó,
äñëñÑ Üöó¿ó£íîóñú ïöíëÜÇÜ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Üß　£íöñ¿áÖÜ ç▲çñÑóöñ £í½Ü¡ ó£ ïöëÜ　.
ÄöÜ äÜ£çÜ¿óö óï¡¿0ôóöá äëñçëíàñÖóñ ñÇÜ ç ï½ñëöñ¿áÖÜ0 ¿ÜçÜü¡Ü Ñ¿　 Ññöñú.

だßàóñ äëíçó¿í öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ!
ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äñëñ¡ë▲öó　 çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ê Üöçñëïöóú.

� ぞíïöÜ　àóú äëóßÜë äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 êëíÖñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç äóöíÖó　 ó Öíäóö¡Üç ç
Üß▲ôÖÜ½ ÑÜ½íüÖñ½ êÜ£　úïöçñ, ¡í¡ ÜäóïíÖÜ ç ÖíïöÜ　àñ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½ñêíÖóôñï¡óñ äëóïäÜïÜß¿ñÖó　 ó ÑëÜÇóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 Üï¡ÜëñÖó　
äëÜîñïïí ëí£½Üëí¢óçíÖó　.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ÑëÜÇóñ ~¿ñ¡öëÜäëóßÜë▲ (Öíäëó½ñë, ½ÜëÜ¢ñÖóî▲) çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿á-
Ö▲ê äëóßÜëÜç, ñï¿ó äëÜó£çÜÑóöñ¿ñ½ Öñ ÑÜäÜï¡íñöï　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá öí¡ÜÇÜ óïäÜ¿á£Ü-
çíÖó　.

� ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí.
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� びÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ú ¡ÜÖöÜë äëóßÜëí ïÜÑñë¢óö ßñ£çëñÑÖ▲ú Ñ¿　 Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲, ÖÜ,
öñ½ Öñ ½ñÖññ, ÜÇÖñÜäíïÖ▲ú ê¿íÑíÇñÖö ó£ÜßÜöíÖ (R600a).

ぢëó öëíÖïäÜëöóëÜç¡ñ ó ÜïöíÖÜç¡ñ äëóßÜëí ï¿ñÑóöñ £í öñ½, ôöÜß▲ Öñ ÑÜäÜïöóöá äÜ-
çëñ¢ÑñÖó　 ¡Ü½äÜÖñÖöÜç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí.

ゑ ï¿Üôíñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí:

– Öñ ÑÜäÜï¡íúöñ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Üö¡ë▲öÜÇÜ ä¿í½ñÖó ó óïöÜôÖó¡Üç çÜïä¿í½ñÖñÖó　;

– öàíöñ¿áÖÜ äëÜçñöëóöñ äÜ½ñàñÖóñ, ç ¡ÜöÜëÜ½ ÜïöíÖÜç¿ñÖ äëóßÜë.

� ご£½ñÖñÖóñ êíëí¡öñëóïöó¡ äëóßÜëí ó çÖñïñÖóñ ó£½ñÖñÖóú ç ñÇÜ ¡ÜÖïöëÜ¡îó0 ïÜäë　-
¢ñÖÜ ï ÜäíïÖÜïöá0. ぢÜçëñ¢ÑñÖÖ▲ú ïñöñçÜú üÖÜë ½Ü¢ñö 　çóöáï　 äëóôóÖÜú ¡ÜëÜö¡Ü-
ÇÜ £í½▲¡íÖó　, äÜ¢íëí ó/ó¿ó äÜëí¢ñÖó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½.

ゑぞごぜんぞごぎ!
げí½ñÖÜ ~¿ñ¡öëóôñï¡óê ôíïöñú ó£Ññ¿ó　 (üÖÜëí äóöíÖó　, çó¿¡ó, ¡Ü½äëñïïÜëí) ÑÜ¿¢ñÖ
äëÜó£çÜÑóöá ïñëöóâóîóëÜçíÖÖ▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á ïñëçóïÖÜÇÜ îñÖöëí ó¿ó ¡çí¿óâóîó-
ëÜçíÖÖ▲ú Üßï¿Ü¢óçí0àóú äñëïÜÖí¿.

1. げíäëñàíñöï　 ÜÑ¿óÖ　öá ïñöñçÜú üÖÜë.

2. で¿ñÑóöñ £í öñ½, ôöÜß▲ çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí Öñ Ü¡í£í¿íïá ëí£Ñíç¿ñÖí ó¿ó äÜ-
çëñ¢ÑñÖí £íÑÖñú ôíïöá0 äëóßÜëí. づí£Ñíç¿ñÖÖí　 ó¿ó äÜçëñ¢ÑñÖÖí　 çó¿¡í ïñöñ-
çÜÇÜ üÖÜëí ½Ü¢ñö äñëñÇëñöáï　 ó ïöíöá äëóôóÖÜú äÜ¢íëí.

3. ばßñÑóöñïá ç Öí¿óôóó ÑÜïöÜäí ¡ çó¿¡ñ ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí äëóßÜëí.

4. ぞñ ö　Öóöñ ïñöñçÜú üÖÜë.

5. ぎï¿ó ëÜ£ñö¡í ä¿ÜêÜ £í¡ëñä¿ñÖí, Öñ çïöíç¿　úöñ ç Öññ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí. でÜ-
àñïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá äÜëí¢ñÖó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½ ó¿ó çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó　 äÜ¢í-
ëí.

6. ぞñ¿á£　 äÜ¿á£Üçíöáï　 äëóßÜëÜ½ ï ¿í½äÜô¡Üú ßñ£ ä¿íâÜÖí5) ¿í½äÜô¡ó çÖÜöëñÖ-
ÖñÇÜ ÜïçñàñÖó　.

� ぢëóßÜë ó½ññö ßÜ¿áüÜú çñï. ゐÜÑáöñ ÜïöÜëÜ¢Ö▲ äëó ñÇÜ äñëñ½ñàñÖóó.

� ぞñ ç▲Öó½íúöñ äëñÑ½ñö▲, ÖíêÜÑ　àóñï　 ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó, ó Öñ öëÜÇíúöñ óê
½Ü¡ë▲½ó ó¿ó ç¿í¢Ö▲½ó ëÜ¡í½ó – ~öÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 Öí ëÜ¡íê ïïíÑóÖ
ó¿ó Ü¢ÜÇÜç Üö Üß½ÜëÜ¢ñÖó　.

� ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ çÜ£Ññúïöçó　 äë　½▲ê ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿Üôñú Öí äëóßÜë.

� ずí½ä▲6) óïäÜ¿á£Ü0öï　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ ¿í½ä▲, äëñÑÖí£ÖíôñÖÖ▲ñ öÜ¿á¡Ü Ñ¿　 ß▲öÜç▲ê
äëóßÜëÜç. だÖó Öñ äÜÑêÜÑ　ö Ñ¿　 ÜïçñàñÖó　 äÜ½ñàñÖóú.

ぎ¢ñÑÖñçÖí　 ~¡ïä¿Üíöíîó　
� ぞñ ïöíçáöñ Öí ä¿íïö½íïïÜç▲ñ ôíïöó äëóßÜëí ÇÜë　ôÜ0 äÜïÜÑÜ.
� ぞñ êëíÖóöñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ çÜïä¿í½ñÖ　0àóñï　 Çí£▲ ó ¢óÑ¡Üïöó, öí¡ ¡í¡ ÜÖó ½ÜÇÜö
ç£Üëçíöáï　.

� ぞñ äÜ½ñàíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲ äóöíÖó　 äë　½Ü ÖíäëÜöóç çÜ£ÑÜêÜç▲äÜï¡ÖÜÇÜ Üöçñëïöó　 ç
£íÑÖñú ïöñÖ¡ñ. 7)

5) ぎï¿ó äëñÑÜï½ÜöëñÖ ä¿íâÜÖ ¿í½ä▲ ÜïçñàñÖó　.
6) ぎï¿ó äëñÑÜï½ÜöëñÖí ¿í½äí ÜïçñàñÖó　.
7) ぎï¿ó äëóßÜë ÜöÖÜïóöï　 ¡ ¡¿íïïÜ Frost Free (ßñ£ Üßëí£ÜçíÖó　 óÖñ　).
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� げí½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ äÜï¿ñ ëí£½Üëí¢óçíÖó　 Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ äÜÑçñëÇíöáï　 äÜçöÜë-
ÖÜú £í½ÜëÜ£¡ñ.

� ぢëó êëíÖñÖóó ëíïâíïÜçíÖÖ▲ê £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ï¿ñÑÜúöñ ëñ¡Ü½ñÖÑíîó　½
äëÜó£çÜÑóöñ¿　.

� で¿ñÑÜñö öàíöñ¿áÖÜ äëóÑñë¢óçíöáï　 ëñ¡Ü½ñÖÑíîóú äÜ êëíÖñÖó0, ÑíÖÖ▲ê ó£ÇÜöÜçó-
öñ¿ñ½ äëóßÜëí. で½. ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ Ü¡í£íÖó　.

� ぞñ äÜ½ñàíúöñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ Çí£óëÜçíÖÖ▲ñ Öíäóö¡ó, ö.¡. ÜÖó ïÜ£Ñí0ö çÖÜöëó ñ½¡Ü-
ïöó Ñíç¿ñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ öÜ½Ü, ôöÜ ÜÖí ¿ÜäÖñö ó äÜçëñÑóö êÜ¿ÜÑó¿á-
Öó¡.

� ずñÑ　Ö▲ñ ïÜïÜ¿á¡ó ½ÜÇÜö ç▲£çíöá Ü¢ÜÇ Üß½ÜëÜ¢ñÖó　, ñï¿ó ßëíöá óê ç ëÜö äë　½Ü ó£
½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲.

Чóïö¡í ó ÜêÜÑ
� ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ Üäñëíîóú äÜ ôóïö¡ñ ó ÜêÜÑÜ £í äëóßÜëÜ½, ç▲¡¿0ôóöñ ñÇÜ ó ç▲-
Öáöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó. ぎï¿ó ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ÑÜïöíöá ëÜ£ñö¡Ü, Üö¡¿0ôó-
öñ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖóñ.

� ぞñ ï¿ñÑÜñö ôóïöóöá äëóßÜë ½ñöí¿¿óôñï¡ó½ó äëñÑ½ñöí½ó.

� ぞñ äÜ¿á£Üúöñïá Üïöë▲½ó äëñÑ½ñöí½ó Ñ¿　 ÜÑí¿ñÖó　 ¿áÑí ï äëóßÜëí. ごïäÜ¿á£Üúöñ
ä¿íïöó¡Üç▲ú ï¡ëñßÜ¡.

� づñÇÜ¿　ëÖÜ äëÜçñë　úöñ ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Ñ¿　 öí¿Üú çÜÑ▲. ぢëó ÖñÜß-
êÜÑó½Üïöó äëÜôóïöóöñ ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ. ぎï¿ó Üöçñëïöóñ £í¡ÜäÜëóöï　, çÜÑí ßÜÑñö
ïÜßóëíöáï　 Öí ÑÖñ äëóßÜëí.

ばïöíÖÜç¡í
が¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó öàíöñ¿áÖÜ ï¿ñÑÜúöñ óÖïöëÜ¡îó　½, äëóçñÑñÖÖ▲½ ç ïÜ-
ÜöçñöïöçÜ0àóê äíëíÇëíâíê.

� づíïäí¡Üúöñ ó£Ññ¿óñ ó äëÜçñëáöñ, Öñö ¿ó äÜçëñ¢ÑñÖóú. ぞñ äÜÑ¡¿0ôíúöñ ¡ ~¿ñ¡öëÜ-
ïñöó äÜçëñ¢ÑñÖÖ▲ú äëóßÜë. ぞñ½ñÑ¿ñÖÖÜ ïÜÜßàóöñ Ü äÜçëñ¢ÑñÖó　ê äëÜÑíçîÜ äëó-
ßÜëí. ゑ öí¡Ü½ ï¿Üôíñ ïÜêëíÖóöñ Üäí¡Üç¡Ü.

� づñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 äÜÑÜ¢Ñíöá Öñ ½ñÖññ ôñö▲ëñ ôíïí äñëñÑ öñ½, ¡í¡ ç¡¿0ôíöá êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡, ôöÜß▲ ½íï¿Ü çñëÖÜ¿Üïá ç ¡Ü½äëñïïÜë.

� ぞñÜßêÜÑó½Ü Üßñïäñôóöá çÜ¡ëÜÇ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÑÜïöíöÜôÖÜ0 îóë¡Ü¿　îó0 çÜ£ÑÜêí, ç
äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ äëóßÜë ½Ü¢ñö äñëñÇëñçíöáï　. ぶöÜß▲ Üßñïäñôóöá ÑÜïöíöÜôÖÜ0
çñÖöó¿　îó0, ï¿ñÑÜúöñ óÖïöëÜ¡îó　½ äÜ ÜïöíÖÜç¡ñ.

� ぎï¿ó çÜ£½Ü¢ÖÜ, ó£Ññ¿óñ ÑÜ¿¢ÖÜ ëíïäÜ¿íÇíöáï　 ÜßëíöÖÜú ïöÜëÜÖÜú ¡ ïöñÖñ öí¡, ôöÜ-
ß▲ çÜ ó£ßñ¢íÖóñ Ü¢ÜÇí Öñ¿á£　 ß▲¿Ü ¡ÜïÖÜöáï　 ÇÜë　ôóê ôíïöñú (¡Ü½äëñïïÜë, óïäíëó-
öñ¿á).

� がíÖÖ▲ú äëóßÜë Öñ¿á£　 ÜïöíÖíç¿óçíöá çß¿ó£ó ëíÑóíöÜëÜç ÜöÜä¿ñÖó　 ó¿ó ¡ÜêÜÖÖ▲ê
ä¿óö.

� ばßñÑóöñïá, ôöÜ ¡ ëÜ£ñö¡ñ ßÜÑñö ÑÜïöÜä äÜï¿ñ ÜïöíÖÜç¡ó äëóßÜëí.

� ぢÜÑ¡¿0ôíúöñ äëóßÜë öÜ¿á¡Ü ¡ äóöáñçÜ½Ü çÜÑÜïÖíß¢ñÖó0. 8)

8) ぎï¿ó äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ çÜÑÜäëÜçÜÑÜ.
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でñëçóï
� ず0ß▲ñ ~¿ñ¡öëÜöñêÖóôñï¡óñ ëíßÜö▲, öëñßÜñ½▲ñ Ñ¿　 Üßï¿Ü¢óçíÖó　 äëóßÜëí, ÑÜ¿-
¢Ö▲ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëó¡Ü½ ó¿ó ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲½ ïäñîóí¿ó-
ïöÜ½.

� ぞñ ÜÑí¿　úöñ ä¿íâÜÖ ïçñöÜÑóÜÑÖÜÇÜ âÜÖíë　. でç　¢óöñïá ï ß¿ó¢íúüó½ îñÖöëÜ½ ïñë-
çóïÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 Ñ¿　 £í½ñÖ▲ ïçñöÜÑóÜÑÖÜú ïßÜë¡ó, ñï¿ó Öí öÜ ßÜÑñö ÖñÜßêÜ-
Ñó½Üïöá.

� どñêÜßï¿Ü¢óçíÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí ÑÜ¿¢ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 öÜ¿á¡Ü ïäñîóí¿óïöí½ó íç-
öÜëó£ÜçíÖÖÜÇÜ ïñëçóïÖÜÇÜ îñÖöëí ï óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ öÜ¿á¡Ü ÜëóÇóÖí¿áÖ▲ê £íäôíï-
öñú.

げíàóöí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲
ぞó êÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ú ¡ÜÖöÜë, Öó ó£Ü¿　îóÜÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ ÖíïöÜ　àñÇÜ äëóßÜëí Öñ ïÜÑñë-
¢íö Çí£Üç, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇ¿ó ß▲ äÜçëñÑóöá Ü£ÜÖÜç▲ú ï¿Üú. がíÖÖ▲ú äëóßÜë Öñ¿á£　 Üöó¿ó-
£óëÜçíöá ç½ñïöñ ï ß▲öÜç▲½ó ÜöêÜÑí½ó ó ½ÜïÜëÜ½. ご£Ü¿　îóÜÖÖ▲ú äñÖÜä¿íïö ïÜÑñë-
¢óö ÇÜë0ôóñ Çí£▲: äëóßÜë äÜÑ¿ñ¢óö Üöó¿ó£íîóó ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÑñúïöçÜ0àó½ó ÖÜë-
½íöóçÖ▲½ó äÜ¿Ü¢ñÖó　½ó, ï ¡ÜöÜë▲½ó ï¿ñÑÜñö Ü£Öí¡Ü½óöáï　 ç ½ñïöÖ▲ê ÜëÇíÖíê ç¿í-
ïöó. ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖöÜëí, ÜïÜßñÖÖÜ, çß¿ó£ó öñä¿ÜÜß-
½ñÖÖó¡í. ぜíöñëóí¿▲, óïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲ñ Ñ¿　 ó£ÇÜöÜç¿ñÖó　 ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí, äÜ½ñôñÖ-
Ö▲ñ ïó½çÜ¿Ü½  , äëóÇÜÑÖ▲ Ñ¿　 çöÜëóôÖÜú äñëñëíßÜö¡ó.

ぢんぞぎずぽ ばぢづんゑずぎぞごé

1

7

6

5

2

3

4

1 とÖÜä¡í äÜÖó¢ñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
2 とÖÜä¡í äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
3 とÖÜä¡í ON/OFF

とÖÜä¡í OK

4 äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
5 がóïä¿ñú
6 とÖÜä¡í äÜÖó¢ñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
7 とÖÜä¡í Mode

ぢëñÑçíëóöñ¿áÖÜ £íÑíÖÖ▲ñ £çÜ¡ó Öí¢íöó　 ¡ÖÜäÜ¡ ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖóöá Öí ßÜ¿ññ ÇëÜ½-

¡óñ, ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Öí¢íç ¡ÖÜä¡ó "づぎぐごぜ" 7  ó "ぜごぞばで" 6  Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ïñ¡ÜÖÑ.
ÄöÜ ó£½ñÖñÖóñ ½Ü¢ÖÜ Üö½ñÖóöá.

ぢíÖñ¿á Üäëíç¿ñÖó　 31



がóïä¿ñú

9

8

7

10

1

6

5

3

2

4

1 がóïä¿ñú öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
2 ぱÜÖ¡îó　 "だöäÜï¡"
3 ぱÜÖ¡îó　 "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ"

4 とÖÜä¡í Üö¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
5 がóïä¿ñú öñ½äñëíöÜë▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
6 でóÇÖí¿áÖ▲ú óÖÑó¡íöÜë
7 ぱÜÖ¡îó　 "だê¿í¢ÑñÖóñ Öíäóö¡Üç"
8 ぱÜÖ¡îó　 FROSTMATIC

9 ぱÜÖ¡îó　 COOLMATIC

10 ぱÜÖ¡îó　 "げíàóöí Üö Ññöñú"

ゑ¡¿0ôñÖóñ
ぶöÜß▲ ç▲¡¿0ôóöá äëóßÜë, ç▲äÜ¿Öóöñ öí¡óñ Ññúïöçó　:

1. ゑïöíçáöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ç ëÜ£ñö¡Ü.
2. ぎï¿ó Ñóïä¿ñú Üö¡¿0ôñÖ, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü äëóßÜëí ON/OFF .

3. ぶñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ïñ¡ÜÖÑ ½Ü¢ñö äëÜ£çÜôíöá £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ ïóÇÖí¿ó£íîóó.

でçñÑñÖó　 Ü ïßëÜïñ ïóÇÖí¿ó£íîóó ï½. ç ëí£Ññ¿ñ "だäÜçñàñÖóñ Ü ç▲ïÜ¡Üú öñ½äñëí-
öÜëñ".

4. ぎï¿ó Öí Ñóïä¿ññ ç▲ïçñöó¿Üïá ïÜÜßàñÖóñ "dEMo", £Öíôóö, äëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç Ññ-
½Üëñ¢ó½ñ. で½. "ぶöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó..."

5. ぞí óÖÑó¡íöÜëíê öñ½äñëíöÜë▲ ÜöÜßëí¢í0öï　 £ÖíôñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲, £íÑíÖÖ▲ñ äÜ
Ü½Ü¿ôíÖó0.

ごÖâÜë½íîó0 Ü ç▲ßÜëñ ÑëÜÇÜÇÜ £ÖíôñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ï½. ç ëí£Ññ¿ñ "づñÇÜ¿óëÜçíÖóñ
öñ½äñëíöÜë▲".

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ
が¿　 ç▲¡¿0ôñÖó　 äëóßÜëí ç▲äÜ¿Öóöñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ Ññúïöçó　.

1. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ON/OFF ó ÜÑñë¢óçíúöñ ññ Öí¢íöÜú ç öñôñÖóñ 5 ïñ¡ÜÖÑ.

2. がóïä¿ñú Üö¡¿0ôóöï　.
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3. が¿　 Üö¡¿0ôñÖó　 äëóßÜëí Üö ïñöó ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 ó£ç¿ñ¡óöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí
ó£ ëÜ£ñö¡ó.

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í
が¿　 ç▲¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ç▲äÜ¿Öóöñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ Ññúïöçó　.

1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú £ÖíôÜ¡.
ごÖÑó¡íöÜë ç▲¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½óÇíñö.
ぞí óÖÑó¡íöÜëñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜöÜßëí¢í0öï　 ôñëöÜô¡ó.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢íñöï　 óÖÑó¡íöÜë ç▲¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.

ゑ¡¿0ôñÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í
が¿　 ç¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ç▲äÜ¿Öóöñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ Ññúïöçó　.

1. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü ëñÇÜ¿　öÜëí öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñë▲.
ご¿ó
1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú £ÖíôÜ¡.

ごÖÑó¡íöÜë ç▲¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½óÇíñö.
2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ごÖÑó¡íöÜë ç▲¡¿0ôñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÇíïÖñö.
ごÖâÜë½íîó0 Ü ç▲ßÜëñ ÑëÜÇÜÇÜ £ÖíôñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ ï½. ç ëí£Ññ¿ñ "づñÇÜ¿óëÜçíÖóñ
öñ½äñëíöÜë▲".

づñÇÜ¿óëÜçíÖóñ öñ½äñëíöÜë▲
げíÑíÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ½ ó ½ÜëÜ£ó¿áÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖó　ê ½Ü¢ÖÜ
ó£½ñÖ　öá Öí¢íöóñ½ ¡ÖÜä¡ó ëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 öñ½äñëíöÜë▲.
ばïöíÖÜç¿ñÖÖí　 öñ½äñëíöÜëí äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0:

� +5°C Ñ¿　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
� -18°C Ñ¿　 ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
ぞí Ñóïä¿ññ öñ½äñëíöÜë▲ ÜöÜßëí¢íñöï　 £íÑíÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲.

ぶöÜß▲ çÜïïöíÖÜçóöá £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲, £íÑíÖÖÜñ äÜ Ü½Ü¿ôíÖó0, ç▲¡¿0ôóöñ äëó-
ßÜë.

ばïöíÖÜç¿ñÖÖí　 öñ½äñëíöÜëí ÑÜïöóÇíñöï　 ç öñôñÖóñ 24 ôíïÜç.
だö¡¿ÜÖñÖóñ Öí Öñï¡Ü¿á¡Ü ÇëíÑÜïÜç Üö £íÑíÖÖÜú öñ½äñëíöÜë▲ 　ç¿　ñöï　 ÖÜë½Üú ó Öñ
ïçóÑñöñ¿áïöçÜñö Ü ÖñóïäëíçÖÜïöó äëóßÜëí.

ぢëó ïßÜñ ç äÜÑíôñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó £íÑíÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ïÜêëíÖ　ñöï　.

ぱÜÖ¡îó　 «げíàóöí Üö Ññöñú»
ぱÜÖ¡îó　 «げíàóöí Üö Ññöñú» ï¿Ü¢óö Ñ¿　 ß¿Ü¡óëÜç¡ó ¡ÖÜäÜ¡ Üäëíç¿ñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖó-
¡Ü½.
ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó:

1. Öí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ ÜöÜßëí£óöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú £Öí-
ôÜ¡.
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2. げí½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë «げíàóöí Üö Ññöñú».

3. ぶöÜß▲ äÜÑöçñëÑóöá ç▲ßÜë, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK.

だöÜßëí£óöï　 óÖÑó¡íöÜë «げíàóöí Üö Ññöñú».
ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó.

1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öñ £í½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë «げíàóöí Üö Ññöñú».

2. ぶöÜß▲ äÜÑöçñëÑóöá ç▲ßÜë, Öí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK.

3. ごÖÑó¡íöÜë «げíàóöí Üö Ññöñú» äÜÇíïÖñö.

ぱÜÖ¡îó　 "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ"
ぎï¿ó öëñßÜñöï　 äÜç▲ïóöá ÜëÜçñÖá ç¿í¢ÖÜïöó ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ, ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ç¡¿0-
ôóöá âÜÖ¡îó0 "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ".
が¿　 ç¡¿0ôñÖó　 âÜÖ¡îóó ç▲äÜ¿Öóöñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ Ññúïöçó　.

1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú £ÖíôÜ¡.
ごÖÑó¡íöÜë "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ" ÖíôóÖíñö ½óÇíöá.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

ぞí Ñóïä¿ññ ÜöÜßëí¢íñöï　 óÖÑó¡íöÜë "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ".
が¿　 ç▲¡¿0ôñÖó　 âÜÖ¡îóó ç▲äÜ¿Öóöñ äëóçñÑñÖÖ▲ñ Öó¢ñ Ññúïöçó　.

1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ ÖíôÖñö ½óÇíöá óÖÑó¡íöÜë "がÜäÜ¿Öó-
öñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ".

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ごÖÑó¡íöÜë "がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜñ Üç¿í¢ÖñÖóñ" ÇíïÖñö.

ぱÜÖ¡îó　 COOLMATIC
ぎï¿ó ÖñÜßêÜÑó½Ü äÜ½ñïöóöá ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ßÜ¿áüÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ öñä¿▲ê äëÜÑÜ¡öÜç,
Öíäëó½ñë, äÜï¿ñ äÜïñàñÖó　 ½íÇí£óÖí, ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ç¡¿0ôóöá âÜÖ¡îó0 COOLMATIC
Ñ¿　 Üï¡ÜëñÖÖÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç ó äëñÑÜöçëíàñÖó　 äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲
Ü¢ñ ÖíêÜÑ　àóêï　 ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ äëÜÑÜ¡öÜç.
ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode ("づñ¢ó½"), äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú

£ÖíôÜ¡.
げí½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë COOLMATIC.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

ぢÜ　çóöï　 óÖÑó¡íöÜë COOLMATIC.
ぱÜÖ¡îó　 COOLMATIC Üö¡¿0ôíñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó äëó½ñëÖÜ ôñëñ£ 6 ôíïÜç.
ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó ÑÜ ññ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ £íçñëüñÖó　
1. ぞí¢½óöñ ó Öñ ÜöäÜï¡íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öñ £í½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë COOLMATIC.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ごÖÑó¡íöÜë COOLMATIC äÜÇíïÖñö.

ぱÜÖ¡îó　 ç▲¡¿0ôíñöï　 äëó ç▲ßÜëñ ÑëÜÇÜú £íÑíÖÖÜú öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.
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ぱÜÖ¡îó　 Minute Minder ("どíú½ñë")
ぱÜÖ¡îó0 "どíú½ñë" Minute Minder ½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ç▲Ñíôó £çÜ¡ÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í ç
ÖÜ¢ÖÜñ çëñ½　. ÄöÜ ½Ü¢ñö Ü¡í£íöáï　 äÜ¿ñ£Ö▲½, ¡ÜÇÑí, Öíäëó½ñë, äÜ ëñîñäöÜ öëñßÜñöï　
Üê¿í¢Ñíöá öñïöÜ ç öñôñÖóñ ÜäëñÑñ¿ñÖÖÜÇÜ çëñ½ñÖó ó¿ó ¡ÜÇÑí öëñßÜñöï　 Öñ £íß▲öá Ü
ßÜö▲¿¡íê, äÜ½ñàñÖÖ▲ê ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ Ñ¿　 ß▲ïöëÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　.
ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode ("づñ¢ó½"), äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú

£ÖíôÜ¡.
げí½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë Minute Minder ("どíú½ñë").

ぞí Ñóïä¿ññ öíú½ñëí ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ïñ¡ÜÖÑ ÜöÜßëí¢íñöï　 £íÑíÖÖÜñ £Öíôñ-
Öóñ (30 ½óÖÜö).

2. ぞí¢íöóñ½ ¡ÖÜä¡ó ëñÇÜ¿　öÜëí öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 ó£½ñÖóöñ £í-
ÑíÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ öíú½ñëí ç óÖöñëçí¿ñ Üö 1 ÑÜ 90 ½óÖÜö.

3. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

ぢÜ　çóöï　 óÖÑó¡íöÜë Minute Minder ("どíú½ñë").

ごÖÑó¡íöÜë "どíú½ñë" ÖíôÖñö ½óÇíöá (min).
ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ÜßëíöÖÜÇÜ Üöïôñöí óÖÑó¡íöÜë Minute Minder ("どíú½ñë") ÖíôÖñö ½óÇíöá ó
ëí£Ñíïöï　 £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿:

1. ご£ç¿ñ¡óöñ Öíäóö¡ó ó£ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　.

2. ぞí¢½óöñ Öí ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 ç▲¡¿0ôñÖó　 £çÜ¡ÜçÜÇÜ ïóÇÖí¿í ó Üö¡¿0ôñÖó　 âÜÖ¡îóó.
ぱÜÖ¡îó0 ½Ü¢ÖÜ Üö¡¿0ôóöá ç ¿0ßÜú ½Ü½ñÖö ÜßëíöÖÜÇÜ Üöïôñöí
1. ぞí¢½óöñ ó Öñ ÜöäÜï¡íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öñ £í½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë Minute Minder

("どíú½ñë").

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ごÖÑó¡íöÜë Minute Minder ("どíú½ñë") äÜÇíïÖñö.
ゑëñ½　 ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖóöá ¡í¡ ç ¿0ßÜú ½Ü½ñÖö ÜßëíöÖÜÇÜ Üöïôñöí, öí¡ ó ç ñÇÜ ¡ÜÖîñ, Öí-
¢íç Öí ¡ÖÜä¡ó äÜç▲üñÖó　 ó äÜÖó¢ñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　.

ぱÜÖ¡îó　 FROSTMATIC
ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. ぞí¢ó½íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode ("づñ¢ó½"), äÜ¡í Öí Ñóïä¿ññ Öñ äÜ　çóöï　 ïÜÜöçñöïöçÜ0àóú

£ÖíôÜ¡.
げí½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë FROSTMATIC.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

ぢÜ　çóöï　 óÖÑó¡íöÜë FROSTMATIC.
Äöí âÜÖ¡îó　 íçöÜ½íöóôñï¡ó ç▲¡¿0ôíñöï　 ôñëñ£ 52 ôíïí.
ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó ÑÜ ññ íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ £íçñëüñÖó　
1. ぞí¢½óöñ ó Öñ ÜöäÜï¡íúöñ ¡ÖÜä¡Ü Mode, äÜ¡í Öñ £í½óÇíñö óÖÑó¡íöÜë FROSTMATIC.

2. ぞí¢½óöñ ¡ÖÜä¡Ü OK Ñ¿　 äÜÑöçñë¢ÑñÖó　.

3. ごÖÑó¡íöÜë FROSTMATIC äÜÇíïÖñö.

ば¿Ü¢óöñ ç ¡Üë£óÖÜ ïçñ¢óñ äëÜÑÜ¡ö▲, äÜÑ¿ñ¢íàóñ £í½Üëí¢óçíÖó0 FROSTMATIC.
ぱÜÖ¡îó　 ç▲¡¿0ôíñöï　 äëó £íÑíÖóó ÑëÜÇÜú öñ½äñëíöÜë▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　.
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だäÜçñàñÖóñ Ü ç▲ïÜ¡Üú öñ½äñëíöÜëñ
ぢÜç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñëñ (Öíäëó½ñë, ó£-£í ó½ñçüñÇÜ ëíÖññ ½ñ-
ïöÜ äñëñßÜ　 ç äÜÑíôñ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　) ÜöÜßëí¢íñöï　:

� ½óÇíÖóñ½ ïóÇÖí¿áÖÜÇÜ óÖÑó¡íöÜëí ó Ñóïä¿ñ　 öñ½äñëíöÜë▲;

� £çÜ¡Üç▲½ ïóÇÖí¿Ü½.
だö¡¿0ôñÖóñ ÜäÜçñàñÖó　.

1. ぞí¢½óöñ ¿0ßÜ0 ¡ÖÜä¡Ü.
2. げçÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ ç▲¡¿0ôóöï　.

3. ぞí Ñóïä¿ññ öñ½äñëíöÜë▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲ ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ïñ¡ÜÖÑ ÜöÜß-
ëí£óöï　 ïí½Üñ ç▲ïÜ¡Üñ ÑÜïöóÇÖÜöÜñ £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲. げíöñ½ ïÖÜçí ÜöÜßëí-
£óöï　 £íÑíÖÖí　 öñ½äñëíöÜëí.

4. でóÇÖí¿áÖ▲ú óÖÑó¡íöÜë äëÜÑÜ¿¢óö ½óÇíöá ÑÜ ÑÜïöó¢ñÖó　 £íÑíÖÖÜú öñ½äñëíöÜë▲.
ぢëó ÑÜïöó¢ñÖóó £íÑíÖÖÜú öñ½äñëíöÜë▲ ïóÇÖí¿áÖ▲ú óÖÑó¡íöÜë äÜÇíïÖñö.

でóÇÖí¿ó£íîó　 Üö¡ë▲öÜú Ñçñëî▲
ぎï¿ó Ñçñëîí ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 Üïöíñöï　 Üö¡ë▲öÜú ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ½óÖÜö,
ëí£Ñíñöï　 £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿. ぞí öÜ, ôöÜ Ñçñëîí Öñ £í¡ë▲öí Ü¡í£▲çíñö:
� ½óÇíÖóñ ïóÇÖí¿áÖÜÇÜ óÖÑó¡íöÜëí;

� £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿.
ぢÜï¿ñ çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçóú (Ñçñëîí £í¡ë▲öí) £çÜ¡ÜçÜú ïóÇÖí¿ ç▲¡¿0-
ôíñöï　.

ぢぎづゑだぎ ごでぢだずぽげだゑんぞごぎ

Чóïö¡í êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó£ÖÜöëó
ぢñëñÑ äñëç▲½ ç¡¿0ôñÖóñ½ äëóßÜëí ç▲½Üúöñ ñÇÜ çÖÜöëñÖÖóñ äÜçñëêÖÜïöó ó çïñ çÖÜö-
ëñÖÖóñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó öñä¿Üú çÜÑÜú ï Öñúöëí¿áÖ▲½ ½▲¿Ü½, ôöÜß▲ ÜÑí¿óöá £íäíê,
êíëí¡öñëÖ▲ú Ñ¿　 öÜ¿á¡Ü ôöÜ ó£ÇÜöÜç¿ñÖÖÜÇÜ ó£Ññ¿ó　, £íöñ½ öàíöñ¿áÖÜ äëÜöëóöñ óê.

ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½Ü0àóñ ó¿ó íßëí£óçÖ▲ñ ïëñÑïöçí, ö.¡. ÜÖó ½ÜÇÜö äÜçëñÑóöá äÜ¡ë▲öóñ
äÜçñëêÖÜïöñú êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.

ぎぐぎがぞぎゑぞだぎ ごでぢだずぽげだゑんぞごぎ

びëíÖñÖóñ £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç
ぢëó äñëçÜ½ £íäÜï¡ñ ó¿ó äÜï¿ñ Ñ¿óöñ¿áÖÜÇÜ äëÜïöÜ　 äñëñÑ £í¡¿íÑ¡Üú äëÜÑÜ¡öÜç ç Üö-
Ññ¿ñÖóñ Ñíúöñ äëóßÜëÜ äÜëíßÜöíöá Öñ ½ñÖññ 2 ôíïÜç ç ëñ¢ó½ñ Üï¡ÜëñÖÖÜú £í½ÜëÜ£¡ó.

ぢëó ï¿ÜôíúÖÜ½ ëí£½Üëí¢óçíÖóó äëÜÑÜ¡öÜç, Öíäëó½ñë, äëó ïßÜñ ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　, ñï¿ó
Öíäë　¢ñÖóñ ç ïñöó ÜöïÜöïöçÜçí¿Ü ç öñôñÖóñ çëñ½ñÖó, äëñç▲üí0àñÇÜ Ü¡í£íÖÖÜñ ç öí-
ß¿óîñ öñêÖóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê "çëñ½　 äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲", ëí£½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡-
ö▲ ï¿ñÑÜñö ß▲ïöëÜ ÜäÜöëñßóöá ç äóàÜ ó¿ó Öñ½ñÑ¿ñÖÖÜ äÜÑçñëÇÖÜöá öñä¿ÜçÜú Üßëí-
ßÜö¡ñ, £íöñ½ äÜçöÜëÖÜ £í½ÜëÜ£óöá (äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ÜÖó Üïö▲ÖÜö).

36 ぢñëçÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ



づí£½Üëí¢óçíÖóñ äëÜÑÜ¡öÜç
げí½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲, ç¡¿0ôí　 äëÜÑÜ¡ö▲ Ç¿ÜßÜ¡Üú £í½ÜëÜ£¡ó, äñëñÑ óïäÜ¿á£Üçí-
Öóñ½ ½Ü¢ÖÜ ëí£½Üëí¢óçíöá ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó ó¿ó äëó ¡Ü½ÖíöÖÜú öñ½äñëíöÜ-
ëñ, ç £íçóïó½Üïöó Üö çëñ½ñÖó, ¡ÜöÜë▲½ ゑ▲ ëíïäÜ¿íÇíñöñ Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　 ~öÜú Üäñëí-
îóó.
ぜí¿ñÖá¡óñ ¡Üï¡ó ½Ü¢ÖÜ ÇÜöÜçóöá, Ñí¢ñ Öñ ëí£½Üëí¢óçí　, ç öÜ½ çóÑñ, ç ¡í¡Ü½ ÜÖó ç£　-
ö▲ ó£ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲: ç ~öÜ½ ï¿Üôíñ äëÜîñïï äëóÇÜöÜç¿ñÖó　 äóàó £íú½ñö ßÜ¿á-
üñ çëñ½ñÖó.

ゑÜ£ÑÜüÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ
でóïöñ½í
ClimaTech äÜ£çÜ¿　ñö ß▲ïöëññ Üê¿í¢Ñíöá äëÜ-
ÑÜ¡ö▲ ó äÜÑÑñë¢óçíöá ßÜ¿ññ ëíçÖÜ½ñëÖÜ0
öñ½äñëíöÜëÜ ç ÜöÑñ¿ñÖóó.
ÄöÜ ÜïöëÜúïöçÜ Üßñïäñôóçíñö ß▲ïöëÜñ Üê¿í-
¢ÑñÖóñ äëÜÑÜ¡öÜç ó ßÜ¿ññ ëíçÖÜ½ñëÖÜ0 öñ½-
äñëíöÜëÜ ç ÜöÑñ¿ñÖóó.

âó¿áöë CleanAir Control
ゑíü äëóßÜë ÜïÖíàñÖ ÜÇÜ¿áÖ▲½ âó¿áöëÜ½, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲½ £í ¡ë▲ü¡Üú £íï¿ÜÖ¡ó ç £í-
ÑÖñú ïöñÖ¡ñ ß¿Ü¡í ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 çÜ£ÑÜêí.
ÄöÜö âó¿áöë Üôóàíñö çÜ£ÑÜê Üö Öñ¢ñ¿íöñ¿áÖ▲ê £íäíêÜç ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú ¡í½ñëñ, ñàñ
ßÜ¿ññ Ü¿Üôüí　 ¡íôñïöçÜ êëíÖñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç.
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でéñ½Ö▲ñ äÜ¿¡ó
ぞí ïöñÖ¡íê êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ÜïöíÖÜç¿ñÖ ë　Ñ Öí-
äëíç¿　0àóê, äÜ£çÜ¿　0àóê ëí£½ñàíöá äÜ¿¡ó
äÜ ¢ñ¿íÖó0.

ぢÜ¿¡í Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡
ば¿Ü¢óöñ ßÜö▲¿¡ó (£í¡ë▲çí0àó½óï　 ¡ÜÖîí½ó ¡
ïñßñ) Öí äëñÑçíëóöñ¿áÖÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖÜ0 äÜ¿-
¡Ü.

ぎï¿ó äÜ¿¡í ÜïöíÖÜç¿ñÖí ç ÇÜëó£ÜÖöí¿áÖÜñ äÜ-
¿Ü¢ñÖóñ, ½Ü¢ÖÜ ¡¿íïöá öÜ¿á¡Ü £í¡ë▲ö▲ñ ßÜ-
ö▲¿¡ó.

ÄöÜ äÜ¿¡Ü Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡ ½Ü¢ÖÜ ÜïöíÖÜçóöá äÜÑ
Öí¡¿ÜÖÜ½, ôöÜß▲ êëíÖóöá ëíÖññ Üö¡ë▲ö▲ñ ßÜ-
ö▲¿¡ó. が¿　 ~öÜÇÜ äÜö　Öóöñ äÜ¿¡Ü öí¡, ôöÜß▲ ññ
½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü äÜçñëÖÜöá ççñëê ó ÜïöíÖÜçóöá Öí ï¿ñÑÜ0àóú çñëêÖóú ÜëÜçñÖá.
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づí£½ñàñÖóñ äÜ¿Ü¡ Ñçñëî▲
ぶöÜß▲ Üßñïäñôóöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá êëíÖóöá
Üäí¡Üç¡ó äëÜÑÜ¡öÜç ëí£¿óôÖ▲ê ëí£½ñëÜç,
äÜ¿¡ó Ñçñëî▲ ½Ü¢ÖÜ ëí£½ñàíöá Öí ëí£-
ÖÜú ç▲ïÜöñ.
ぶöÜß▲ äñëñïöíçóöá äÜ¿¡Ü, ÑñúïöçÜúöñ ï¿ñ-
ÑÜ0àó½ Üßëí£Ü½:
½ñÑ¿ñÖÖÜ äÜö　Öóöñ äÜ¿¡Ü ç Öíäëíç¿ñÖóó,
Ü¡í£íÖÖÜ½ ïöëñ¿¡í½ó, äÜ¡í ÜÖí Öñ ç▲ïçÜ-
ßÜÑóöï　; £íöñ½ ÜïöíÖÜçóöñ ññ Öí ÖÜ¢ÖÜñ
½ñïöÜ.

éàó¡ FreshBox
ÄöÜ ÜïöëÜúïöçÜ Üßñïäñôóçíñö ß▲ïöëÜñ Üê¿í-
¢ÑñÖóñ äëÜÑÜ¡öÜç ó ßÜ¿ññ ëíçÖÜ½ñëÖÜ0 öñ½-
äñëíöÜëÜ ç 　àó¡ñ.

ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. ゑ¡¿0ôóöñ âÜÖ¡îó0 COOLMATIC.

2. げíÇÜëóöï　 óÖÑó¡íöÜë COOLMATIC.

3. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü ççñëê, ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí
ëóïÜÖ¡ñ.

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü çÖó£.
2. ゑ▲¡¿0ôóöñ âÜÖ¡îó0 COOLMATIC.

3. ごÖÑó¡íöÜë COOLMATIC äÜÇíïÖñö.
ぱÜÖ¡îó　 ç▲¡¿0ôíñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó ôñëñ£ Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ôíïÜç.
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づñ¢ó½ ProFresh
ñï¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ÜöÑñ¿ñÖó　 ç ¡íôñïöçñ
　àó¡í Ñ¿　 ïçñ¢óê äëÜÑÜ¡öÜç FreshBox Öñ öëñ-
ßÜñöï　, ½Ü¢ÖÜ ó£½ñÖóöá ÖíïöëÜú¡ó ó óïäÜ¿á£Ü-
çíöá ñÇÜ ç ¡íôñïöçñ ÜöÑñ¿ñÖó　 ï Öó£¡Üú öñ½äñ-
ëíöÜëÜú.

ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü ççñëê, ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí

ëóïÜÖ¡ñ.
ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü çÖó£.

ぱÜÖ¡îó　 QuickChill Ñ¿　 Üê¿í¢ÑñÖó　 Öíäóö¡Üç
Äöí âÜÖ¡îó　 äëñÑÖí£ÖíôñÖí Ñ¿　 ß▲ïöëÜÇÜ
Üê¿í¢ÑñÖó　 Öíäóö¡Üç.
ゑ¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. ご£ç¿ñ¡óöñ ó¿ó äñëñïöíçáöñ ç▲üñ 　àó¡ Ñ¿　

ïçñ¢óê äëÜÑÜ¡öÜç FreshBox, í äÜ¿¡Ü Ñ¿　 ßÜ-
ö▲¿Ü¡ äÜ½ñïöóöñ äñëñÑ äÜ¿¡Üú ß▲ïöëÜÇÜ
Üê¿í¢ÑñÖó　 QuickChill, ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí ëó-
ïÜÖ¡ñ.

2. ゑ¡¿0ôóöñ âÜÖ¡îó0 COOLMATIC.

3. げíÇÜëóöï　 óÖÑó¡íöÜë COOLMATIC.

4. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü ççñëê, ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí
ëóïÜÖ¡ñ.

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ âÜÖ¡îóó
1. でÑçóÖáöñ £íï¿ÜÖ¡Ü çÖó£.
2. ゑ▲¡¿0ôóöñ âÜÖ¡îó0 COOLMATIC.

3. ごÖÑó¡íöÜë COOLMATIC äÜÇíïÖñö.

ぱÜÖ¡îó　 ç▲¡¿0ôíñöï　 íçöÜ½íöóôñï¡ó ôñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ôíïÜç.
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éàó¡ MAXIBOX
éàó¡ äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 êëíÖñÖó　 ÜçÜàñú ó
âëÜ¡öÜç.
ゑÖÜöëó 　àó¡í ó½ññöï　 ëí£Ññ¿óöñ¿á, ¡ÜöÜë▲ú
½Ü¢ÖÜ ëíïäÜ¿íÇíöá ç ëí£¿óôÖ▲ê äÜ¿Ü¢ñÖó　ê ç
ïÜÜöçñöïöçóó ï öñ¡Üàó½ó äÜöëñßÖÜïö　½ó.
ぞí ÑÖñ 　àó¡í ñïöá ëñüñö¡í (ñï¿ó ÜÖí äëñÑÜï-
½ÜöëñÖí ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú ÑíÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó), äëñÑ-
Öí£ÖíôñÖÖí　 Ñ¿　 äëñÑÜêëíÖñÖó　 ÜçÜàñú ó
âëÜ¡öÜç Üö çÜ£Ññúïöçó　 ç¿íÇó, ÜïñÑí0àñú Öí
äÜçñëêÖÜïöó ÑÖí.
が¿　 äëÜçñÑñÖó　 ôóïö¡ó çïñ çÖÜöëñÖÖóñ Ññöí¿ó 　àó¡í ½Ü¢ÖÜ ç▲Öó½íöá.

ゑ▲Öó½íÖóñ ¡Üë£óÖ ó£ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　

1

2

2

1

とÜë£óÖ▲ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 ÜïÖíàñÖ▲ ïöÜäÜëÜ½, äëñä　öïöçÜ0àó½ óê ï¿Üôíú-
ÖÜ½Ü ç▲Öó½íÖó0 ó¿ó äíÑñÖó0. ぢëó ó£ç¿ñôñÖóó ó£ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 äÜö　Öó-
öñ ¡Üë£óÖÜ Öí ïñß　 ó, ¡ÜÇÑí ÜÖí ÑÜïöóÇÖñö ¡ÜÖñôÖÜú öÜô¡ó, äëóäÜÑÖó½óöñ äñëñÑÖóú
¡ëíú ¡Üë£óÖ▲ ó ïÖó½óöñ ññ.
ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ ¡Üë£óÖ▲ ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ ï¿ñÇ¡í Öí¡¿ÜÖóöñ ññ äñëñÑÖ00
ôíïöá. とÜÇÑí ¡Üë£óÖí ïöíÖñö Öí ïöÜäÜë, ÖíÑíçóöñ Öí Öññ, ôöÜß▲ ÜïöíÖÜçóöá Öí ½ñïöÜ.

ぢだずぎげぞぼぎ でだゑぎどぼ

ぞÜë½í¿áÖ▲ñ £çÜ¡ó äëó ëíßÜöñ äëóßÜëí
� ぢëó äëÜöñ¡íÖóó ê¿íÑíÇñÖöí äÜ öëÜß¡í½ ½ÜÇÜö ß▲öá ï¿▲üÖ▲ ÖñÇëÜ½¡óñ ßÜ¿á¡í0àóñ
ó ¢Üëôíàóñ £çÜ¡ó. ÄöÜ ÖÜë½í¿áÖÜñ 　ç¿ñÖóñ.

� とÜÇÑí ¡Ü½äëñïïÜë ç¡¿0ôñÖ, ÜÖ ÖíÇÖñöíñö ê¿íÑíÇñÖö ç êÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ú ¡ÜÖöÜë, ó ç ~öÜ
çëñ½　 ½ÜÇÜö ß▲öá ï¿▲üÖ▲ ÇÜÑñÖóñ ó üÜ½ Üö çóßëíîóó. ÄöÜ ÖÜë½í¿áÖÜñ 　ç¿ñÖóñ.

� どñä¿ÜçÜñ ëíïüóëñÖóñ ½Ü¢ñö ç▲£▲çíöá äÜ　ç¿ñÖóñ çÖñ£íäÖÜÇÜ öëñï¡í. ÄöÜ ñïöñ-
ïöçñÖÖÜñ âó£óôñï¡Üñ 　ç¿ñÖóñ, Öñ äëñÑïöíç¿　0àññ ÜäíïÖÜïöó. どí¡Üñ 　ç¿ñÖóñ 　ç¿-
　ñöï　 ÖÜë½í¿áÖ▲½.
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づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ ~¡ÜÖÜ½óó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó
� ぞñ Üö¡ë▲çíúöñ ÑçñëîÜ ï¿óü¡Ü½ ôíïöÜ ó Öñ Ññë¢óöñ ññ Üö¡ë▲öÜú ÑÜ¿áüñ, ôñ½ ÖñÜß-
êÜÑó½Ü.

� ぎï¿ó öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ ç▲ïÜ¡í　, ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ ÖíêÜÑóöï　
ç ïí½Ü½ ç▲ïÜ¡Ü½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ äÜ¿ÖÜïöá0 £íÇëÜ¢ñÖ, ¡Ü½äëñïïÜë ½Ü¢ñö
ëíßÜöíöá ßñ£ ÜïöíÖÜçÜ¡, ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ Üßëí£ÜçíÖó0 óÖñ　 ó¿ó ¿áÑí Öí óïäíëóöñ¿ñ.
ぎï¿ó öí¡Üñ ï¿Üôíñöï　, äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ ÑÜ ßÜ¿ññ Öó£¡óê £Öíôñ-
Öóú, ôöÜß▲ ïÑñ¿íöá çÜ£½Ü¢Ö▲½ íçöÜ½íöóôñï¡Üñ ÜööíóçíÖóñ, ó, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ïÖó-
£óöá äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ Üê¿í¢ÑñÖó0 äëÜÑÜ¡öÜç
が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 Üäöó½í¿áÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç:

� Öñ äÜ½ñàíúöñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ öñä¿▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ ó¿ó óïäíë　0àóñï　 ¢óÑ¡Üïöó
� Öí¡ë▲çíúöñ ó¿ó £íçÜëíôóçíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲, ÜïÜßñÖÖÜ öñ, ¡ÜöÜë▲ñ ó½ñ0ö ïó¿áÖ▲ú £í-
äíê

� ëíïäÜ¿íÇíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲ öí¡, ôöÜß▲ çÜ¡ëÜÇ Öóê ½ÜÇ ïçÜßÜÑÖÜ îóë¡Ü¿óëÜçíöá çÜ£ÑÜê

づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ Üê¿í¢ÑñÖó0
ぢÜ¿ñ£Ö▲ñ ïÜçñö▲:
ぜ　ïÜ (çïñê öóäÜç): äÜ½ñàíúöñ ç äÜ¿ó~öó¿ñÖÜç▲ñ äí¡ñö▲ ó ¡¿íÑóöñ Öí ïöñ¡¿　ÖÖÜ0
äÜ¿¡Ü, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ0 ÖíÑ 　àó¡Ü½ Ñ¿　 ÜçÜàñú.
びëíÖóöñ ½　ïÜ öí¡ó½ Üßëí£Ü½ ÜÑóÖ, ½í¡ïó½Ü½ Ñçí ÑÖ　, óÖíôñ ÜÖÜ ½Ü¢ñö óïäÜëöóöáï　.
ぢëÜÑÜ¡ö▲, äÜÑçñëÇüóñï　 öñä¿ÜçÜú ÜßëíßÜö¡ñ, êÜ¿ÜÑÖ▲ñ ß¿0Ñí ó ö.Ñ.: ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá
Öí¡ë▲ö▲ ó ½ÜÇÜö ß▲öá ëí£½ñàñÖ▲ Öí ¿0ßÜú äÜ¿¡ñ.
ぱëÜ¡ö▲ ó ÜçÜàó: ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá öàíöñ¿áÖÜ ÜôóàñÖÖ▲½ó; óê ï¿ñÑÜñö äÜ½ñàíöá ç ïäñ-
îóí¿áÖÜ äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ñ Ñ¿　 óê êëíÖñÖó　 　àó¡ó.
で¿óçÜôÖÜñ ½íï¿Ü ó ï▲ë: ÑÜ¿¢Ö▲ äÜ½ñàíöáï　 ç ïäñîóí¿áÖ▲ñ çÜ£ÑÜêÜÖñäëÜÖóîíñ½▲ñ
¡ÜÖöñúÖñë▲ ó¿ó ß▲öá ÜßñëÖÜö▲ í¿0½óÖóñçÜú âÜ¿áÇÜú ó¿ó äÜ¿ó~öó¿ñÖÜçÜú ä¿ñÖ¡Üú,
ôöÜß▲ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÜÇëíÖóôóöá ¡ÜÖöí¡ö ï çÜ£ÑÜêÜ½.
ゐÜö▲¿¡ó ï ½Ü¿Ü¡Ü½: ÑÜ¿¢Ö▲ ß▲öá £í¡ë▲ö▲ ¡ë▲ü¡Üú ó ëí£½ñàñÖ▲ ç äÜ¿¡ñ Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡
Öí Ñçñëîñ.
ゐíÖíÖ▲, ¡íëöÜâñ¿á, ¿Ü¡ ó ôñïÖÜ¡ Öñ ï¿ñÑÜñö êëíÖóöá ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ ç ÖñÜäí¡ÜçíÖÖÜ½
çóÑñ.

づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ £í½Üëí¢óçíÖó0
ぞó¢ñ äëóçñÑñÖ ë　Ñ ëñ¡Ü½ñÖÑíîóú, Öíäëíç¿ñÖÖ▲ê Öí öÜ, ôöÜß▲ äÜ½Üôá ïÑñ¿íöá äëÜ-
îñïï £í½Üëí¢óçíÖó　 ½í¡ïó½í¿áÖÜ ~ââñ¡öóçÖ▲½:

� ½í¡ïó½í¿áÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç, ¡ÜöÜëÜñ ½Ü¢ñö ß▲öá £í½ÜëÜ¢ñÖÜ ç öñôñÖóñ 24
ôíïÜç. Ü¡í£íÖÜ Öí öíß¿óô¡ñ öñêÖóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê;

� äëÜîñïï £í½Üëí¢óçíÖó　 £íÖó½íñö 24 ôíïí. ゑ ~öÜö äñëóÜÑ Öñ ï¿ñÑÜñö ¡¿íïöá ç ½ÜëÜ-
£ó¿áÖÜ0 ¡í½ñëÜ ÖÜç▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲, äÜÑ¿ñ¢íàóñ £í½Üëí¢óçíÖó0;

� £í½Üëí¢óçíúöñ öÜ¿á¡Ü ç▲ïÜ¡Ü¡íôñïöçñÖÖ▲ñ, ïçñ¢óñ ó öàíöñ¿áÖÜ ç▲½▲ö▲ñ äëÜÑÜ¡-
ö▲;

� äñëñÑ £í½Üëí¢óçíÖóñ½ ëí£Ññ¿óöñ äëÜÑÜ¡ö▲ Öí ½í¿ñÖá¡óñ äÜëîóó Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲
ß▲ïöëÜ ó äÜ¿ÖÜïöá0 óê £í½Üëí£óöá, í öí¡¢ñ ôöÜß▲ ó½ñöá çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ëí£½Üëí¢ó-
çíöá öÜ¿á¡Ü ÖÜ¢ÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç;
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� £íçñëÖóöñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç í¿0½óÖóñçÜ0 âÜ¿áÇÜ ó¿ó ç äÜ¿ó~öó¿ñÖÜçÜ0 ä¿ñÖ¡Ü ó äëÜ-
çñëáöñ, ôöÜß▲ ¡ Öó½ Öñ ß▲¿Ü ÑÜïöÜäí çÜ£ÑÜêí;

� Öñ ÑÜäÜï¡íúöñ, ôöÜß▲ ïçñ¢óñ Öñ£í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ ¡íïí¿óïá Ü¢ñ £í½ÜëÜ¢ñÖ-
Ö▲ê äëÜÑÜ¡öÜç çÜ ó£ßñ¢íÖóñ äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜë▲ äÜï¿ñÑÖóê;

� äÜïöÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ ïÜêëíÖ　0öï　 ¿Üôüñ ó ÑÜ¿áüñ, ôñ½ ¢óëÖ▲ñ; ïÜ¿á ïÜ¡ëíàíñö ïëÜ¡
êëíÖñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç;

� äóàñçÜú ¿ñÑ ½Ü¢ñö ç▲£çíöá Ü¢ÜÇ ¡Ü¢ó, ñï¿ó ßëíöá ñÇÜ ç ëÜö äë　½Ü ó£ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú
¡í½ñë▲;

� ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 Ü¡í£▲çíöá ÑíöÜ £í½Üëí¢óçíÖó　 Öí ¡í¢ÑÜú Üäí¡Üç¡ñ; ~öÜ äÜ£çÜ¿óö
¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá ïëÜ¡ êëíÖñÖó　.

づñ¡Ü½ñÖÑíîóó äÜ êëíÖñÖó0 £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç
が¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 Üäöó½í¿áÖ▲ê ëñ£Ü¿áöíöÜç ï¿ñÑÜñö:
� ÜßñÑóöáï　, ôöÜ äëÜÑÜ¡ö▲ óÖÑÜïöëóí¿áÖÜú £í½ÜëÜ£¡ó êëíÖó¿óïá Ü äëÜÑíçîí ç ÑÜ¿-
¢Ö▲ê Üï¿Üçó　ê;

� Üßñïäñôóöá ½óÖó½í¿áÖÜñ çëñ½　 ÑÜïöíç¡ó £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ó£ ½íÇí£óÖí ç
ïçÜ0 ½ÜëÜ£ó¿áÖÜ0 ¡í½ñëÜ;

� Öñ Üö¡ë▲çíöá ÑçñëîÜ ï¿óü¡Ü½ ôíïöÜ ó Öñ Ññë¢íöá ññ Üö¡ë▲öÜú ÑÜ¿áüñ, ôñ½ ÖñÜßêÜ-
Ñó½Ü.

� ぢÜï¿ñ ëí£½Üëí¢óçíÖó　 äëÜÑÜ¡ö▲ ß▲ïöëÜ äÜëö　öï　 ó Öñ äÜÑ¿ñ¢íö äÜçöÜëÖÜ½Ü £í½Ü-
ëí¢óçíÖó0.

� ぞñ äëñç▲üíúöñ çëñ½　 êëíÖñÖó　, Ü¡í£íÖÖÜñ ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ½ äëÜÑÜ¡öÜç.

ばびだが ご だЧごでどとん
ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ!
ぢñëñÑ ç▲äÜ¿ÖñÖóñ½ ¡í¡óê-¿óßÜ Üäñëíîóú äÜ ôóïö¡ñ ó¿ó ÜêÜÑÜ £í äëóßÜëÜ½ ç▲Öáöñ
çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.

ゑ êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ½ ¡ÜÖöÜëñ ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí ïÜÑñë¢íöï　 ÜÇ¿ñçÜÑÜëÜÑ▲; äÜ~öÜ½Ü ñÇÜ Üß-
ï¿Ü¢óçíÖóñ ó £íäëíç¡í ÑÜ¿¢Ö▲ ÜïÜàñïöç¿　öáï　 öÜ¿á¡Ü ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲½ó ïäñîóí¿ó-
ïöí½ó.

ぢñëóÜÑóôñï¡í　 ôóïö¡í
ぢëóßÜë ÖÜ¢Ñíñöï　 ç ëñÇÜ¿　ëÖÜú ôóïö¡ñ:

� çÖÜöëñÖÖóñ äÜçñëêÖÜïöó äëóßÜëí ó äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó ½Üúöñ öñä¿Üú çÜÑÜú ï Öñ-
úöëí¿áÖ▲½ ½▲¿Ü½.

� öàíöñ¿áÖÜ äëÜçñëáöñ Üä¿ÜöÖñÖóñ Ñçñëî▲ ó ç▲öëóöñ ñÇÜ ÑÜôóïöí, ôöÜß▲ ÜÖÜ ß▲¿Ü
ôóïö▲½ ó ßñ£ ½ÜïÜëí.

� ïäÜ¿ÜïÖóöñ ó öàíöñ¿áÖÜ ç▲öëóöñ.

ぞñ ö　Öóöñ, Öñ ÑçóÇíúöñ ó ïöíëíúöñïá Öñ äÜçëñÑóöá öëÜß¡ó ó ¡íßñ¿ó çÖÜöëó ¡ÜëäÜïí.
ぞó¡ÜÇÑí Öñ äÜ¿á£Üúöñïá Ñ¿　 ôóïö¡ó çÖÜöëñÖÖóê äÜçñëêÖÜïöñú ½Ü0àó½ó ïëñÑïöçí½ó,
íßëí£óçÖ▲½ó äÜëÜü¡í½ó, ôóïö　àó½ó ïëñÑïöçí½ó ï ïó¿áÖ▲½ £íäíêÜ½ ó¿ó äÜ¿óëÜçí¿á-
Ö▲½ó äíïöí½ó, öí¡ ¡í¡ ÜÖó ½ÜÇÜö äÜçëñÑóöá äÜçñëêÖÜïöá ó Üïöíçóöá ïöÜú¡óú £íäíê.
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ぢëÜôóïöóöñ óïäíëóöñ¿á (ôñëÖí　 ëñüñö¡í) ó ¡Ü½äëñïïÜë, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ ï £íÑÖñú ïöÜ-
ëÜÖ▲ äëóßÜëí, àñö¡Üú ó¿ó ä▲¿ñïÜïÜ½. Äöí Üäñëíîó　 äÜç▲üíñö ~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜ-
ö▲ äëóßÜëí ó ïÖó¢íñö äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

ゐÜÑáöñ ÜïöÜëÜ¢Ö▲, ôöÜß▲ Öñ äÜçëñÑóöá ïóïöñ½Ü Üê¿í¢ÑñÖó　.

ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ôóïö　àóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 ¡ÜêÖó ïÜÑñë¢íö êó½ó¡íö▲, ½ÜÇÜàóñ äÜçëñÑóöá
ä¿íïö½íïïÜç▲ñ Ññöí¿ó äëóßÜëí. ぢÜ ~öÜú äëóôóÖñ ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ½▲öá çÖñüÖóú ¡Üë-
äÜï äëóßÜëí öÜ¿á¡Ü öñä¿Üú çÜÑÜú ï ÖñßÜ¿áüó½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ½Ü0àñÇÜ ïëñÑïöçí.
ぢÜï¿ñ ôóïö¡ó äÜÑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë ¡ ïñöó ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　.

づí£½Üëí¢óçíÖóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í
ぢëó ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê Öí¿ñÑá íçöÜ½íöóôñï¡ó ÜÑí¿　ñöï　 ï óïäíëóöñ¿　 êÜ¿ÜÑó¿á-
ÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 äëó ¡í¢ÑÜ½ ç▲¡¿0ôñÖóó ½ÜöÜë-¡Ü½äëñïïÜëí. どí¿í　 çÜÑí ï¿óçíñöï　 ç
ïäñîóí¿áÖ▲ú äÜÑÑÜÖ, ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ú ï £íÑÖñú ïöÜëÜÖ▲ äëóßÜëí ÖíÑ ½ÜöÜë-¡Ü½äëñï-
ïÜëÜ½, ó £íöñ½ ÜööÜÑí óïäíë　ñöï　.
ぞñÜßêÜÑó½Ü äñëóÜÑóôñï¡ó äëÜôóàíöá ï¿óçÖÜñ
Üöçñëïöóñ, ó½ñ0àññï　 äÜïëñÑóÖñ ¡íÖí¿í êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　, çÜ ó£ßñ¢íÖóñ äÜäíÑíÖó　
¡íäñ¿á çÜÑ▲ Öí ÖíêÜÑ　àóñï　 ç Öñú äëÜÑÜ¡ö▲.
ごïäÜ¿á£Üúöñ Ñ¿　 ~öÜÇÜ ïäñîóí¿áÖÜñ äëóïäÜïÜ-
ß¿ñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ç▲ ÖíúÑñöñ Ü¢ñ çïöíç¿ñÖÖ▲½
ç ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ.

づí£½Üëí¢óçíÖóñ ½ÜëÜ£ó¿áÖÜú ¡í½ñë▲
ぜÜëÜ£ó¿áÖí　 ¡í½ñëí ÑíÖÖÜú ½ÜÑñ¿ó ÜöÖÜïóöï　 ¡ öóäÜ "no frost" (ßñ£ óÖñ　). ÄöÜ Ü£Öí-
ôíñö, ôöÜ ç Öñú Öñ Üßëí£Ü0öï　 óÖñú ó ¿ñÑ Öó Öí äëÜÑÜ¡öíê, Öó Öí ïöñÖ¡íê ïí½Üú ¡í½ñ-
ë▲.
だöïÜöïöçóñ óÖñ　 Üßñïäñôóçíñöï　 ß¿íÇÜÑíë　 äÜïöÜ　ÖÖÜú îóë¡Ü¿　îóó êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ çÜ£ÑÜ-
êí çÖÜöëó ¡í½ñë▲ Üö íçöÜ½íöóôñï¡ó ç¡¿0ôí0àñÇÜï　 çñÖöó¿　öÜëí.

Чどだ がぎずんどぽ, ぎでずご ...

ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ!
ぢñëñÑ ÜïöëíÖñÖóñ½ ÖñóïäëíçÖÜïöñú ó£ç¿ñ¡íúöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ ¡íßñ¿　 ó£ ëÜ£ñö¡ó.
ばïöëíÖ　öá ÖñóïäëíçÖÜïöó, Öñ Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç ÑíÖÖÜ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ, ÑÜ¿¢ñÖ öÜ¿á¡Ü ¡çí¿ó-
âóîóëÜçíÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëó¡ ó¿ó ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú ïäñîóí¿óïö.
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ぢëó ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ~¡ïä¿Üíöíîóó ï¿▲üÖ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ñ £çÜ¡ó (ëíßÜö▲ ¡Ü½äëñïïÜ-
ëí, îóë¡Ü¿　îóó ê¿íÑíÇñÖöí).

ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí でäÜïÜß ÜïöëíÖñÖó　
ぢëóßÜë ó£Ñíñö ïó¿áÖ▲ú
üÜ½.

ぢëóßÜë Öñ ÜïöíÖÜç¿ñÖ ÑÜ¿-
¢Ö▲½ Üßëí£Ü½.

ぢëÜçñëáöñ, äëÜôÖÜ ¿ó ïöÜóö
äëóßÜë (çïñ ôñö▲ëñ ÖÜ¢¡ó ÑÜ¿-
¢Ö▲ ïöÜ　öá Öí äÜ¿Ü).

とÜ½äëñïïÜë ëíßÜöíñö
Öñäëñë▲çÖÜ.

ゑÜ£½Ü¢ÖÜ, ÖñçñëÖÜ £íÑíÖí
öñ½äñëíöÜëí.

げíÑíúöñ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 öñ½äñ-
ëíöÜëÜ.

 ぞñä¿ÜöÖÜ £í¡ë▲öí Ñçñëîí. で½. "げí¡ë▲çíÖóñ Ñçñëî▲".

 がçñëîÜ Üö¡ë▲çí¿ó ï¿óü¡Ü½
ôíïöÜ.

ぞñ Üïöíç¿　úöñ ÑçñëîÜ Üö¡ë▲öÜú
ÑÜ¿áüñ, ôñ½ ~öÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü.

 どñ½äñëíöÜëí äëÜÑÜ¡öÜç ï¿ó-
ü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í.

ぢëñ¢Ññ ôñ½ äÜ¿Ü¢óöá äëÜÑÜ¡ö▲
Öí êëíÖñÖóñ, Ñíúöñ ó½ Üê¿í-
Ñóöáï　 ÑÜ ¡Ü½ÖíöÖÜú öñ½äñëí-
öÜë▲.

 どñ½äñëíöÜëí çÜ£ÑÜêí ç äÜ½ñ-
àñÖóó ï¿óü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í.

だßñïäñôáöñ äÜÖó¢ñÖóñ öñ½äñ-
ëíöÜë▲ çÜ£ÑÜêí ç äÜ½ñàñÖóó.

 ゑ¡¿0ôñÖí âÜÖ¡îó　
FROSTMATIC.

で½. ëí£Ññ¿ "ぱÜÖ¡îó　
FROSTMATIC".

 ゑ¡¿0ôñÖí âÜÖ¡îó　
COOLMATIC.

で½. ëí£Ññ¿ "ぱÜÖ¡îó　
COOLMATIC".

ゑÜÑí ïöñ¡íñö äÜ £íÑÖñú
ïöñÖ¡ñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.

ゑÜ çëñ½　 íçöÜ½íöóôñï¡ÜÇÜ
ëí£½Üëí¢óçíÖó　 Öí £íÑÖñú äí-
Öñ¿ó ëí£½Üëí¢óçíñöï　 Öí-
¿ñÑá.

ÄöÜ ÖÜë½í¿áÖÜ.

ゑÜÑí ïöñ¡íñö çÖÜöëá êÜ-
¿ÜÑó¿áÖó¡í.

げíïÜëó¿Üïá ï¿óçÖÜñ Üöçñë-
ïöóñ.

ぢëÜôóïöóöñ ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ.

 ぢëÜÑÜ¡ö▲ ½ñüí0ö çÜÑñ ïöñ-
¡íöá ç çÜÑÜïßÜëÖó¡.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ äëÜÑÜ¡ö▲ Öñ ¡í-
ïí0öï　 £íÑÖñú ïöñÖ¡ó.

ゑÜÑí ïöñ¡íñö Öí äÜ¿. でßëÜï öí¿Üú çÜÑ▲ Öíäëíç¿ñÖ
½ó½Ü äÜÑÑÜÖí óïäíëóöñ¿　,
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜÇÜ ÖíÑ ¡Ü½äëñï-
ïÜëÜ½.

ぞíäëíçáöñ ïßëÜï öí¿Üú çÜÑ▲ ç
äÜÑÑÜÖ óïäíëóöñ¿　.

で¿óü¡Ü½ ½ÖÜÇÜ ¿áÑí ó
óÖñ　.

ぢëÜÑÜ¡ö▲ Öñ Üäí¡ÜçíÖ▲ Öí-
Ñ¿ñ¢íàó½ Üßëí£Ü½.

ばäí¡Üúöñ äëÜÑÜ¡ö▲ ßÜ¿ññ öàí-
öñ¿áÖÜ.

 ぞñä¿ÜöÖÜ £í¡ë▲öí Ñçñëîí. で½. "げí¡ë▲çíÖóñ Ñçñëî▲".

 どñ½äñëíöÜëí ç êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ½
ÜöÑñ¿ñÖóó ï¿óü¡Ü½ Öó£¡í　.

げíÑíúöñ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 öñ½äñ-
ëíöÜëÜ.

どñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó
äëóßÜëí ï¿óü¡Ü½ ç▲ïÜ-
¡í　.

ぞñä¿ÜöÖÜ £í¡ë▲öí Ñçñëîí. で½. "げí¡ë▲çíÖóñ Ñçñëî▲".
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ぞñóïäëíçÖÜïöá ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí でäÜïÜß ÜïöëíÖñÖó　
 どñ½äñëíöÜëí äëÜÑÜ¡öÜç ï¿ó-

ü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í.
ぢëñ¢Ññ ôñ½ äÜ¿Ü¢óöá äëÜÑÜ¡ö▲
Öí êëíÖñÖóñ, Ñíúöñ ó½ Üê¿í-
Ñóöáï　 ÑÜ ¡Ü½ÖíöÖÜú öñ½äñëí-
öÜë▲.

 だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ êëíÖóöï　 ï¿ó-
ü¡Ü½ ½ÖÜÇÜ äëÜÑÜ¡öÜç.

だÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ £í¡¿íÑ▲çíúöñ
½ñÖáüññ ¡Ü¿óôñïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç.

どñ½äñëíöÜëí ç êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡ñ ï¿óü¡Ü½ ç▲-
ïÜ¡í　.

ゑÖÜöëó äëóßÜëí ÜöïÜöïöçÜñö
îóë¡Ü¿　îó　 êÜ¿ÜÑÖÜÇÜ çÜ£ÑÜ-
êí.

ばßñÑóöñïá, ôöÜ çÖÜöëó äëóßÜëí
îóë¡Ü¿óëÜñö êÜ¿ÜÑÖ▲ú çÜ£ÑÜê.

どñ½äñëíöÜëí ç ½ÜëÜ-
£ó¿áÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó ï¿ó-
ü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í　.

ぢëÜÑÜ¡ö▲ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ▲ ï¿ó-
ü¡Ü½ ß¿ó£¡Ü ÑëÜÇ ¡ ÑëÜÇÜ.

ば¡¿íÑ▲çíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲ öí¡, ôöÜ-
ß▲ Üßñïäñôóöá îóë¡Ü¿　îó0 êÜ-
¿ÜÑÖÜÇÜ çÜ£ÑÜêí.

ぢëóßÜë Öñ ëíßÜöíñö. ぢëóßÜë ç▲¡¿0ôñÖ. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.

 ゑó¿¡í üÖÜëí äóöíÖó　 Öñ çïöí-
ç¿ñÖí ç ëÜ£ñö¡Ü ¡í¡ ï¿ñÑÜñö.

とí¡ ï¿ñÑÜñö çïöíçáöñ çó¿¡Ü
üÖÜëí äóöíÖó　 ç ëÜ£ñö¡Ü.

 だöïÜöïöçÜñö ~¿ñ¡öëÜäóöíÖóñ
äëóßÜëí. だöïÜöïöçÜñö Öíäë　-
¢ñÖóñ ç ëÜ£ñö¡ñ ~¿ñ¡öëÜïñöó.

ぢÜÑ¡¿0ôóöñ ¡ ~öÜú ïñöñçÜú ëÜ-
£ñö¡ñ ÑëÜÇÜú ~¿ñ¡öëÜäëóßÜë.
だßëíöóöñïá ¡ ¡çí¿óâóîóëÜçíÖ-
ÖÜ½Ü ~¿ñ¡öëó¡Ü.

ずí½äí Öñ ÇÜëóö. ずí½äí ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ
Ü¢óÑíÖó　.

げí¡ëÜúöñ ó ïÖÜçí Üö¡ëÜúöñ
ÑçñëîÜ.

"dEMo" äÜ　ç¿　ñöï　 Öí
Ñóïä¿ññ.

ぢëóßÜë ÖíêÜÑóöï　 ç Ññ½Üëñ-
¢ó½ñ.

ぞí¢½óöñ Öí ¡ÖÜä¡Ü OK ó ÜÑñë-
¢óçíúöñ ññ äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ 10
ïñ¡ÜÖÑ; äëÜ£çÜôóö Ñ¿óÖÖ▲ú ïóÇ-
Öí¿ £Ü½½ñëí, í Ñóïä¿ñú äÜÇíï-
Öñö Öí ¡ÜëÜö¡Üñ çëñ½　, äÜï¿ñ
ôñÇÜ äëóßÜë äñëñúÑñö ç ÖÜë-
½í¿áÖ▲ú ëñ¢ó½ ëíßÜö▲.

ぎï¿ó äëóçñÑñÖÖ▲ñ ëñ¡Ü½ñÖÑíîóó Öñ äÜ£çÜ¿　0ö ÜïöëíÖóöá ÖñóïäëíçÖÜïöá, Üßëíö-
óöñïá ç ½ñïöÖ▲ú íçöÜëó£ÜçíÖÖ▲ú ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.

げí¡ë▲öóñ Ñçñëî▲
1. ぢëÜôóïöóöñ Üä¿ÜöÖóöñ¿ó Ñçñëî▲.

2. ぢëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ÜöëñÇÜ¿óëÜúöñ ÑçñëîÜ. で½. ëí£Ññ¿ "ばïöíÖÜç¡í".

3. ぢëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó £í½ñÖóöñ ÖñäëóÇÜÑÖ▲ñ Üä¿ÜöÖóöñ¿ó Ñçñëî▲. だßëíöóöñïá ç
ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.
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どぎびぞごЧぎでとごぎ がんぞぞぼぎ

   

ゎíßíëóö▲   

 ゑ▲ïÜöí 1850 ½½
 ぷóëóÖí 595 ½½
 ゎ¿ÜßóÖí 658 ½½
ゑëñ½　 äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëí-
öÜë▲

 18 ô

ぞíäë　¢ñÖóñ  230 - 240 ゑ
ぶíïöÜöí  50 ゎî

どñêÖóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ Ü¡í£íÖ▲ Öí öíß¿óô¡ñ öñêÖóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê Öí ¿ñçÜú ïöñÖ¡ñ çÖÜöëó
äëóßÜëí ó Öí öíß¿óô¡ñ ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　.

ばでどんぞだゑとん
ゑぞごぜんぞごぎ!
ぢñëñÑ ÜïöíÖÜç¡Üú äëóßÜëí çÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôóöíúöñ "ごÖâÜë½íîó0 äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£-
ÜäíïÖÜïöó" Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　 ïÜßïöçñÖÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ó äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó
äëóßÜëí.

づí£½ñàñÖóñ
ばïöíÖíç¿óçíúöñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ç ½ñïöñ, ÇÑñ öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲ ïÜÜöçñö-
ïöçÜñö ¡¿ó½íöóôñï¡Ü½Ü ¡¿íïïÜ, Ü¡í£íÖÖÜ½Ü Öí öíß¿óô¡ñ ï öñêÖóôñï¡ó½ó ÑíÖÖ▲½ó:

と¿ó½íöóôñï¡óú
¡¿íïï

どñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲

SN Üö +10°C ÑÜ +32°C

N Üö +16°C ÑÜ +32°C

ST Üö +16°C ÑÜ +38°C

T Üö +16°C ÑÜ +43°C
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づíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ
ぢëóßÜë ï¿ñÑÜñö ÜïöíÖíç¿óçíöá çÑí¿ó Üö óïöÜô-
Öó¡Üç öñä¿í, öí¡óê ¡í¡ ëíÑóíöÜë▲ ÜöÜä¿ñÖó　,
¡Üö¿▲, äë　½▲ñ ïÜ¿ÖñôÖ▲ñ ¿Üôó ó ö.Ñ. だßñï-
äñôáöñ ïçÜßÜÑÖÜ0 îóë¡Ü¿　îó0 çÜ£ÑÜêí çÜ¡ëÜÇ
£íÑÖñú ôíïöó äëóßÜëí. ぎï¿ó äëóßÜë ëíïäÜ¿Ü-
¢ñÖ äÜÑ äÜÑçñïÖ▲½ ü¡íâôó¡Ü½, Ñ¿　 Üßñïäñôñ-
Öó　 Üäöó½í¿áÖÜú ëíßÜö▲ ½óÖó½í¿áÖÜñ ëíï-
ïöÜ　Öóñ ½ñ¢ÑÜ ¡ÜëäÜïÜ½ ó ü¡íâôó¡Ü½ ÑÜ¿¢ÖÜ
ß▲öá Öñ ½ñÖññ 100 ½½. だÑÖí¡Ü ç óÑñí¿áÖÜ½
ï¿Üôíñ ¿Üôüñ Öñ ÜïöíÖíç¿óçíöá äëóßÜë ç öí¡óê
½ñïöíê. どÜôÖÜñ ç▲ëíçÖóçíÖóñ ÑÜïöóÇíñöï　 ï
äÜ½Üàá0 ëñÇÜ¿óëÜç¡ó ÜÑÖÜú ó¿ó Öñï¡Ü¿á¡ó½ó
ëñÇÜ¿óëÜçÜôÖ▲½ó ÖÜ¢¡í½ó ç ÜïÖÜçíÖóó ¡ÜëäÜ-
ïí.

ゑぞごぜんぞごぎ!
がÜ¿¢Öí ß▲öá ÜßñïäñôñÖí çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üö¡¿0ôñÖó　 äëóßÜëí Üö ïñöó ~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　;
äÜ~öÜ½Ü äÜï¿ñ ÜïöíÖÜç¡ó äëóßÜëí ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá ÜßñïäñôñÖ ¿ñÇ¡óú ÑÜïöÜä ¡ çó¿¡ñ ïñöñ-
çÜÇÜ üÖÜëí.

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
ぢñëñÑ ç¡¿0ôñÖóñ½ äëóßÜëí ç ïñöá ÜÑÜïöÜçñëáöñïá, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ ó ôíïöÜöí, Ü¡í£íÖ-
Ö▲ñ ç öíß¿óô¡ñ öñêÖóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê, ïÜÜöçñöïöçÜ0ö äíëí½ñöëí½ çíüñú ÑÜ½íüÖñú
~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ïñöó.
ぢëóßÜë ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá £í£ñ½¿ñÖ. で ~öÜú îñ¿á0 çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó½ññö ïäñîóí¿á-
Ö▲ú ¡ÜÖöí¡ö £í£ñ½¿ñÖó　. ぎï¿ó ëÜ£ñö¡í ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ïñöó Öñ £í£ñ½¿ñÖí, ç▲äÜ¿Öóöñ
ÜöÑñ¿áÖÜñ £í£ñ½¿ñÖóñ äëóßÜëí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÑñúïöçÜ0àó½ó ÖÜë½í½ó, äÜëÜôóç
~öÜ Üäñëíîó0 ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖÜ½Ü ~¿ñ¡öëó¡Ü.
ご£ÇÜöÜçóöñ¿á ïÖó½íñö ï ïñß　 çï　¡Ü0 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá ç ï¿Üôíñ ÖñïÜß¿0ÑñÖó　 ç▲üñÜ-
¡í£íÖÖ▲ê äëíçó¿ öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó.
がíÖÖÜñ ó£Ññ¿óñ ïÜÜöçñöïöçÜñö Ñóëñ¡öóçí½ ぎçëÜäñúï¡ÜÇÜ でÜ0£í.

げíÑÖóñ äëÜ¡¿íÑ¡ó
ゑ äí¡ñö ï ÑÜ¡Ü½ñÖöíîóñú ç¿Ü¢ñÖ▲ Ñçñ äëÜ-
¡¿íÑ¡ó, ¡ÜöÜë▲ñ ÖñÜßêÜÑó½Ü £í¡ëñäóöá, ¡í¡
äÜ¡í£íÖÜ Öí ëóïÜÖ¡ñ.
だï¿íßáöñ çóÖö▲ ó çïöíçáöñ äëÜ¡¿íÑ¡ó äÜÑ óê
ÇÜ¿Üç¡ó, äÜï¿ñ ôñÇÜ ïÖÜçí £íö　Öóöñ çóÖö▲.
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ゑ▲ëíçÖóçíÖóñ äÜ ç▲ïÜöñ
ぢëó ÜïöíÖÜç¡ñ äëóßÜëí Üßñïäñôáöñ, ôöÜß▲ ÜÖ
ïöÜ　¿ ëÜçÖÜ. ÄöÜ ÑÜïöóÇíñöï　 ï äÜ½Üàá0 ÑçÜê
ëñÇÜ¿óëÜñ½▲ê ÖÜ¢ñ¡, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ê ïäñëñÑó
çÖó£Ü.

でÖ　öóñ Ññë¢íöñ¿ñú äÜ¿Ü¡
ゑíü êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ ÜïÖíàñÖ Ññë¢íöñ¿　½ó äÜ-
¿Ü¡, äÜ£çÜ¿　0àó½ó âó¡ïóëÜçíöá äÜ¿¡ó äëó
öëíÖïäÜëöóëÜç¡ñ.
ぶöÜß▲ ïÖ　öá óê, ÑñúïöçÜúöñ ï¿ñÑÜ0àó½ Üßëí£-
Ü½:

1. ぢñëñÑçóÖáöñ Ññë¢íöñ¿ó äÜ¿Ü¡ äÜ Öíäëíç-
¿ñÖó0 ïöëñ¿¡ó (A).

2. ぢÜÑÖó½óöñ äÜ¿¡Ü ï£íÑó ó äÜö　Öóöñ ññ çäñ-
ëñÑ, äÜ¡í ÜÖí Öñ ïÖó½ñöï　 (B).

3. でÖó½óöñ Ññë¢íöñ¿ó (C).

ばïöíÖÜç¡í ÜÇÜ¿áÖÜÇÜ âó¿áöëí CleanAir Control
ばÇÜ¿áÖ▲ú çÜ£ÑÜüÖ▲ú âó¿áöë CleanAir
Control äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú âó¿áöë ï í¡-
öóçóëÜçíÖÖ▲½ ÜÇ¿ñ½, äÜÇ¿Üàí0àóú Öñ-
äëó　öÖ▲ñ £íäíêó ó Üßñïäñôóçí0àóú ïÜ-
êëíÖñÖóñ Öíó¿ÜôüñÇÜ ç¡Üïí ó íëÜ½íöí
çïñê äóàñç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ßñ£ ï½ñüñÖó　
£íäíêÜç.
ぶöÜß▲ Üßñïäñôóöá ïÜêëíÖñÖóñ êíëí¡öñëó-
ïöó¡ ó ïëÜ¡í ï¿Ü¢ß▲ ÜÇÜ¿áÖÜÇÜ âó¿áöëí,
äëó äÜïöíç¡ñ ÜÖ ÖíêÜÑóöï　 ç ä¿íïöó¡ÜçÜ½
äí¡ñöñ. ぢñëñÑ ç¡¿0ôñÖóñ½ äëóßÜëí
âó¿áöë ï¿ñÑÜñö ÜïöíÖÜçóöá £í £íï¿ÜÖ¡Üú.

1. げí¡ëÜúöñ ¡ë▲ü¡Ü £íï¿ÜÖ¡ó.

A

B

C
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2. がÜïöíÖáöñ âó¿áöë ó£ ä¿íïöó¡ÜçÜÇÜ äí¡ñöí.

3. ゑïöíçáöñ âó¿áöë ç äí£, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ú ï £íÑÖñú ïöÜëÜÖ▲ ¡ë▲ü¡ó £íï¿ÜÖ¡ó.

4. げí¡ëÜúöñ ¡ë▲ü¡Ü £íï¿ÜÖ¡ó.

ぶöÜß▲ Öñ äÜçëñÑóöá äÜçñëêÖÜïöá âó¿áöëí, Üßëíàíöáï　 ï Öó½ ï¿ñÑÜñö í¡¡ÜëíöÖÜ.
ぱó¿áöë ÖñÜßêÜÑó½Ü £í½ñÖ　öá ëí£ ç üñïöá ½ñï　îñç.

ぢñëñçñüóçíÖóñ Ñçñëî▲
が¿　 ó£½ñÖñÖó　 Öíäëíç¿ñÖó　 Üö¡ë▲çíÖó　 Ñçñëî▲ Üßëíöóöñïá ç ß¿ó¢íúüóú ïñëçóïÖ▲ú
îñÖöë. でäñîóí¿óïö ïñëçóïÖÜÇÜ îñÖöëí äñëñçñïóö ÑçñëîÜ £í ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ0 ä¿íöÜ.

げんゐだどん だゐ だとづばぐんùЩぎざ でづぎがぎ

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

50 げíßÜöí Üß Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑñ
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