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Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

 Udhëzime për sigurinë

Në interes të sigurisë tuaj si dhe për një
përdorim të saktë, përpara se të instaloni dhe
të përdorni për herë të parë pajisjen, lexoni
me kujdes këtë manual të përdoruesit, duke
përfshirë këshillat dhe paralajmërimet. Për të
shmangur gabime dhe aksidente të
panevojshme, është e rëndësishme që të
gjithë personat që do të përdorin këtë pajisje,
të njohin mirë mënyrën e përdorimit dhe
veçoritë e sigurisë. Ruajini këto udhëzime
dhe sigurohuni që t'i bashkëngjiten pajisjes
në rast se do ta falni apo do ta shisni atë, në
mënyrë që kushdo që do ta përdorë gjatë
jetëgjatësisë së saj, të jetë i mirinformuar për
përdorimin e pajisjes dhe sigurinë ndaj saj.
Për sigurinë e jetës dhe pronës, zbatojini
masat paraprake të udhëzimeve të
përdorimit, pasi prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëmtime të shkaktuara nga
pakujdesia.

Siguria e fëmijëve dhe personave me

probleme

� Kjo pajisje nuk është përshtatur për
përdorim nga personat (përfshirë fëmijët)
me aftësi të kufizuara fizike, ndjesore apo
mendore, ose me mungesë përvoje dhe
njohurish, për sa kohë nuk janë të
mbikëqyrur apo janë udhëzuar si të
përdorin pajisjen nga një njeri përgjegjës
për sigurinë e tyre.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u
siguruar që nuk luajnë me pajisjen.

� Mbajini të gjitha materialet e paketimit larg
fëmijëve. Ka rrezik asfiksimi.

� Nëse do ta hidhni pajisjen, hiqni spinën
nga priza, pritni kabllon e ushqimit (sa më
pranë pajisjes sa të mundeni) dhe hiqni

derën për të parandaluar fëmijët që luajnë
të pësojnë ndonjë goditje elektrike apo të
mbyllen vetë brenda.

� Nëse kjo pajisje që përmban brava
magnetike të derës do të vendoset në
vend të një pajisjeje të vjetër me bravë në
trajtë suste (shul) mbi derë apo mbi kapak,
sigurohuni që ta shkatërroni atë bravë
përpara se të hidhni pajisjen e vjetër. Kjo
do të parandalojë që pajisja të kthehet në
rrezik vdekjeje për fëmijët.

Siguria e përgjithshme

Paralajmërim 

Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në karkasën
e pajisjes ose në strukturën inkaso.

� Pajisja është ndërtuar për të mbajtur
ushqime dhe/ose pije në shtëpi dhe për
përdorime të ngjashme, si p.sh.:

– në zonat e kuzhinës për personelin në
dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune;

– në ferma dhe nga klientët në hotele,
motele dhe ambiente të tjera banimi;

– në ambiente me fjetje dhe mëngjes;

– në katering dhe përdorime të ngjashme
jo për shitje.

� Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar
shkrirjen e akullit.

� Mos përdorni pajisje të tjera elektrike (si
makinë akulloresh) brenda pajisjeve
ftohëse, për sa kohë që nuk janë
përshtatur për këtë nga prodhuesi.

� Mos e dëmtoni qarkun e lëndës ftohëse.
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� Gazi ftohës (izobutani) (R600a) që
ndodhet në qarkun ftohës të pajisjes,
është një gaz natyror me një nivel të lartë
pajtueshmërie me ambientin, por që është
gjithsesi i ndezshëm.
Gjatë transportimit dhe instalimit të
pajisjes, sigurohuni që asnjë nga pjesët e
qarkut ftohtës të mos dëmtohet.
Nëse qarku ftohtës dëmtohet:

– shmangni flakët e hapura dhe burimet
ndezëse

– ajrosni tërësisht dhomën në të cilën
ndodhet pajisja

� Është e rrezikshme të ndryshoni
specifikimet apo të përpiqeni ta modifikoni
këtë produkt në çdo mënyrë të mundshme.
Çdo dëmtim i shkaktuar në kabllo mund të
shkaktojë qark të shkurtër, zjarr dhe/ose
goditje elektrike.

Paralajmërim Çdo komponent elektrik
(kabllo i ushqimit, spina, kompresori)

duhet të zëvendësohet nga një agjent i
certifikuar shërbimi ose nga një personeli i
kualifikuar i shërbimit për të shmangur
rreziqet.

1. Kablloja e ushqimit nuk duhet të
zgjatet.

2. Sigurohuni që spina nuk është shtypur
apo dëmtuar nga pjesa e pasme e
pajisjes. Një prizë e shtypur apo e
dëmtuar mund të mbinxehet e mund të
shkaktojë zjarr.

3. Sigurohuni që priza e pajisjes të jetë
lehtësisht e arritshme.

4. Mos e tërhiqni spinën nga kablloja.

5. Nëse priza e ushqimit është e liruar,
mos futni në të spinën elektrike. Ka
rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

6. Nuk duhet ta vini në punë pajisjen pa
kapakun e llambës (nëse është
parashikuar) së ndriçimit të
brendshëm.

� Kjo pajisje është e rëndë. Bëni kujdes kur
e lëvizni atë.

� Mos hiqni dhe mos prekni sende nga
dhomëza e ngrirjes nëse i keni duart të

njoma, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim
të lëkurës ose djegie të shkaktuara nga
bryma/ngrirësi.

� Shmangni ekspozimin e gjatë të pajisjes
në dritën e drejtpërdrejtë të diellit.

� Llambushkat (nëse janë parashikuar) e
përdorura në këtë pajisje janë llamba të
posaçme të përzgjedhura vetëm për
përdorim në pajisje elektro-shtëpiake. Ato
nuk janë të përshtatshme për t'u përdorur
për ndriçim dhome.

Përdorimi i përditshëm

� Mos vendosni enë të nxehta mbi pjesët
plastike të pajisjes.

� Mos ruani brenda në pajisje gaz dhe lëng
të ndezshëm, pasi këto mund të
shpërthejnë.

� Mos vendosni produkte ushqimore
drejtpërdrejt në zgavrën e daljes së ajrit që
ndodhet në murin e pasmë. (Nëse pajisja
është Pa formim bryme)

� Ushqimet e ngrira nuk duhet të ringrihen
nëse janë shkrirë njëherë.

� Ushqimet e ngrira të paketuara
paraprakisht, ruajini në pajisje sipas
udhëzimeve të prodhuesit të ushqimit.

� Këshillat e prodhuesit të pajisjes për
ruajtjen e ushqimeve, duhet t'i ndiqni me
përpikmëri. Këshillohuni me udhëzimet
përkatëse.

� Mos vendosni pije të gazuara ose
shkumëzuese në dhomëzën e ngrirjes,
pasi këto krijojnë presion brenda shishes
dhe mund të shpërthejnë, gjë që do të
dëmtojë pajisjen.

� Kubet e akullit mund të shkaktojnë djegie
nëse konsumohen direkt nga pajisja.

Kujdesi dhe pastrimi

� Përpara se të kryeni veprime për
mirëmbajtjen e pajisjes, fikeni atë dhe
hiqeni nga priza.

� Mos e pastroni pajisjen me objekte
metalike.

� Mos përdorni objekte me majë për të
hequr brymën nga pajisja. Përdorni një
kruajtëse plastike.
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� Kontrolloni rregullisht sistemin kullues të
frigoriferit nëse ka mbetur në të ujë i
ngrirë. Nëse është e nevojshme, pastroni
filtrin e kullimit. Nëse tubi kullues është i
bllokuar, uji do të mblidhet në fundin e
pajisjes.

Instalimi

E rëndësishme Për lidhjet elektrike ndiqni
me kujdes udhëzimet e dhëna në paragrafët
e veçantë.

� Shpaketoni pajisjen dhe kontrolloni nëse
ka dëmtime. Mos e lidhni pajisjen nëse ajo
është e dëmtuar. Raportoni menjëherë
dëmtimet e mundshme në vendin ku keni
blerë pajisjen. Në këtë rast, ruajeni
paketimin.

� Është e këshillueshme të prisni të paktën
katër orë përpara se të lidhni pajisjen, për
t'i lejuar vajit të rrjedhë në kompresor.

� Rrotull pajisja duhet të ketë një qarkullim
të mjaftueshëm të ajrit, pasi mungesa e tij
do të shkaktonte mbinxehje. Për të arritur
ventilim të mjaftueshëm, ndiqni udhëzimet
përkatëse për instalimin.

� Aty ku është e mundur, pjesa e pasme e
produktit duhet të vendoset pas murit për
të shmangur prekjen ose kapjen e pjesëve
të nxehta (kompresorit, kondensatorit), e
për të shmangur djegie të mundshme.

� Pajisja nuk duhet vendosur pranë
radiatorëve apo sobave.

� Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas
montimit të pajisjes.

� Lidheni vetëm me ujë të pijshëm (Nëse
nuk parashikohet lidhja me ujin).

Shërbimi

� Çdo ndërhyrje elektrike e nevojshme për
instalimin e kësaj pajisjeje, duhet kryer nga
një elektriçist i kualifikuar ose nga një
person i aftë.

� Shërbimi i këtij produkti duhet të kryhet
nga një Qendër e autorizuar Shërbimi, si
dhe duhen përdorur vetëm pjesë këmbimi
origjinale.

Mbrojtja e Mjedisit

Kjo pajisje nuk përmban gazra që mund
të dëmtojnë shtresën e ozonit në qarkun

e ftohësit apo në materialet izoluese. Pajisja
nuk duhet të hidhet së bashku me plehrat e
tjera të qytetit. Shkuma izoluese përmban
gazra të ndezshëm: pajisja duhet të hidhet
në përputhje me rregullat e zbatueshme të
vendosura nga autoritetet tuaja lokale.
Shmangni dëmtime në njësinë ftohëse,
veçanërisht në pjesën e pasme pranë
shkëmbyesit të nxehtësisë. Materialet e
përdorura për këtë pajisje që kanë simbolin

 janë të riciklueshme.

Funksionimi

Ndezja

Futni spinën në prizën e murit.
Rrotullojeni Rregullatorin e temperaturës në
drejtim orar në një përzgjedhje mesatare.

Fikja

Për të fikur pajisjen, rrotulloni rregullatorin e
Temperaturës në pozicionin "O".

Rregullimi i temperaturës

Temperatura rregullohet automatikisht.
Për të venë pajisjen në funksionim, veproni si
vijon:

� rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt
një përzgjedhjeje më të ulët, për të
përftuar minimumin e ftohtësisë.

� rrotulloni Rregullatorin e temperaturës drejt
një përzgjedhjeje më të lartë, për të
përftuar maksimumin e ftohtësisë.

Një përzgjedhje mesatare është
përgjithësisht përzgjedhja më e

përshtatshme.

Gjithsesi, përzgjedhja e saktë duhet të
zgjidhet duke mbajtur parasysh se
temperatura brenda në pajisje varet nga:
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� temperatura e dhomës

� shpeshtësia e hapjes së derës

� sasia e ushqimit të depozituar

� vendndodhja e pajisjes.

E rëndësishme Nëse temperatura e
ambientit është e lartë ose nëse pajisja është
mbushur plot, dhe pajisja është vendosur në

temperaturën më të ulët, ajo mund të punojë
pa pushim duke shkaktuar formimin e
ngricës në murin e pasmë. Në këtë rast,
rregullatori i temperaturës duhet vendosur në
një përzgjedhje më të lartë për të lejuar
shkrirjen automatike dhe si rrjedhojë
reduktimin e konsumit të energjisë.

Përdorimi i parë

Pastrimi i brendësisë së pajisjes

Përpara së të përdorni pajisjen për herë të
parë, pastroni pjesën e saj të brendshme dhe
gjithë aksesorët e brendshëm me ujë të
vakët dhe pak sapun natyral për të hequr

erën tipike të një produkti të ri, e më pas
thajeni tërësisht.

E rëndësishme Mos përdorni detergjent apo
pluhura gërryese, pasi këto mund të
dëmtojnë pjesët e lëmuara.

Përdorimi I përditshëm

Ngrirja e ushqimeve të freskëta

Dhomëza e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimit të freskët si dhe për
depozitimin e ushqimeve të ngrira për një
kohë të gjatë.
Për të ngrirë ushqime të freskëta nuk është e
nevojshme të ndryshoni përzgjedhjen
mesatare.
Gjithsesi, për një proces më të shpejtë
ngrirjeje, rrotulloni çelësin e temperaturës në
një përzgjedhje më të lartë për të përftuar
maksimumin e ftohtësisë.

E rëndësishme Në këto kushte, temperatura
e dhomëzës së frigoriferit mund të bjerë nën
0°C. Nëse ndodh kjo, rivendoseni çelësin e
temperaturës në një përzgjedhje më të
ngrohtë.

Vendoseni ushqimin e freskët të ngrijë në
dhomëzën e sipërme.

Depozitimi i ushqimeve të ngrira

Kur e përdorni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të
futni produkte në dhomëz, lëreni pajisjen të
punojë për të paktën 2 orë në përzgjedhjen
më të lartë.
Nëse ju duhet të fusni në pajisje sasi të
mëdha ushqimi, hiqni gjithë sirtarët dhe
koshat nga pajisja dhe vendosni ushqimin

mbi raftet e ftohta për të patur rezultate sa
më të mira.

Paralajmërim Sigurohuni që ushqimet
të mos e tejkalojnë ngarkesën

maksimale në anë të pjesës së sipërme (aty

ku është e pranishme) 

E rëndësishme Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, si për shembull për shkak të
ikjes së korrentit, nëse ushqimi me energji ka
zgjatur më shumë se vlera e treguar në
tabelën e karakteristikave teknike në "koha
në rritje", ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të gatuhet menjëherë
e më pas të ringrihet (pasi është ftohur).

Shkrirja e akullit

Ushqimet e ngrira, përpara se të përdoren,
mund të shkrihen në dhomëzën ftohëse ose
në temperaturën e dhomës, në varësi të
kohës në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të
gatuhen edhe ndërsa janë ende të ngrira,
direkt nga ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të
zgjasë më shumë.

Prodhimi i kubeve të akullit

Kjo pajisje është e pajisur me një ose më
shumë kuti të posaçme për prodhimin e
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kubeve të akullit. Mbushini këto kuti me ujë,
më pas futini në dhomëzën e ngrirjes.

E rëndësishme Mos përdorni vegla metalike
për të hequr kutitë nga ngrirësi.

Akumulatorët e ftohtësisë

Ngrirësi përmban të paktën një akumulator
ftohtësie, i cili zgjat kohën e ruajtjes në së
ftohtësisë, në rast të ikjes së korrentit apo një
avarie.

Raftet e lëvizshme

Muret e ftohësit janë
të pajisura me një
sërë shinash, në
mënyrë që raftet të
mund të vendosen
sipas dëshirës.

Vendosja e rafteve të derës

Për të lejuar ruajtjen
e ushqimeve me
madhësi të
ndryshme, raftet e
derës mund të
vendosen në lartësi
të ndryshme.

Tërhiqni gradualisht
raftin në drejtim të
shigjetave, derisa të
lirohet, e më pas
rivendoseni sipas
dëshirës.

Ftohja me ajër

Ventilatori i Ftohjes dinamike me ajër (DAC)
bën që ushqimi të ftohet më shpejt dhe me
një temperaturë më të njëtrajtshme brenda
dhomëzës.

1. Ju mund ta
ndizni
ventilatorin duke
shtypur butonin
(1). Drita e
gjelbër (2)
ndizet.

2. Kthejeni
rregullatorin e
temperaturës në
pozicionin e
ventilatorit.

2 1

Ky mekanizëm ju mundëson ftohjen e
ushqimeve dhe një temperaturë më të
njëtrajtshme në dhomëz.

E rëndësishme Ndizeni ventilatorin atëherë
kur temperatura e ambientit kalon 25°C.

Udhëzime dhe këshilla të nevojshme

Këshilla për kursimin e energjisë

� Mos e hapni shpesh derën e frigoriferit ose
mos e lini atë absolutisht të hapur më
shumë se ç'duhet.

� Nëse temperatura e ambientit është e
lartë, Rregullatori i Temperaturës është

vendosur në përzgjedhjen më të lartë dhe
pajisja është e mbushur plot, kompresori
mund të punojë pa pushim duke shkaktuar
formimin e ngricës ose akullit në aparatin e
avullimit. Nëse kjo gjë ndodh, rrotulloni
Rregullatorin e Temperaturës drejt një
përzgjedhjeje më të ulët për të lejuar
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shkrirjen automatike dhe si rrjedhojë
kursimin e konsumit të energjisë.

Këshilla për ftohjen e ushqimeve të

freskëta

Për të arritur një funksionim më të mirë:

� mos depozitoni ushqime të ngrohta apo
lëngje që avullojnë në ftohës;

� mbuloni me kapak ose mbështillni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë;

� vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.

Këshilla për ftohjen

Këshilla të nevojshme:
Mish (të gjitha llojet) : mbështillini në qeska
polietileni dhe vendosini mbi raftin e xhamit
që ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Për siguri, ruajini në këtë mënyrë jo më
shumë se një ose dy ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta etj.:
këto duhet të mbulohen dhe mund të
vendosen në çdo raft.
Frutat dhe perimet: këto duhet të pastrohen
mirë dhe të vendosen në sirtarin e posaçëm.
Kur bie në kontakt, lëngu i limonit mund të
çngjyrosë pjesët plastike të frigoriferit. Si
rrjedhim, rekomandohet që t'i mbani agrumet
në enë të veçanta.
Gjalpi dhe djathi: këto duhet të vendosen në
mbajtëset e posaçme hermetike ose të
mbështjella në letër alumini ose qeska prej
polietileni, për të lejuar brenda sa më pak
ajër të jetë e mundur.
Shishet: këto duhet të kenë një kapak dhe
duhet të vendosen në mbajtësen e shisheve
te dera.
Bananet, patatet, qepët dhe hudhrat, nëse
nuk janë të paketuara, nuk duhet të mbahet
në ftohës.

Këshilla për ngrirjen

Për t'ju ndihmuar të kryeni pjesën më të
madhe të procesit të ngrirjes, ja tek keni disa
këshilla të rëndësishme:

� sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë. është shfaqur në
tabelën e vlerave;

� procesi i ngrirjes zgjat 24 orë. Nuk duhet
shtuar ushqim tjetër për t'u ngrirë gjatë
kësaj periudhe;

� ngrini vetëm ushqime të cilësisë më të
lartë, të freskëta dhe të pastruara mirë;

� përgatitni ushqimin në racione të vogla për
të mundësuar ngrirjen e tij të shpejtë dhe
të plotë si dhe për të bërë të mundur si
rrjedhojë shkrirjen e tij në sasinë e
dëshiruar;

� mbështilleni ushqimin me letër alumini ose
polietileni dhe sigurohuni që paketimi të
jetë hermetik;

� mos lejoni ushqimet e freskëta, të
pangrira, të prekin ushqimet që janë
tashmë të ngrira, në mënyrë që të
shmangni një rritje temperature të këtyre
të fundit;

� ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë dhe
më gjatë se ushqimet e yndyrshme; kripa
redukton jetëgjatësinë e ruajtjes së
ushqimit;

� akujt e ujit, nëse konsumohen menjëherë
pas nxjerrjes nga dhomëza e ngrirjes,
mund të shkaktojnë djegie të lëkurës nga
ngrirja;

� është e këshillueshme të shënoni në çdo
pako ushqimi të ngrirë datën e ngrirjes, për
të pasur parasysh kohën e ruajtjes.

Këshilla për depozitimin e ushqimeve të

ngrira

Për të arritur një rendiment sa më të lartë
nga kjo pajisje, duhet:

� të siguroheni që ushqimet e ngrira që keni
blerë të jenë ruajtur siç duhet nga shitësi;

� të siguroheni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës
brenda një kohe sa më të shkurtër;

� të mos e hapni shpesh derën e frigoriferit
ose mos e lini atë hapur më shumë se
ç’duhet;

� pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet shpejt
dhe nuk mund të ngrihet sërish;

� mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.

 

7www.zanussi.com



Kujdesi dhe pastrimi

Kujdes Shkëputeni nga korrenti pajisjen
përpara se të kryeni çdo veprim

mirëmbajtjeje.

Kjo pajisje përmban hidrokarbure
brenda njësisë ftohëse; për këtë arsye,

mirëmbajtja dhe rimbushja duhet të kryhen
vetëm nga teknikë të autorizuar.

Procedura e larjes së shpërndarësit të ujit

Pajisja duhet pastruar rregullisht:

� pastroni brendësinë dhe aksesorët me ujë
të vakët dhe me pak sapun.

� kontrolloni rregullisht bravat e derës dhe
pastrojini ato për t’u siguruar që janë të
pastra dhe nuk kanë papastërti.

� shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.

E rëndësishme Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose kabllot brenda
kabinetit.
Mos përdorni kurrë detergjent, pluhura
gërryese, produkte pastruese me shumë erë
të mirë ose pastrues me dyllë për të pastruar
brendësinë e pajisjes, pasi këto mund të
dëmtojnë sipërfaqet dhe mund të lënë një
erë të fortë.

Pastroni kondensatorin (skarën e zezë) dhe
kompresorin në pjesën e pasme të pajisjes,
me një furçë. Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të kursejë
konsumin e energjisë.

E rëndësishme Kujdesuni që të mos
dëmtoni sistemin ftohës.

Shumë pastrues për sipërfaqe kuzhine
përmbajnë kimikate që mund të sulmojnë/
dëmtojnë lëndën plastike të përdorur në këtë
pajisje. Për këtë arsye, këshillohet që veshja
e jashtme e kësaj pajisjeje të pastrohet
vetëm me ujë të ngrohtë me pak lëng larës.
Pas pastrimit, rilidheni pajisjen me ushqimin
kryesor.

Shkrirja e frigoriferit

Bryma eliminohet automatikisht nga avulluesi
i dhomëzës së ftohësit sa herë që

kompresori ndalon, gjatë përdorimit normal.
Uji i shkrirjes kullon nëpërmjet një zgavre në
një mbajtëse të posaçme që ndodhet në
pjesën e pasme të pajisjes, mbi kompresorin
e motorit, ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni periodikisht
vrimën kulluese të ujit të shkrirjes, që
ndodhet në mes të kanalit të dhomëzës së
ftohjes, për të parandaluar që uji të rrjedhë
jashtë e të pikojë mbi ujë. Përdorni
pastruesin e posaçëm që ju është dhënë, të
cilin do ta gjeni të futur në vrimën e kullimit.

Shkrirja e ngrirësit

Një sasi e caktuar ngrice do të formohet
gjithmonë në raftet e ngrirësit dhe rreth e
përqark dhomëzës së sipërme.
Shkrini ngrirësin kur shtresa e brymës arrin
një trashësi prej 3-5 mm.

E rëndësishme Rreth 12 orë para shkrirjes,
vendoseni rregullatorin e Temperaturës në
përzgjedhjet më të larta, në mënyrë që të
formohet një rezervë e mjaftueshme ftohjeje
për ndërprerjen e operacionit.

Për të hequr brymën e formuar, ndiqni
udhëzimet e mëposhtme:

1. Fikni pajisjen.

2. Hiqni çdo ushqim nga brenda, paketojini
me disa shtresa gazete dhe vendosini në
një vend të freskët.

Kujdes Mos i prekni me duar të
zbuluara ushqimet e ngrira. Këto

ushqime mund të ngrijnë duart.

8

 

www.zanussi.com



3. Lëreni derën
hapur dhe
vendoseni
kruajtësen
plastike në
shtresën e
përshtatshme
në
bazamentin e
qendrës, duke vendosur një tas poshtë
për të mbledhur ujin e shkrirë

Për të shpejtuar procesin e shkrirjes,
vendosni një tenxhere me ujë të ngrohtë

në dhomëzën e ngrirësit. Përveç kësaj, hiqni
copëzat e akullit që plasariten përpara se të
ketë përfunduar shkrirja.

4. Kur ka përfunduar shkrirja, thani pjesën
e brendshme mirë dhe mbajeni
kruajtësen për ta përdorur sërish në të
ardhmen.

5. Ndizni pajisjen.

6. Pas dy ose tre orësh, rivendosni brenda
në dhomëz ushqimet që hoqët më parë.

Paralajmërim Mos përdorni kurrë vegla
metalike me majë për të kruajtur brymën

nga avulluesi pasi mund ta dëmtoni atë.

Mos përdorni asnjë pajisje mekanike apo
mjete artificiale për të përshpejtuar procesin
e shkrirjes, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
Ngritja e temperaturës së pakove të ushqimit
të ngrirë, gjatë shkrirjes, mund t'i shkurtojë
jetën ruajtjes së ushqimit.

Kohë të gjata mos-përdorimi

Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:

� shkëputeni pajisjen nga energjia

elektrike;

� nxirrni jashtë gjithë ushqimet;

� shkrini (nëse është parashikuar) dhe
pastroni pajisjen dhe gjithë aksesorët e saj

� lëreni derën/dyert pak hapur për të
shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.

Nëse pajisjen do ta mbani të ndezur,
kërkojini dikujt të kontrollojë herë pas herë
për të shmangur prishjen e ushqimit brenda,
në rast të luhatjeve elektrike.

Si të veprojmë nëse…

Paralajmërim Përpara se të kryeni
veprime për mirëmbajtjen e pajisjes,

hiqeni atë nga priza.
Vetëm elektricistët e kualifikuar ose personat
kompetentë duhet të merren me rregullimet
apo defektet që nuk janë në këtë manual.

E rëndësishme Gjatë përdorimin normal
dëgjohen disa tinguj (nga kompresori,
qarkullimi i lëndës ftohëse).

Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Pajisja nuk punon. Llamba

nuk funksionon.

Pajisja është e fikur. Ndizni pajisjen.

 Spina nuk është futur mirë në
prizë.

Futeni spinën mirë në prizë.

 Pajisja nuk furnizohet me korrent.
Në prizën elektrike nuk kalon
tension.

Lidhni një pajisje tjetër elektrike në
prizë.
Kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
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Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja

Llamba nuk punon. Llamba është në gjendje
gatishmërie.

Mbyllni dhe hapni derën.

 Llamba është me defekt. Shihni kapitullin "Zëvendësimi i
llambës".

Kompresori funksionon

vazhdimisht.

Temperatura nuk është vendosur
si duhet.

Vendosni një temperaturë më të
lartë.

 Dera nuk është mbyllur mirë. Shihni kapitullin "Mbyllja e derës".

 Dera është hapur shumë shpesh. Mos e mbani derën hapur më
shumë se ç'duhet.

 Temperatura e produkteve është
tepër e lartë.

Lëreni temperaturën e produkteve
të bjerë në temperaturën e
ambientit, përpara se ta lini në
ruajtje.

 Temperatura e dhomës është
tepër e lartë.

Ulni temperaturën e dhomës.

Në pllakën e pasme të

frigoriferit rrjedh ujë.

Gjatë procesit automatik të
shkrirjes, bryma shkrin në pllakën
e pasme.

Kjo është normale.

Brenda në frigorifer rrjedh

ujë.

Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.

Pastroni vrimën e daljes së ujit.

 Produktet e pengojnë ujin të
rrjedhë në kolektorin e ujit.

Sigurohuni që produktet të mos
prekin pllakën e pasme.

Uji rrjedh në dysheme. Uji i shkrirë që del jashtë nuk
shkon në tabakanë avulluese që
ndodhet mbi kompresor.

Bashkoni tubin e daljes së ujit të
shkrirë me tabakanë avulluese.

Temperatura në pajisje

është tepër e ulët.

Rregulluesi i temperaturës nuk
është regjistruar si duhet.

Vendosni një temperaturë më të
lartë.

Temperatura në pajisje

është tepër e lartë.

Rregulluesi i temperaturës nuk
është regjistruar si duhet.

Vendosni një temperaturë më të
ulët.

Zëvendësimi i llambushkës

Kujdes Shkëputeni pajisjen nga priza.
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Hiqni vidhën nga
kapaku i llambës.
Hiqni kapakun e
llambës (referojuni
figurës).
Zëvendësoni
llambën me një
tjetër të së njëjtës
fuqi dhe të
projektuar enkas për
pajisjet elektro-
shtëpiake (fuqia
maksimale tregohet
në mbështjellën e
llambës).
Montoni kapakun e
llambës.
Shtrëngoni vidhën te
kapaku i llambës.
Futeni në prizë
pajisjen.
Hapni derën.
Sigurohuni që
llamba të ndizet.

Mbyllja e derës

1. Pastroni guarnicionin e derës.

2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shihni paragrafin "Instalimi".

3. Nëse është e nevojshme, zëvendësoni
guarnicionet defektoze të derës. Lidhuni
me Qendrën e Shërbimit.

Të dhëna teknike

   

Dimensionet e folesë   

 Lartësia 1780 mm

 Gjerësia 560 mm

 Thellësia 550 mm

Koha në rritje  24 h

Tensioni  230-240 V

Frekuenca  50 Hz

Të dhënat teknike ndodhe në tabelën e
vlerave që gjendet në anë të majtë brenda
pajisjes dhe në etiketën e energjisë.

Instalimi

Kujdes Lexoni me kujdes kapitullin "Të
dhëna për sigurinë" për sigurinë tuaj si

dhe për një përdorim të saktë të pajisjes,
përpara se të instaloni atë.

Pozicionimi

Instalojeni këtë pajisje në një vend ku
temperatura e ambientit përputhet me klasën
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e klimës që tregohet në tabelën e vlerave në
pajisje:

Klasa e

klimës

Temperatura e ambientit

SN +10°C deri + 32°C

N +16°C deri + 32°C

ST +16°C deri + 38°C

T +16°C deri + 43°C

Lidhja elektrike

Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që voltazhi dhe frekuenca që
tregohet në tabelën e vlerave përputhet me
të dhënat e rrymës së shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e kabllitkabllos
tsë ushqimit është e pajisur me një kontakt,

pikërisht për këtë qëllim. Nëse spina e
ushqimit të shtëpisë nuk është e tokëzuar,
lidheni pajisjen në një prizë të veçuar të
tokëzuar në përputhje me rregullat në fuqi,
duke u këshilluar me një elektriçistelektricist.
Prodhuesi refuzon të marrë përsipër gjithë
përgjegjësinë nëse nuk ndiqen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisja është në përputhje me E.E.C. -
Direktivat

Ndryshimi i drejtimit të derës

Dera e pajisjes hapet nga e djathta. Nëse
doni të hapni derën nga e majta, ndiqni këta
hapa përpara se të instaloni pajisjen:

� Lironi vidhën e
sipërme dhe hiqni
ndarësin.

� Hiqni mbërtheckën
e sipërme dhe
derën e sipërme.

� Lironi menteshën e
mesit.

� Hiqni derën e
poshtme.

� Lironi vidhën e
poshtme.

Në krahun e kundërt:

� Vendosni vidhën e
poshtme.

� Montoni derën e
poshtme.

� Shtrëngoni
menteshën e
mesit.

� Montoni derën e
sipërme.

� Shtrëngoni
ndarësen dhe
vidhën e sipërme.

Nevojat për ventilim

Qarkullimi i ajrit
mbrapa pajisjes
duhet të jetë i
mjaftueshëm.

5 cm

min. 200cm2

min.

200cm2

Instalimi i pajisjes

Kujdes Sigurohuni që kablli kryesor i
ushqimit të lëvizë lirshëm.

Ndiqni hapat e mëposhtëm:

12
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x

x

Nëse është e
nevojshme, priteni
shiritin ngjitës dhe
më pas aplikojeni në
pajisje siç tregohet
në figurë.

1

2

Instaloni pajisjen në
folenë përkatëse.
Shtyjeni pajisjen në
drejtim të shigjetave
(1) derisa kapaku i
sipërm të ndalojë pas
mobilies së kuzhinës.
Shtyjeni pajisjen në
drejtim të shigjetave
(2) pas dollapit në të
kundërt të
menteshës.

44mm

4mm

Sistemoni pajisjen në
folenë përkatëse.
Sigurohuni që
largësia midis
pajisjes dhe pjesës
ballore të dollapit të
jetë 44 mm.
Kapaku i menteshës
së poshtme (në
çantën e aksesorëve)
siguron që largësia
midis mobilieve të
kuzhinës dhe pajisjes
është e saktë.
Sigurohuni që
boshllëku midis
pajisjes dhe pjesës
ballore të dollapit të
jetë 4 mm.
Hapni derën.
Vendoseni kapakun
e menteshës së
poshtme në vend.

I

I

Fiksojeni pajisjen në
folenë përkatëse me
4 vidha.
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Hiqni pjesën e duhur
nga kapaku i
menteshës (E).
Sigurohuni që të
hiqni pjesën DX, në
rast të vendosjes së
menteshës në të
djathtë, dhe SX në
rastin e kundërt.

E
E

D

C

B

Vendosini kapakët
(C, D) në zgavrat dhe
vrimat e menteshës.
Montoni rrjetën e
ventilimit (B).
Vendosini kapakët e
menteshës (E) në
menteshë.

G H

Nëse pajisja duhet të
lidhet anash në
derën e mobilies së
kuzhinës:

1. Lironi vidhat e
pjesës (G) dhe
shtyjeni pjesën
(G) deri te
mobilia e
kuzhinës.

2. Shtrëngoni
vidhat e pjesës
(G) sërish.

3. Vendosini pjesën
(H) te pjesa (G).

Ha Hb

HdHc

Shkëputni pjesët
(Ha), (Hb), (Hc) dhe
(Hd).

21 mm

21 mm

~50 mm

~50 mm

90
o

90
o

Montoni pjesën (Ha)
në pjesën e
brendshme të
mobilies së kuzhinës.

Ha

Hc

Shtyni pjesën (Hc) në
pjesën (Ha).

Hb

Ha

8 mm

Hapni derën e
pajisjes dhe derën e
mobilies së kuzhinës
në një kënd 90°.
Vendosni kuadratin e
vogël (Hb) në
udhëzuesin (Ha).
Bashkoni derën e
pajisjes dhe derën e
dollapit dhe shënoni
vrimat.

Ha

8 mm

K

Hiqni mbajtëset dhe
shënoni një largësi
prej 8 mm nga
qoshja e jashtme e
derës ku duhet të
futet gozhda (K).
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Hb

Vendoseni kuadratin
e vogël në udhëzues
sërish dhe fiksojeni
atë me vidhat e
marra bashkë me
pajisjen.
Drejtoni derën e
dollapit të kuzhinës
dhe derën e pajisjes
duke rregulluar
pjesën Hb.

Hb

Hd

Shtyni pjesën (Hd)
në pjesën (Hb).

  

Bëni një kontroll përfundimtar për t'u siguruar
që:

� Të gjitha vidhat janë shtrënguar.

� Shiriti ngjitës magnetik është puthitur mirë
në dollap.

E rëndësishme Nëse temperatura e
ambientit është e ulët (për shembull, në
Dimër), përmasat e rondelës ulen. Përmasat
e rondeles rriten kur rritet temperatura e
ambientit.

Çështje që lidhen me ambientin

Ricikloni materialet me simbolin  .
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e

mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
me simbolin  e mbeturinës shtëpiake.
Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit
ose kontaktoni me zyrën komunale.
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ßÜëí, äñëñÑ ñÇÜ ÜïöíÖÜç¡Üú ó äñëç▲½ óï-
äÜ¿á£ÜçíÖóñ½ çÖó½íöñ¿áÖÜ äëÜôóöíúöñ
ÑíÖÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ, Öñ äëÜäÜï¡í　 ëñ¡Ü-
½ñÖÑíîóó ó äëñÑÜäëñ¢ÑñÖó　. ぶöÜß▲ ó£ßñ-
¢íöá Öñ¢ñ¿íöñ¿áÖ▲ê ÜüóßÜ¡ ó Öñïôíïö-
Ö▲ê ï¿Üôíñç, çí¢ÖÜ, ôöÜß▲ çïñ, ¡öÜ äÜ-
¿á£Üñöï　 ÑíÖÖ▲½ äëóßÜëÜ½, äÜÑëÜßÖÜ Ü£-
Öí¡Ü½ó¿óïá ï ñÇÜ ëíßÜöÜú ó äëíçó¿í½ó
öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó. でÜêëíÖóöñ ÖíïöÜ　-
àññ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ó ç ï¿Üôíñ äëÜÑí¢ó äëó-
ßÜëí ó¿ó ñÇÜ äñëñÑíôó ç äÜ¿á£ÜçíÖóñ ÑëÜ-
ÇÜ½Ü ¿óîÜ äñëñÑíúöñ ç½ñïöñ ï Öó½ ó ÑíÖ-
ÖÜñ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ, ôöÜß▲ ÖÜç▲ú äÜ¿á£Üçí-
öñ¿á äÜ¿Üôó¿ ïÜÜöçñöïöçÜ0àÜ0 óÖâÜë½í-
îó0 Ü äëíçó¿áÖÜú ~¡ïä¿Üíöíîóó ó äëíçó-
¿íê öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó.
ゑ óÖöñëñïíê ßñ£ÜäíïÖÜïöó ¿0Ññú ó ó½Ü-
àñïöçí ïÜß¿0Ñíúöñ ½ñë▲ äëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜ-
ïöó, Ü¡í£íÖÖ▲ñ ç ÖíïöÜ　àñ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ,
öí¡ ¡í¡ äëÜó£çÜÑóöñ¿á Öñ Öñïñö Üöçñö-
ïöçñÖÖÜïöó £í Üß▲ö¡ó, ç▲£çíÖÖ▲ñ ÖñïÜ-
ß¿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 Ññöá-
½ó) ï ÜÇëíÖóôñÖÖ▲½ó âó£óôñï¡ó½ó, ïñÖ-
ïÜëÖ▲½ó ó¿ó Ü½ïöçñÖÖ▲½ó ïäÜïÜßÖÜ-
ïö　½ó ó¿ó ï ÖñÑÜïöíöÜôÖ▲½ Üä▲öÜ½ ó¿ó
£ÖíÖó　½ó ßñ£ äëóï½Üöëí ¿óîí, Üöçñôí0-
àñÇÜ £í óê ßñ£ÜäíïÖÜïöá, ó¿ó äÜ¿ÜôñÖó　
Üö ÖñÇÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê óÖïöëÜ¡îóú,
äÜ£çÜ¿　0àóê ó½ ßñ£ÜäíïÖÜ ~¡ïä¿Üíöó-
ëÜçíöá 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Üàñ-
ïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá ÜÑÜüñÖó　.

� ぎï¿ó äëóßÜë ßÜ¿áüñ Öñ ÖÜ¢ñÖ, ç▲Öáöñ
çó¿¡Ü ó£ ëÜ£ñö¡ó, Üßëñ¢áöñ üÖÜë äóöí-
Öó　 (¡í¡ ½Ü¢ÖÜ ß¿ó¢ñ ¡ äëóßÜëÜ) ó ïÖó-
½óöñ 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 ½íÇÖóö-
ÖÜñ 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　. ЭöÜ äÜ£çÜ¿óö óï¡¿0ôóöá
äëñçëíàñÖóñ ñÇÜ ç ï½ñëöñ¿áÖÜ0 ¿ÜçÜ-
ü¡Ü Ñ¿　 Ññöñú.

だßàóñ äëíçó¿í öñêÖó¡ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó

ゑぞごぜんぞごぎ! 

ぞñ äñëñ¡ë▲çíúöñ çñÖöó¿　îóÜÖÖ▲ñ Üöçñë-
ïöó　 ç ¡ÜëäÜïñ äëóßÜëí ó¿ó ç ½ñßñ¿ó, ç
¡ÜöÜëÜ0 ÜÖ çïöëÜñÖ.

� がíÖÖ▲ú äëóßÜë äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 êëí-
ÖñÖó　 äëÜÑÜ¡öÜç äóöíÖó　 ó (ó¿ó) Öíäóö-
¡Üç ç ß▲öÜç▲ê ó¿ó íÖí¿ÜÇóôÖ▲ê ï Öó½ó
Üï¿Üçó　ê, ¡í¡ öÜ:

– ç äÜ½ñàñÖó　ê, ï¿Ü¢íàóê ¡ÜêÖ　½ó Ñ¿　
Üßï¿Ü¢óçí0àñÇÜ äñëïÜÖí¿í ç ½íÇí£ó-
Öíê, Üâóïíê ó Öí ÑëÜÇóê ëíßÜôóê ½ñ-
ïöíê;
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– ç ïñ¿áï¡óê ¢ó¿▲ê ÑÜ½íê, Ñ¿　 óïäÜ¿á-
£ÜçíÖó　 ¡¿óñÖöí½ó Üöñ¿ñú, ½Üöñ¿ñú ó
ÑëÜÇóê ½ñïö äëÜ¢óçíÖó　;

– ç ½óÖó-ÇÜïöóÖóîíê öóäí «ÖÜô¿ñÇ ä¿0ï
£íçöëí¡»;

– Öí äëñÑäëó　öó　ê äóöíÖó　 ó ç íÖí¿Ü-
ÇóôÖ▲ê ÖñëÜ£ÖóôÖ▲ê ïâñëíê äëó½ñÖñ-
Öó　.

� ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½ñêíÖóôñï¡óñ äëóïäÜ-
ïÜß¿ñÖó　 ó ÑëÜÇóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 Üï¡Üëñ-
Öó　 äëÜîñïïí ëí£½Üëí¢óçíÖó　.

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

� ぞñ ÑÜäÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡ÜÖöÜëí êÜ-
¿ÜÑó¿áÖó¡í.

� びÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ú ¡ÜÖöÜë äëóßÜëí ïÜÑñë¢óö
ê¿íÑíÇñÖö ó£ÜßÜöíÖ (R600a) – ßñ£çëñÑ-
Ö▲ú Ñ¿　 Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲, ÖÜ, öñ½ Öñ
½ñÖññ, ÜÇÖñÜäíïÖ▲ú äëóëÜÑÖ▲ú Çí£.
ぢëó öëíÖïäÜëöóëÜç¡ñ ó ÜïöíÖÜç¡ñ äëó-
ßÜëí ï¿ñÑóöñ £í öñ½, ôöÜß▲ Öñ ÑÜäÜ-
ïöóöá äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡Ü½äÜÖñÖöÜç ¡ÜÖöÜ-
ëí êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í.
ゑ ï¿Üôíñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 ¡ÜÖöÜëí êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡í:

– Öñ ÑÜäÜï¡íúöñ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 Üö¡ë▲-
öÜÇÜ ä¿í½ñÖó ó óïöÜôÖó¡Üç çÜ£ÇÜëí-
Öó　;

– 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. ず0ßÜñ äÜçëñ-
¢ÑñÖóñ ¡íßñ¿　 ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ ¡ÜëÜö-
¡Ü½Ü £í½▲¡íÖó0, çÜ£Öó¡ÖÜçñÖó0 äÜ¢í-
ëí ó/ó¿ó äÜëí¢ñÖó0 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ-
¡Ü½.

ゑぞごぜんぞごぎ! ゑÜ ó£ßñ¢íÖóñ Öñïôíïö-
Ö▲ê ï¿Üôíñç £í½ñÖÜ ¿0ß▲ê ~¿ñ¡öëÜ-

öñêÖóôñï¡óê Ññöí¿ñú (üÖÜëí äóöíÖó　, çó¿-
¡ó, ¡Ü½äëñïïÜëí) ÑÜ¿¢ñÖ äëÜó£çÜÑóöá ïñë-
öóâóîóëÜçíÖÖ▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á ïñëçóï-
ÖÜÇÜ îñÖöëí ó¿ó ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú Üß-
ï¿Ü¢óçí0àóú äñëïÜÖí¿.

1. げíäëñàíñöï　 ÜÑ¿óÖ　öá ïñöñçÜú
üÖÜë.

2. ばßñÑóöñïá, ôöÜ çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜ-
ëí Öñ ëí£Ñíç¿ñÖí ó Öñ äÜçëñ¢ÑñÖí
£íÑÖñú ôíïöá0 äëóßÜëí. づí£Ñíç¿ñÖ-
Öí　 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 £í ïñöñçÜú üÖÜë.

5. ぎï¿ó ç ëÜ£ñö¡ñ ä¿ÜêÜú ¡ÜÖöí¡ö, Öñ
çïöíç¿　úöñ ç Öññ çó¿¡Ü ¡íßñ¿　 äóöí-
Öó　. でÜàñïöçÜñö ÜäíïÖÜïöá äÜëí¢ñ-
Öó　 ~¿ñ¡öëóôñï¡ó½ öÜ¡Ü½ ó¿ó çÜ£Öó-
¡ÖÜçñÖó　 äÜ¢íëí.

6. げíäëñàíñöï　 ~¡ïä¿ÜíöóëÜçíöá äëó-
ßÜë ßñ£ ä¿íâÜÖí (ñï¿ó ÜÖ äëñÑÜï-
½ÜöëñÖ ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú) ¿í½ä▲ çÖÜö-
ëñÖÖñÇÜ ÜïçñàñÖó　.

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

� ぞñ ç▲Öó½íúöñ ó Öñ öëÜÇíúöñ äëñÑ½ñö▲ ç
½ÜëÜ£ó¿áÖó¡ñ ½Ü¡ë▲½ó ó¿ó ç¿í¢Ö▲½ó
ëÜ¡í½ó: ~öÜ ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡ äÜ　ç¿ñ-
Öó0 Öí ëÜ¡íê ïïíÑóÖ ó¿ó Ü¢ÜÇÜç Üö Üß-
½ÜëÜ¢ñÖó　.

� ぞñ äÜÑçñëÇíúöñ äëóßÜë Ñ¿óöñ¿áÖÜ½Ü
çÜ£Ññúïöçó0 äë　½▲ê ïÜ¿ÖñôÖ▲ê ¿Üôñú.

� ゑ äëóßÜëñ óïäÜ¿á£Ü0öï　 ïäñîóí¿áÖ▲ñ
¿í½ä▲ (ñï¿ó äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ ¡ÜÖïöëÜ¡-
îóñú), 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¿í½ñ-
Ö　0àóñï　 Çí£▲ ó ¢óÑ¡Üïöó, öí¡ ¡í¡ ÜÖó
½ÜÇÜö ç£Üëçíöáï　.

� ぞñ äÜ½ñàíúöñ äëÜÑÜ¡ö▲, äñëñ¡ë▲çí　
çñÖöó¿　îóÜÖÖÜñ Üöçñëïöóñ Ü £íÑÖñú
ïöñÖ¡ó (ñï¿ó äëóßÜë ÜöÖÜïóöï　 ¡ çóÑÜ
äëóßÜëÜç «ゐñ£ Üßëí£ÜçíÖó　 óÖñ　»).
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� げí½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ äÜï¿ñ ëí£½Ü-
ëí¢óçíÖó　 Öñ ÑÜ¿¢Ö▲ äÜÑçñëÇíöáï　 äÜ-
çöÜëÖÜú £í½ÜëÜ£¡ñ.

� ぢëó êëíÖñÖóó ëíïâíïÜçíÖÖ▲ê £í½ÜëÜ-
¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ï¿ñÑÜúöñ ëñ¡Ü½ñÖÑí-
îó　½ äëÜó£çÜÑóöñ¿　.

� で¿ñÑÜñö öàíöñ¿áÖÜ äëóÑñë¢óçíöáï　 ëñ-
¡Ü½ñÖÑíîóú äÜ êëíÖñÖó0, ÑíÖÖ▲ê ó£ÇÜ-
öÜçóöñ¿ñ½ äëóßÜëí. で½. ïÜÜöçñöïöçÜ0-
àóñ Ü¡í£íÖó　.

� ぞñ äÜ½ñàíúöñ ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ Çí£óëÜ-
çíÖÖ▲ñ Öíäóö¡ó, ö.¡. ÜÖó ïÜ£Ñí0ö çÖÜöëó
ñ½¡Üïöó Ñíç¿ñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ½Ü¢ñö äëó-
çñïöó ¡ öÜ½Ü, ôöÜ ÜÖí ¿ÜäÖñö ó äÜçëñÑóö
êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡.

� 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.

� ぞñ ï¿ñÑÜñö ôóïöóöá äëóßÜë ½ñöí¿¿óôñ-
ï¡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 Üöçñë-
ïöóñ êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í Ñ¿　 öí¿Üú çÜÑ▲. ぢëó
ÖñÜßêÜÑó½Üïöó äëÜôóïöóöñ ï¿óçÖÜñ Üö-
çñëïöóñ. ぎï¿ó Üöçñëïöóñ £í¡ÜäÜëóöï　,
çÜÑí ßÜÑñö ïÜßóëíöáï　 Öí ÑÖñ äëóßÜëí.

ばïöíÖÜç¡í

ゑんぐぞだ! が¿　 äÜÑ¡¿0ôñÖó　 ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
öàíöñ¿áÖÜ ï¿ñÑÜúöñ óÖïöëÜ¡îó　½,
äëóçñÑñÖÖ▲½ ç ïÜÜöçñöïöçÜ0àóê
äíëíÇëíâíê.

� づíïäí¡Üúöñ ó£Ññ¿óñ ó äëÜçñëáöñ, Öñö ¿ó
äÜçëñ¢ÑñÖóú. ぞñ äÜÑ¡¿0ôíúöñ ¡ ~¿ñ¡-
öëÜïñöó äÜçëñ¢ÑñÖÖ▲ú äëóßÜë. ぞñ½ñÑ-
¿ñÖÖÜ ïÜÜßàóöñ Ü äÜçëñ¢ÑñÖó　ê äëÜ-
ÑíçîÜ äëóßÜëí. ゑ öí¡Ü½ ï¿Üôíñ ïÜêëíÖó-
öñ Üäí¡Üç¡Ü.

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

� ぞñÜßêÜÑó½Ü Üßñïäñôóöá çÜ¡ëÜÇ êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡í ÑÜïöíöÜôÖÜ0 îóë¡Ü¿　îó0 çÜ£-
ÑÜêí, ç äëÜöóçÖÜ½ ï¿Üôíñ äëóßÜë ½Ü¢ñö
äñëñÇëñçíöáï　. ぶöÜß▲ Üßñïäñôóöá ÑÜ-
ïöíöÜôÖÜ0 çñÖöó¿　îó0, ï¿ñÑÜúöñ óÖ-
ïöëÜ¡îó　½ äÜ ÜïöíÖÜç¡ñ.

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

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

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

� ぢÜÑ¡¿0ôíúöñ äëóßÜë öÜ¿á¡Ü ¡ äóöáñçÜ-
½Ü çÜÑÜïÖíß¢ñÖó0 (ñï¿ó öí¡Üñ äÜÑ¡¿0-
ôñÖóñ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú äëó-
ßÜëí).

だßï¿Ü¢óçíÖóñ
� ず0ß▲ñ Üäñëíîóó äÜ öñêÜßï¿Ü¢óçíÖó0
äëóßÜëí ÑÜ¿¢Ö▲ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 ¡çí¿óâó-
îóëÜçíÖÖ▲½ ~¿ñ¡öëó¡Ü½ ó¿ó ÜäÜ¿ÖÜ½Ü-
ôñÖÖ▲½ ïäñîóí¿óïöÜ½.

� どñêÜßï¿Ü¢óçíÖóñ ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí ÑÜ¿-
¢ÖÜ ç▲äÜ¿Ö　öáï　 öÜ¿á¡Ü ïäñîóí¿óïöí½ó
íçöÜëó£ÜçíÖÖÜÇÜ ïñëçóïÖÜÇÜ îñÖöëí ï
óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ½ óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ÜëóÇó-
Öí¿áÖ▲ê £íäôíïöñú.
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げíàóöí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲

ぞó êÜ¿ÜÑó¿áÖ▲ú ¡ÜÖöÜë, Öó ó£Ü¿　-
îóÜÖÖ▲ñ ½íöñëóí¿▲ ÖíïöÜ　àñÇÜ äëó-

ßÜëí 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 ïÜÜö-

çñöïöçóó ï ÑñúïöçÜ0àó½ó ÖÜë½íöóçÖ▲½ó
äÜ¿Ü¢ñÖó　½ó, ï ¡ÜöÜë▲½ó ï¿ñÑÜñö Ü£Öí¡Ü-
½óöáï　 ç ½ñïöÖ▲ê ÜëÇíÖíê ç¿íïöó. ぞñ ÑÜ-
äÜï¡íúöñ äÜçëñ¢ÑñÖó　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ¡ÜÖ-
öÜëí, ÜïÜßñÖÖÜ, çß¿ó£ó öñä¿ÜÜß½ñÖÖó¡í.
ぜíöñëóí¿▲, óïäÜ¿á£ÜçíÖÖ▲ñ Ñ¿　 ó£ÇÜöÜ-
ç¿ñÖó　 ÑíÖÖÜÇÜ äëóßÜëí, äÜ½ñôñÖÖ▲ñ
ïó½çÜ¿Ü½  , äëóÇÜÑÖ▲ Ñ¿　 çöÜëóôÖÜú
äñëñëíßÜö¡ó.

だäóïíÖóñ ëíßÜö▲

ゑ¡¿0ôñÖóñ
ゑïöíçáöñ çó¿¡Ü ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ç ëÜ£ñö¡Ü.
ぢÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ äÜ ôí-
ïÜçÜú ïöëñ¿¡ñ ÑÜ ïëñÑÖñÇÜ £ÖíôñÖó　.

ゑ▲¡¿0ôñÖóñ
ぶöÜß▲ ç▲¡¿0ôóöá äëóßÜë, äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ-
¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ ç äÜ¿Ü¢ñÖóñ "O".

づñÇÜ¿óëÜçíÖóñ öñ½äñëíöÜë▲
どñ½äñëíöÜëí ëñÇÜ¿óëÜñöï　 íçöÜ½íöóôñ-
ï¡ó.
ぶöÜß▲ äëóçñïöó äëóßÜë ç Ññúïöçóñ, ç▲-
äÜ¿Öóöñ ï¿ñÑÜ0àóñ Üäñëíîóó:

� äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ äÜ
Öíäëíç¿ñÖó0 ¡ Öó¢Öó½ äÜ¿Ü¢ñÖó　½,
ôöÜß▲ ÜïöíÖÜçóöá ½óÖó½í¿áÖ▲ú êÜ¿ÜÑ.

� äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ äÜ
Öíäëíç¿ñÖó0 ¡ çñëêÖó½ äÜ¿Ü¢ñÖó　½,
ôöÜß▲ ÜïöíÖÜçóöá ½í¡ïó½í¿áÖ▲ú êÜ¿ÜÑ.

ゑ Üßàñ½ ï¿Üôíñ ÖíóßÜ¿ññ äëñÑäÜôöó-
öñ¿áÖ▲½ 　ç¿　ñöï　 ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ

öñ½äñëíöÜë▲.

だÑÖí¡Ü, öÜôÖÜ0 £íÑíçíñ½Ü0 öñ½äñëíöÜëÜ
ï¿ñÑÜñö ç▲ßóëíöá ï ÜôñöÜ½ öÜÇÜ, ôöÜ
öñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó äëóßÜëí £íçóïóö Üö:
� öñ½äñëíöÜë▲ ç äÜ½ñàñÖóó
� ôíïöÜö▲ Üö¡ë▲çíÖó　 Ñçñëî▲
� ¡Ü¿óôñïöçí êëíÖó½▲ê äëÜÑÜ¡öÜç
� ½ñïöí ëíïäÜ¿Ü¢ñÖó　 äëóßÜëí.

ゑんぐぞだ! ゑ ï¿Üôíñ ç▲ïÜ¡Üú öñ½äñëíöÜë▲ ç
äÜ½ñàñÖóó ó¿ó äÜ¿ÖÜÇÜ £íäÜ¿ÖñÖó　
äëóßÜëí äëÜÑÜ¡öí½ó, ñï¿ó £íÑíÖÜ ïí½Üñ
Öó£¡Üñ £ÖíôñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲,
¡Ü½äëñïïÜë äëóßÜëí ½Ü¢ñö ëíßÜöíöá
Öñäëñë▲çÖÜ; äëó ~öÜ½ £íÑÖ　　 ïöñÖ¡í
äëóßÜëí ßÜÑñö äÜ¡ë▲çíöáï　 ¿áÑÜ½. ゑ ~öÜ½
ï¿Üôíñ ï¿ñÑÜñö £íÑíöá ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0
öñ½äñëíöÜëÜ, ôöÜß▲ ïÑñ¿íöá çÜ£½Ü¢Ö▲½
íçöÜ½íöóôñï¡Üñ ëí£½Üëí¢óçíÖóñ ó, öí¡ó½
Üßëí£Ü½, Ü½ñÖáüóöá ëíïêÜÑ ~ÖñëÇóó.

ぢñëçÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ

Чóïö¡í êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ó£ÖÜöëó
ぢñëñÑ äñëç▲½ ç¡¿0ôñÖóñ½ äëóßÜëí ç▲-
½Üúöñ ñÇÜ çÖÜöëñÖÖóñ äÜçñëêÖÜïöó ó çïñ
çÖÜöëñÖÖóñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó öñä¿Üú çÜÑÜú
ï Öñúöëí¿áÖ▲½ ½▲¿Ü½, ôöÜß▲ ÜÑí¿óöá £í-
äíê, êíëí¡öñëÖ▲ú Ñ¿　 öÜ¿á¡Ü ôöÜ ó£ÇÜöÜ-

ç¿ñÖÖÜÇÜ ó£Ññ¿ó　, £íöñ½ öàíöñ¿áÖÜ äëÜ-
öëóöñ óê.

ゑんぐぞだ! ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½Ü0àóñ ó¿ó
íßëí£óçÖ▲ñ ïëñÑïöçí, ö.¡. ÜÖó ½ÜÇÜö äÜ-
çëñÑóöá äÜ¡ë▲öóñ äÜçñëêÖÜïöñú êÜ¿Ü-
Ñó¿áÖó¡í.
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ぎ¢ñÑÖñçÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ

げí½Üëí¢óçíÖóñ ïçñ¢óê äëÜÑÜ¡öÜç
ぜÜëÜ£ó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ äëñÑÖí£ÖíôñÖÜ
Ñ¿　 £í½Üëí¢óçíÖó　 ïçñ¢óê äëÜÑÜ¡öÜç ó
äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜÇÜ êëíÖñÖó　 £í½ÜëÜ¢ñÖ-
Ö▲ê äëÜÑÜ¡öÜç, í öí¡¢ñ äëÜÑÜ¡öÜç Ç¿ÜßÜ-
¡Üú £í½ÜëÜ£¡ó.
が¿　 £í½Üëí¢óçíÖó　 ïçñ¢óê äëÜÑÜ¡öÜç Öñ
öëñßÜñöï　 ½ñÖ　öá ïëñÑÖññ £ÖíôñÖóñ öñ½-
äñëíöÜë▲.
だÑÖí¡Ü Ñ¿　 ßÜ¿ññ ß▲ïöëÜÇÜ £í½Üëí¢óçí-
Öó　 äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ Öí
ïí½Üñ ç▲ïÜ¡Üñ £ÖíôñÖóñ, ôöÜß▲ ÜïöíÖÜ-
çóöá ½í¡ïó½í¿áÖÜ Öó£¡Ü0 öñ½äñëíöÜëÜ.

ゑんぐぞだ! ゑ öí¡Ü½ ëñ¢ó½ñ öñ½äñëíöÜëí ç
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó ½Ü¢ñö ÜäÜï¡íöáï　
Öó¢ñ 0°C. ぎï¿ó öí¡Üñ äëÜó£ÜúÑñö,
ÜïöíÖÜçóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ Öí
ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 öñ½äñëíöÜëÜ.

ぢÜ¿Ü¢óöñ äÜÑ¿ñ¢íàóñ £í½Üëí¢óçíÖó0
ïçñ¢óñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç çñëêÖññ ÜöÑñ¿ñÖóñ.

ХëíÖñÖóñ £í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç
ぢëó äñëçÜ½ £íäÜï¡ñ ó¿ó äÜï¿ñ Ñ¿óöñ¿áÖÜ-
ÇÜ äëÜïöÜ　 äñëñÑ £í¡¿íÑ¡Üú äëÜÑÜ¡öÜç ç
ÜöÑñ¿ñÖóñ Ñíúöñ äëóßÜëÜ äÜëíßÜöíöá Öñ
½ñÖññ 2 ôíïÜç ç ëñ¢ó½ñ Üï¡ÜëñÖÖÜú £í½Ü-
ëÜ£¡ó.
ぢëó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó êëíÖñÖó　 ßÜ¿áüÜÇÜ
¡Ü¿óôñïöçí äëÜÑÜ¡öÜç ç▲Öáöñ ó£ ¡í½ñë▲
çïñ 　àó¡ó ó ¡Üë£óÖ▲ ó äÜ¿Ü¢óöñ äëÜÑÜ¡ö▲
ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Öí Üê¿í¢Ñíñ½▲ñ äÜ¿¡ó,
~öÜ Üßñïäñôóö Üäöó½í¿áÖ▲ú ëñ¢ó½.

ゑぞごぜんぞごぎ! ぢëÜçñëáöñ, ôöÜß▲
¡Ü¿óôñïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç Öñ äëñç▲üí¿Ü

äëñÑñ¿ £íÇëÜ£¡ó, Ü¡í£íÖÖ▲ú ïßÜ¡Ü

çñëêÖñÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 (ñï¿ó Ü¡í£íÖ) 

ゑんぐぞだ! 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 öíß¿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
ÜßëíßÜö¡ñ, £íöñ½ äÜçöÜëÖÜ £í½ÜëÜ£óöá
(äÜï¿ñ öÜÇÜ, ¡í¡ ÜÖó Üïö▲ÖÜö).

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¿á-
ÖÜ½ ÜöÑñ¿ñÖóó ó¿ó äëó ¡Ü½ÖíöÖÜú öñ½äñ-
ëíöÜëñ, ç £íçóïó½Üïöó Üö çëñ½ñÖó, ¡ÜöÜ-
ë▲½ ゑ▲ ëíïäÜ¿íÇíñöñ Ñ¿　 ç▲äÜ¿ÖñÖó　
~öÜú Üäñëíîóó.
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¿Ü-
ôíñ äëÜîñïï äëóÇÜöÜç¿ñÖó　 äóàó £íú½ñö
ßÜ¿áüñ çëñ½ñÖó.

げí½Üëí¢óçíÖóñ ¡Üßó¡Üç ¿áÑí
がíÖÖ▲ú äëóßÜë ÜïÖíàñÖ ÜÑÖÜú ó¿ó Öñ-
ï¡Ü¿á¡ó½ó çíÖÖÜô¡í½ó Ñ¿　 £í½Üëí¢óçí-
Öó　 ¡Üßó¡Üç ¿áÑí. ぞí¿ñúöñ ç ~öó çíÖÖÜô¡ó
çÜÑÜ ó äÜïöíçáöñ óê ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜ0 ¡í½ñ-
ëÜ.

ゑんぐぞだ! ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½ñöí¿¿óôñï¡óñ
óÖïöëÜ½ñÖö▲ Ñ¿　 ÜöÑñ¿ñÖó　 çíÖÖÜôñ¡ Üö
ÑÖí ½ÜëÜ£ó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　.

ん¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ êÜ¿ÜÑí
ぜÜëÜ£ó¿áÖó¡ ïÜÑñë¢óö Öñ ½ñÖññ ÜÑÖÜÇÜ
í¡¡Ü½Ü¿　öÜëí êÜ¿ÜÑí, ¡ÜöÜë▲ú Üçñ¿óôó-
çíñö çëñ½　 êëíÖñÖó　 ç ï¿Üôíñ Üö¡¿0ôñÖó　
~¿ñ¡öëÜäóöíÖó　 ó¿ó äÜ¿Ü½¡ó.

ぢñëñÑçó¢Ö▲ñ äÜ¿¡ó

づíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ñ Öí
ïöñÖ¡íê êÜ¿ÜÑó¿á-
Öó¡í Öíäëíç¿　0-
àóñ äÜ£çÜ¿　0ö
ëí£½ñàíöá äÜ¿¡ó
Öí ÖÜ¢ÖÜú ç▲ïÜöñ.
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づí£½ñàñÖóñ äÜ¿Ü¡ Ñçñëî▲

ぶöÜß▲ Üßñïäñôóöá
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá êëí-
ÖñÖó　 Üäí¡ÜçÜ¡
äëÜÑÜ¡öÜç ëí£¿óô-
Ö▲ê ëí£½ñëÜç, äÜ¿-
¡ó Ñçñëî▲ ½Ü¢ÖÜ
ëí£½ñàíöá Öí ëí£-
ÖÜú ç▲ïÜöñ.

ぜñÑ¿ñÖÖÜ äÜö　Öó-
öñ äÜ¿¡Ü ç Öíäëíç-
¿ñÖóó, Ü¡í£íÖÖÜ½
ïöëñ¿¡í½ó, äÜ¡í
ÜÖí Öñ ç▲ïçÜßÜÑóö-
ï　; £íöñ½ ÜïöíÖÜçó-
öñ ññ Öí ÖÜ¢ÖÜñ
½ñïöÜ.

ゑÜ£ÑÜüÖÜñ Üê¿í¢ÑñÖóñ
ゑñÖöó¿　öÜë ÑóÖí½óôñï¡ÜÇÜ Üê¿í¢ÑñÖó　
çÜ£ÑÜêí (Dynamic Air Cooling — DAC) äÜ-
£çÜ¿　ñö ß▲ïöëññ Üê¿í¢Ñíöá äëÜÑÜ¡ö▲ ó
äÜÑÑñë¢óçíöá ßÜ¿ññ ëíçÖÜ½ñëÖÜ0 öñ½äñ-
ëíöÜëÜ çÖÜöëó êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　.

1. ゑñÖöó¿　öÜë
½Ü¢ÖÜ ç¡¿0-
ôóöá, Öí¢íç
¡ÖÜä¡Ü (1). げí-
ÇÜëóöï　 £ñ¿ñ-
Ö▲ú óÖÑó¡íöÜë
(2).

2. ばïöíÖÜçóöñ ëñ-
ÇÜ¿　öÜë öñ½äñ-
ëíöÜë▲ ç äÜ¿Ü-
¢ñÖóñ «ゑぎぞ-
どごずéどだづ».

2 1

ЭöÜ ÜïöëÜúïöçÜ Üßñïäñôóçíñö ß▲ïöëÜñ
Üê¿í¢ÑñÖóñ äëÜÑÜ¡öÜç ó ßÜ¿ññ ëíçÖÜ½ñë-
ÖÜ0 öñ½äñëíöÜëÜ ç ÜöÑñ¿ñÖóó.

ゑんぐぞだ! ゑ¡¿0ôíúöñ çñÖöó¿　öÜë, ¡ÜÇÑí
öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲
äëñç▲üíñö +25°C.

ぢÜ¿ñ£Ö▲ñ ïÜçñö▲

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
ÖñÜßêÜÑó½Ü.

� ぎï¿ó öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲
ç▲ïÜ¡í　, ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜë▲ ÖíêÜ-
Ñóöï　 ç ïí½Ü½ ç▲ïÜ¡Ü½ äÜ¿Ü¢ñÖóó ó êÜ-
¿ÜÑó¿áÖó¡ äÜ¿ÖÜïöá0 £íÇëÜ¢ñÖ, ¡Ü½-
äëñïïÜë ½Ü¢ñö ëíßÜöíöá ßñ£ ÜïöíÖÜçÜ¡,
ôöÜ äëóçÜÑóö ¡ Üßëí£ÜçíÖó0 óÖñ　 ó¿ó
¿áÑí Öí óïäíëóöñ¿ñ. ぎï¿ó öí¡Üñ ï¿Ü-
ôíñöï　, äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë öñ½äñëíöÜ-
ë▲ ÑÜ ßÜ¿ññ Öó£¡óê £ÖíôñÖóú, ôöÜß▲
ïÑñ¿íöá çÜ£½Ü¢Ö▲½ íçöÜ½íöóôñï¡Üñ Üö-
öíóçíÖóñ, ó, ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ïÖó£óöá äÜ-
öëñß¿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¿á-
Ö▲ú £íäíê

� 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¡ïó-
½Ü½ Ñçí ÑÖ　, óÖíôñ ÜÖÜ ½Ü¢ñö óïäÜëöóöá-
ï　.
ぢëÜÑÜ¡ö▲, äÜÑçñëÇüóñï　 öñä¿ÜçÜú Üßëí-
ßÜö¡ñ, êÜ¿ÜÑÖ▲ñ ß¿0Ñí ó ö.ä.: ÖñÜßêÜÑó½Ü
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Öí¡ë▲öá ó ½Ü¢ÖÜ äÜ¿Ü¢óöá Öí ¿0ßÜ0 äÜ¿-
¡Ü.
ぱëÜ¡ö▲ ó ÜçÜàó: ÖñÜßêÜÑó½Ü öàíöñ¿áÖÜ
ç▲½▲öá ó äÜ¿Ü¢óöá ç ïäñîóí¿áÖ▲ñ 　àó¡
(　àó¡ó). ぢÜäíÑíÖóñ ¿ó½ÜÖÖÜÇÜ ïÜ¡í Öí
ä¿íïöó¡Üç▲ñ Ññöí¿ó êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡í ½Ü¢ñö
äëóçñïöó ¡ óê ÜßñïîçñôóçíÖó0. ぢÜ~öÜ½Ü
ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 Ññë¢íöá îóöëÜïÜç▲ñ ç Üö-
Ññ¿áÖ▲ê ¡ÜÖöñúÖñëíê.
で¿óçÜôÖÜñ ½íï¿Ü ó ï▲ë: ÑÜ¿¢Ö▲ äÜ½ñ-
àíöáï　 ç ïäñîóí¿áÖ▲ñ çÜ£ÑÜêÜÖñäëÜÖó-
îíñ½▲ñ ¡ÜÖöñúÖñë▲ ó¿ó ß▲öá ÜßñëÖÜö▲
í¿0½óÖóñçÜú âÜ¿áÇÜú ó¿ó äÜ¿ó~öó¿ñÖÜ-
çÜú ä¿ñÖ¡Üú, ôöÜß▲ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ÜÇëíÖó-
ôóöá ¡ÜÖöí¡ö ï çÜ£ÑÜêÜ½.
ゐÜö▲¿¡ó ÖñÜßêÜÑó½Ü £í¡ë▲çíöá ¡ë▲ü¡í½ó
ó êëíÖóöá Öí ÑçñëÖÜú äÜ¿¡ñ Ñ¿　 ßÜö▲¿Ü¡.
ゐíÖíÖ▲, ¡íëöÜâñ¿á, ¿Ü¡ ó ôñïÖÜ¡ Öñ ï¿ñ-
ÑÜñö êëíÖóöá ç êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ñ ç ÖñÜäí¡Ü-
çíÖÖÜ½ çóÑñ.

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

� ½í¡ïó½í¿áÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç,
¡ÜöÜëÜñ ½Ü¢ñö ß▲öá £í½ÜëÜ¢ñÖÜ ç öñôñ-
Öóñ 24 ôíïÜç. Ü¡í£íÖÜ Öí öíß¿óô¡ñ öñê-
Öóôñï¡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¡íôñ-
ïöçñÖÖ▲ñ, ïçñ¢óñ ó öàíöñ¿áÖÜ ç▲½▲-
ö▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲;

� äñëñÑ £í½Üëí¢óçíÖóñ½ ëí£Ññ¿óöñ äëÜ-
ÑÜ¡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¢óçíöá öÜ¿á¡Ü ÖÜ¢ÖÜñ ¡Ü¿óôñ-
ïöçÜ äëÜÑÜ¡öÜç;

� £íçñëÖóöñ äëÜÑÜ¡ö▲ ç í¿0½óÖóñçÜ0
âÜ¿áÇÜ ó¿ó ç äÜ¿ó~öó¿ñÖÜçÜ0 ä¿ñÖ¡Ü ó
äëÜçñëáöñ, ôöÜß▲ ¡ Öó½ Öñ ß▲¿Ü ÑÜïöÜ-
äí çÜ£ÑÜêí;

� Öñ ÑÜäÜï¡íúöñ, ôöÜß▲ ïçñ¢óñ Öñ£í½ÜëÜ-
¢ñÖÖ▲ñ äëÜÑÜ¡ö▲ ¡íïí¿óïá Ü¢ñ £í½ÜëÜ-
¢ñÖÖ▲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
äÜ£íßÜöáöñïá Ü ï¿ñÑÜ0àñ½:

� ÜßñÑóöñïá, ôöÜ äëÜÑÜ¡ö▲ äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜú
£í½ÜëÜ£¡ó êëíÖó¿óïá Ü äëÜÑíçîí ç ÑÜ¿-
¢Ö▲ê Üï¿Üçó　ê;

� Üßñïäñôáöñ ½í¡ïó½í¿áÖÜ ¡ÜëÜö¡óú óÖ-
öñëçí¿ çëñ½ñÖó ½ñ¢ÑÜ äÜ¡Üä¡Üú £í½Ü-
ëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ç ½íÇí£óÖñ ó óê äÜ-
½ñàñÖóñ½ ç ½ÜëÜ£ó¿áÖó¡;

� Öñ Üö¡ë▲çíúöñ ÑçñëîÜ ï¿óü¡Ü½ ôíïöÜ ó
Öñ Ññë¢óöñ ññ Üö¡ë▲öÜú ÑÜ¿áüñ, ôñ½
ÖñÜßêÜÑó½Ü;

� äÜï¿ñ ëí£½Üëí¢óçíÖó　 äëÜÑÜ¡ö▲ ß▲ïö-
ëÜ äÜëö　öï　 ó Öñ äÜÑ¿ñ¢íö äÜçöÜëÖÜ½Ü
£í½Üëí¢óçíÖó0;

� Öñ äëñç▲üíúöñ çëñ½　 êëíÖñÖó　, Ü¡í£íÖ-
ÖÜñ ó£ÇÜöÜçóöñ¿ñ½ äëÜÑÜ¡öÜç.

ばêÜÑ ó Üôóïö¡í

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 äëó-
ßÜëí ïÜÑñë¢íöï　 ÜÇ¿ñçÜÑÜëÜÑ▲; äÜ-

~öÜ½Ü ñÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖóñ ó £íäëíç¡í ÑÜ¿-
¢Ö▲ ÜïÜàñïöç¿　öáï　 öÜ¿á¡Ü ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖ-
Ö▲½ó ïäñîóí¿óïöí½ó.
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ぢëÜ½▲ç¡í ÑÜ£íöÜëí
ぢëóßÜë ÖñÜßêÜÑó½Ü ëñÇÜ¿　ëÖÜ ôóïöóöá:
� Üôóàíúöñ çÖÜöëñÖÖóñ äÜçñëêÖÜïöó ó
äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó ï äÜ½Üàá0 öñä¿Üú çÜ-
Ñ▲ ó Öñúöëí¿áÖÜÇÜ ½▲¿í;

� ëñÇÜ¿　ëÖÜ äëÜçñë　úöñ ó äëÜöóëíúöñ
Üä¿ÜöÖñÖóñ Ñçñëî▲, ôöÜß▲ Üßñïäñôóöá
ôóïöÜöÜ ó ÜöïÜöïöçóñ £íÇë　£ÖñÖóú;

� ÜäÜ¿ÜïÖóöñ ôóïöÜú çÜÑÜú ó ç▲öëóöñ Öí-
ïÜêÜ.

ゑんぐぞだ! げíäëñàíñöï　 ç▲ö　Çóçíöá,
äñëñ½ñàíöá ó¿ó äÜçëñ¢Ñíöá ¡í¡óñ-¿óßÜ
öëÜß¡ó ó (ó¿ó) ¡íßñ¿ó, ÖíêÜÑ　àóñï　
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¿óëÜ¿　½ó, öí¡ ¡í¡ ÜÖó
½ÜÇÜö äÜçëñÑóöá äÜçñëêÖÜïöá ó Üïöíçóöá
ïöÜú¡óú £íäíê.

ぶöÜß▲ Üôóïöóöá ¡ÜÖÑñÖïíöÜë (ëñüñö¡í
ôñëÖÜÇÜ îçñöí) ó ¡Ü½äëñïïÜë, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ-
Ö▲ñ ï £íÑÖñú ïöÜëÜÖ▲ äëóßÜëí, çÜïäÜ¿á-
£Üúöñïá àñö¡Üú. Эöí Üäñëíîó　 äÜç▲üíñö
~ââñ¡öóçÖÜïöá ëíßÜö▲ äëóßÜëí ó ïÖó-
¢íñö äÜöëñß¿ñÖóñ ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

ゑんぐぞだ! でÜß¿0Ñíúöñ ÜïöÜëÜ¢ÖÜïöá,
ôöÜß▲ Öñ äÜçëñÑóöá ïóïöñ½Ü Üê¿í¢ÑñÖó　.

ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ôóïö　àóñ ïëñÑïöçí Ñ¿　 ¡ÜêÖó
ïÜÑñë¢íö êó½ó¡íö▲, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö äÜçëñ-
Ñóöá ä¿íïö½íïïÜç▲ñ Ññöí¿ó äëóßÜëí ぢÜ-
~öÜ½Ü ëñ¡Ü½ñÖÑÜñöï　 ôóïöóöá ¡ÜëäÜï ~öÜÇÜ
äëóßÜëí öÜ¿á¡Ü öñä¿Üú çÜÑÜú ï ÑÜßíç¿ñ-
Öóñ½ ÖñßÜ¿áüÜÇÜ ¡Ü¿óôñïöçí 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 ~¡ïä¿Üíöíîóó
ÜÑí¿ñÖóñ óÖñ　 ï óïäíëóöñ¿　 êÜ¿ÜÑó¿áÖÜú
¡í½ñë▲ äëÜóïêÜÑóö íçöÜ½íöóôñï¡ó äëó ¡í-
¢ÑÜ½ ç▲¡¿0ôñÖóó ¡Ü½äëñïïÜëí. どí¿í　 çÜ-
Ñí ï¿óçíñöï　 ç ïäñîóí¿áÖ▲ú äÜÑÑÜÖ, Üïöí-
ÖÜç¿ñÖÖ▲ú ï £íÑÖñú ïöÜëÜÖ▲ äëóßÜëí ÖíÑ
¡Ü½äëñïïÜëÜ½, ÇÑñ ÜÖí óïäíë　ñöï　.

ぞñÜßêÜÑó½Ü ëñÇÜ¿　ëÖÜ äëÜôóàíöá ï¿óç-
ÖÜñ Üöçñëïöóñ, ÖíêÜÑ　àññï　 ç ïñëñÑóÖñ
¡íÖí¿í êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　, çÜ ó£ßñ-
¢íÖóñ Öí¡Üä¿ñÖó　 çÜÑ▲ ó äÜäíÑíÖó　 ¡í-
äñ¿á Öí ÖíêÜÑ　àóñï　 çÖÜöëó äëÜÑÜ¡ö▲.
ごïäÜ¿á£Üúöñ Ñ¿　 ~öÜÇÜ ïäñîóí¿áÖÜñ äëóï-
äÜïÜß¿ñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ Ü¢ñ ÜïöíÖÜç¿ñÖÜ ç
ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ.

づí£½Üëí¢óçíÖóñ ½ÜëÜ£ó¿áÖó¡í
ぞí äÜ¿¡íê ó çÜ¡ëÜÇ çñëêÖñÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　
½ÜëÜ£ó¿áÖó¡í çïñÇÑí Üßëí£Üñöï　 ÜäëñÑñ-
¿ñÖÖÜñ ¡Ü¿óôñïöçÜ Öí¿ñÑó.
づí£½Üëí¢óçíúöñ ½ÜëÜ£ó¿áÖó¡, ¡ÜÇÑí ï¿Üú
óÖñ　 ÑÜïöóÇÖñö öÜ¿àóÖ▲ Ü¡Ü¿Ü 3-5 ½½.

ゑんぐぞだ! ぢëó½ñëÖÜ £í 12 ôíïÜç ÑÜ Öíôí¿í
ëí£½Üëí¢óçíÖó　 äÜçñëÖóöñ ëñÇÜ¿　öÜë
öñ½äñëíöÜë▲ äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 ¡ çñëêÖó½
äÜ¿Ü¢ñÖó　½, ôöÜß▲ ïÜ£Ñíöá ÑÜïöíöÜôÖ▲ú
ëñ£ñëç êÜ¿ÜÑí Öí çëñ½　 äñëñë▲çí ç
ëíßÜöñ.

が¿　 ÜÑí¿ñÖó　 Öí¿ñÑó ç▲äÜ¿Öóöñ ï¿ñÑÜ0-
àññ:

1. ゑ▲¡¿0ôóöñ äëóßÜë.

2. ゑ▲Öáöñ ó£ ÜöÑñ¿ñÖó　 çïñ êëíÖ　àóñï　
öí½ äëÜÑÜ¡ö▲, £íçñëÖóöñ óê ç Öñï¡Ü¿á-
¡Ü ï¿Üñç Çí£ñöÖÜú ßÜ½íÇó ó äÜ½ñïöóöñ
ç äëÜê¿íÑÖÜñ ½ñïöÜ.

ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ! ぞñ ¡íïíúöñïá
£í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ç¿í¢Ö▲½ó

ëÜ¡í½ó. づÜ¡ó ½ÜÇÜö ¡ Öó½ äëó½ñë£ÖÜöá.
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3. だïöíçáöñ
ÑçñëîÜ Üö-
¡ë▲öÜú ó
çïöíçáöñ
ä¿íïöó¡Üç▲ú
ï¡ëñßÜ¡ ç
ïäñîóí¿áÖÜñ
ÇÖñ£ÑÜ, ëíï-
äÜ¿Ü¢ñÖÖÜñ
ç ïñëñÑóÖñ Öó¢Öñú ôíïöó ¡í½ñë▲, äÜÑ-
ïöíçóç äÜÑ ÖñÇÜ ё½¡Üïöá Ñ¿　 ïßÜëí öí-
¿Üú çÜÑ▲

ぶöÜß▲ Üï¡Üëóöá äëÜîñïï ëí£½ÜëÜ£¡ó,
äÜïöíçáöñ ç ½ÜëÜ£ó¿áÖÜñ ÜöÑñ¿ñÖóñ

¡íïöë0¿0 ï ÇÜë　ôñú çÜÑÜú. どí¡¢ñ ÜÑí¿　ú-
öñ äíÑí0àóñ ¡ÜïÜô¡ó Öí¿ñÑó, Öñ ÑÜ¢óÑí-
　ïá óê äÜ¿ÖÜÇÜ öí　Öó　.

4. ぢÜï¿ñ £íçñëüñÖó　 ëí£½Üëí¢óçíÖó　
öàíöñ¿áÖÜ äëÜöëóöñ çÖÜöëñÖÖóñ äÜ-
çñëêÖÜïöó ó Üßñëóöñ ï¡ëñßÜ¡ ç ½ñïöÜ
ñÇÜ êëíÖñÖó　.

5. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.

6. ぶñëñ£ Ñçí ó¿ó öëó ôíïí çñëÖóöñ ç ¡í-
½ñëÜ ëíÖññ ÜÑí¿ñÖÖ▲ñ ó£ Öññ äëÜÑÜ¡-
ö▲.

ゑぞごぜんぞごぎ! ぞó¡ÜÇÑí Öñ óïäÜ¿á£Üúöñ
Üïöë▲ñ ½ñöí¿¿óôñï¡óñ óÖïöëÜ½ñÖö▲

Ñ¿　 ÜÑí¿ñÖó　 Öí¿ñÑó ï óïäíëóöñ¿　 çÜ
ó£ßñ¢íÖóñ ñÇÜ äÜçëñ¢ÑñÖó　.

ぞñ óïäÜ¿á£Üúöñ ½ñêíÖóôñï¡óñ ÜïöëÜúïöçí
ó¿ó ¿0ß▲ñ ÑëÜÇóñ ïëñÑïöçí, ¡ëÜ½ñ
ëñ¡Ü½ñÖÑÜçíÖÖ▲ê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñ½, Ñ¿　
Üï¡ÜëñÖó　 äëÜîñïïí ëí£½Üëí¢óçíÖó　.
ぢÜç▲üñÖóñ öñ½äñëíöÜë▲ Üäí¡ÜçÜ¡ ï
£í½ÜëÜ¢ñÖÖ▲½ó äëÜÑÜ¡öí½ó äëó
ëí£½Üëí¢óçíÖóó ½Ü¢ñö äëóçñïöó ¡
ïÜ¡ëíàñÖó0 ßñ£ÜäíïÖÜÇÜ ïëÜ¡í óê
êëíÖñÖó　.

ぢñëñë▲ç▲ ç ~¡ïä¿Üíöíîóó
ぎï¿ó äëóßÜë Öñ ßÜÑñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ç
öñôñÖóñ äëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜÇÜ çëñ½ñÖó, äëó-
½óöñ ï¿ñÑÜ0àóñ ½ñë▲ äëñÑÜïöÜëÜ¢ÖÜïöó:

� Üö¡¿0ôóöñ ÜïöëÜúïöçÜ Üö ïñöó ~¿ñ¡-
öëÜäóöíÖó　

� ÜÑí¿óöñ çïñ äëÜÑÜ¡ö▲
� ëí£½ÜëÜ£áöñ (ñï¿ó ~öí Üäñëíîó　 äëñÑ-
Üï½ÜöëñÖí ¡ÜÖïöëÜ¡îóñú äëóßÜëí) ó ç▲-
½Üúöñ äëóßÜë ó çïñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó;

� Üïöíçáöñ Ñçñëî▲ äëóÜö¡ë▲ö▲½ó, ôöÜß▲
äëñÑÜöçëíöóöá Üßëí£ÜçíÖóñ Öñäëó　öÖÜ-
ÇÜ £íäíêí.

ぎï¿ó äëóßÜë ßÜÑñö äëÜÑÜ¿¢íöá ëíßÜöíöá,
äÜäëÜïóöñ ¡ÜÇÜ-ÖóßÜÑá äëÜçñë　öá ñÇÜ çëñ-
½　 Üö çëñ½ñÖó, ôöÜß▲ Öñ ÑÜäÜïöóöá äÜëôó
ÖíêÜÑ　àóêï　 ç Öñ½ äëÜÑÜ¡öÜç ç ï¿Üôíñ Üö-
¡¿0ôñÖó　 ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

ЧöÜ Ññ¿íöá, ñï¿ó ...

ゑぞごぜんぞごぎ! ぢñëñÑ ÜïöëíÖñÖóñ½
ÖñóïäëíçÖÜïöñú ç▲Öáöñ çó¿¡Ü

ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.
ばïöëíÖ　öá ÖñóïäëíçÖÜïöó, Öñ ÜäóïíÖÖ▲ñ ç
ÑíÖÖÜ½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçñ, ÑÜ¿¢ñÖ öÜ¿á¡Ü
¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú ~¿ñ¡öëó¡ ó¿ó
ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú ïäñîóí¿óïö.

ゑんぐぞだ! ぢëó ÖÜë½í¿áÖ▲ê Üï¿Üçó　ê
~¡ïä¿Üíöíîóó ï¿▲üÖ▲ Öñ¡ÜöÜë▲ñ £çÜ¡ó
(ëíßÜö▲ ¡Ü½äëñïïÜëí, îóë¡Ü¿　îóó
ê¿íÑíÇñÖöí).

ぞñäÜ¿íÑ¡í ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí でäÜïÜß ÜïöëíÖñÖó　
ぢëóßÜë Öñ ëíßÜöíñö. ずí½-

äÜô¡í Öñ ÇÜëóö.
ぢëóßÜë ç▲¡¿0ôñÖ. ゑ¡¿0ôóöñ äëóßÜë.

 ゑó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí Öñäëí-
çó¿áÖÜ çïöíç¿ñÖí ç ëÜ£ñö¡Ü.

ぢëíçó¿áÖÜ çïöíçáöñ çó¿¡Ü ïñöñ-
çÜÇÜ üÖÜëí ç ëÜ£ñö¡Ü.
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ぞñäÜ¿íÑ¡í ゑÜ£½Ü¢Öí　 äëóôóÖí でäÜïÜß ÜïöëíÖñÖó　
 ぞí äëóßÜë Öñ äÜÑíñöï　 ~¿ñ¡-

öëÜäóöíÖóñ. だöïÜöïöçÜñö Öíäë　-
¢ñÖóñ ç ïñöñçÜú ëÜ£ñö¡ñ.

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

ずí½äÜô¡í Öñ ÇÜëóö. ずí½äÜô¡í ÖíêÜÑóöï　 ç ëñ¢ó½ñ
Ü¢óÑíÖó　.

げí¡ëÜúöñ ó Üö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ.

 ずí½äÜô¡í äñëñÇÜëñ¿í. で½. ëí£Ññ¿ "げí½ñÖí ¿í½äÜô¡ó".

とÜ½äëñïïÜë ëíßÜöíñö Öñ-

äëñë▲çÖÜ.

どñ½äñëíöÜëí £íÑíÖí Öñäëí-
çó¿áÖÜ.

げíÑíúöñ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 öñ½äñ-
ëíöÜëÜ.

 ぞñä¿ÜöÖÜ £í¡ë▲öí Ñçñëîí. で½. ëí£Ññ¿ "げí¡ë▲çíÖóñ Ñçñë-
î▲".

 がçñëîí Üö¡ë▲çí¿íïá ï¿óü¡Ü½
ôíïöÜ.

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

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

ぢëñ¢Ññ ôñ½ äÜ¿Ü¢óöá äëÜÑÜ¡ö▲
Öí êëíÖñÖóñ, Ñíúöñ ó½ Üê¿íÑóöá-
ï　 ÑÜ ¡Ü½ÖíöÖÜú öñ½äñëíöÜë▲.

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

だßñïäñôáöñ ïÖó¢ñÖóñ öñ½äñëí-
öÜë▲ çÜ£ÑÜêí ç äÜ½ñàñÖóó.

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

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

ЭöÜ ÖÜë½í¿áÖÜ.

ゑÜÑí ïöñ¡íñö çÖÜöëá êÜ-

¿ÜÑó¿áÖó¡í.

げíïÜëó¿Üïá ï¿óçÖÜñ Üöçñëïöóñ. 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
Öñ ç äÜÑÑÜÖ óïäíëóöñ¿　 ÖíÑ
¡Ü½äëñïïÜëÜ½.

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

どñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó äëó-

ßÜëí ï¿óü¡Ü½ Öó£¡í　.

どñ½äñëíöÜëí £íÑíÖí Öñäëí-
çó¿áÖÜ.

げíÑíúöñ ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡Ü0 öñ½äñ-
ëíöÜëÜ.

どñ½äñëíöÜëí çÖÜöëó äëó-

ßÜëí ï¿óü¡Ü½ ç▲ïÜ¡í　.

どñ½äñëíöÜëí £íÑíÖí Öñäëí-
çó¿áÖÜ.

げíÑíúöñ ßÜ¿ññ Öó£¡Ü0 öñ½äñëí-
öÜëÜ.

げí½ñÖí ¿í½äÜô¡ó

ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ! ゑ▲Öáöñ çó¿¡Ü
ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó£ ëÜ£ñö¡ó.
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ゑ▲çóÖöóöñ çóÖö ó£
ä¿íâÜÖí.
でÖó½óöñ ä¿íâÜÖ
(ï½. ó¿¿0ïöëíîó0).
げí½ñÖóöñ óïäÜ¿á-
£ÜçíÖÖÜ0 ¿í½äÜ
ÖÜçÜú ¿í½äÜú öí-
¡Üú ¢ñ ½ÜàÖÜïöó ó
äëñÑÖí£ÖíôñÖÖÜú
ïäñîóí¿áÖÜ Ñ¿　
ß▲öÜç▲ê äëóßÜëÜç
(½í¡ïó½í¿áÖí　
½ÜàÖÜïöá Ü¡í£íÖí
Öí ä¿íâÜÖñ).
ばïöíÖÜçóöñ ä¿í-
âÜÖ.
げíö　Öóöñ çóÖö Öí
ä¿íâÜÖñ.
ゑïöíçáöñ çó¿¡Ü ïñ-
öñçÜÇÜ ¡íßñ¿　 ç ëÜ-
£ñö¡Ü.
だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ.
ばßñÑóöñïá, ôöÜ
¿í½äí ÇÜëóö.

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 Öñäëó-
ÇÜÑÖ▲ñ Üä¿ÜöÖñÖó　 Ñçñëî▲. だßëíö-
óöñïá ç ïñëçóïÖ▲ú îñÖöë.

どñêÖóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ

   

づí£½ñë▲ Öóüó Ñ¿　 çïöëíóçí-
Öó　

  

 ゑ▲ïÜöí 1780 ½½

 ぷóëóÖí 560 ½½

 ゎ¿ÜßóÖí 550 ½½

ゑëñ½　 äÜç▲üñÖó　 öñ½äñëíöÜ-
ë▲

 24 ôíï

ぞíäë　¢ñÖóñ  230-240 ゑ

ぶíïöÜöí  50 ゎî

どñêÖóôñï¡óñ ÑíÖÖ▲ñ Ü¡í£íÖ▲ Öí äíïäÜëö-
ÖÜú öíß¿óô¡ñ Öí ¿ñçÜú ïöñÖ¡ñ çÖÜöëó äëó-
ßÜëí ó Öí öíß¿óô¡ñ ~ÖñëÇÜäÜöëñß¿ñÖó　.

ばïöíÖÜç¡í

ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ! ぢñëñÑ
ÜïöíÖÜç¡Üú äëóßÜëí çÖó½íöñ¿áÖÜ

äëÜôóöíúöñ "ごÖâÜë½íîó0 äÜ öñêÖó¡ñ
ßñ£ÜäíïÖÜïöó" Ñ¿　 ÜßñïäñôñÖó　
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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£íÖÖÜ-
½Ü Öí öíß¿óô¡ñ ï öñêÖóôñï¡ó½ó ÑíÖÖ▲½ó:

と¿ó½í-

öóôñï¡óú
¡¿íïï

どñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñ-

Ñ▲

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

ぢÜÑ¡¿0ôñÖóñ ¡ ~¿ñ¡öëÜïñöó
ぢñëñÑ ç¡¿0ôñÖóñ½ äëóßÜëí ç ïñöá ÜÑÜïöÜ-
çñëáöñïá, ôöÜ Öíäë　¢ñÖóñ ó ôíïöÜöí, Ü¡í-
£íÖÖ▲ñ ç öíß¿óô¡ñ öñêÖóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê,

ïÜÜöçñöïöçÜ0ö äíëí½ñöëí½ çíüñú ÑÜ½íü-
Öñú ~¿ñ¡öëóôñï¡Üú ïñöó.
ぢëóßÜë ÑÜ¿¢ñÖ ß▲öá £í£ñ½¿ñÖ. で ~öÜú îñ-
¿á0 çó¿¡í ïñöñçÜÇÜ üÖÜëí ó½ññö ïäñ-
îóí¿áÖ▲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 äëóßÜ-
ëí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ÑñúïöçÜ0àó½ó ÖÜë½í-
½ó, äÜëÜôóç ~öÜ Üäñëíîó0 ¡çí¿óâóîóëÜ-
çíÖÖÜ½Ü ~¿ñ¡öëó¡Ü.
ご£ÇÜöÜçóöñ¿á ïÖó½íñö ï ïñß　 çï　¡Ü0 Üö-
çñöïöçñÖÖÜïöá ç ï¿Üôíñ ÖñïÜß¿0ÑñÖó　 ç▲-
üñÜ¡í£íÖÖ▲ê äëíçó¿ öñêÖó¡ó ßñ£Ü-
äíïÖÜïöó.
がíÖÖÜñ ó£Ññ¿óñ ïÜÜöçñöïöçÜñö Ñóëñ¡öó-
çí½ ぎçëÜäñúï¡ÜÇÜ でÜ0£í.

ぢñëñçñüóçíÖóñ Ñçñëî▲
がçñëîí äëóßÜëí Üö¡ë▲çíñöï　 çäëíçÜ.
ぎï¿ó ç▲ êÜöóöñ, ôöÜß▲ Ñçñëîí Üö¡ë▲çí-
¿íïá ç¿ñçÜ, äëñ¢Ññ ôñ½ ÜïöíÖíç¿óçíöá
äëóßÜë, ç▲äÜ¿Öóöñ ï¿ñÑÜ0àóñ Ññúïöçó　:

� だö¡ëÜöóöñ çñëê-
Öóú çóÖö ó ïÖó½ó-
öñ äëÜ¡¿íÑ¡Ü.

� でÖó½óöñ çñëêÖóú
çóÖö ó çñëêÖ00
ÑçñëîÜ.

� だöäÜïöóöñ ïëñÑ-
Ö00 äñö¿0.

� でÖó½óöñ Öó¢Ö00
ÑçñëîÜ.

� だö¡ëÜöóöñ Öó¢Öóú
çóÖö.

ぞí äëÜöóçÜäÜ¿Ü¢-
ÖÜú ïöÜëÜÖñ:

� ばïöíÖÜçóöñ Öó¢-
Öóú çóÖö.

� ばïöíÖÜçóöñ Öó¢-
Ö00 ÑçñëîÜ.

� げíö　Öóöñ ïëñÑ-
Ö00 äñö¿0.

� ばïöíÖÜçóöñ çñëê-
Ö00 ÑçñëîÜ.

� げíö　Öóöñ üíúßÜ ó
çñëêÖóú çóÖö.

どëñßÜçíÖó　 äÜ çñÖöó¿　îóó

ぞñÜßêÜÑó½Ü Üßñï-
äñôóöá ÑÜïöíöÜô-
ÖÜ0 îóë¡Ü¿　îó0
çÜ£ÑÜêí ï £íÑÖñú
ïöÜëÜÖ▲ äëóßÜëí.

5 cm

min. 200cm2

min.

200cm2

ばïöíÖÜç¡í äëóßÜëí

ぢづぎがばぢづぎぐがぎぞごぎ! ばßñÑóöñïá, ôöÜ
ïñöñçÜú üÖÜë ½Ü¢ÖÜ ïçÜßÜÑÖÜ

äñëñ½ñàíöá.

ゑ▲äÜ¿Öóöñ ï¿ñÑÜ0àññ:
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x

x

ぎï¿ó ÖñÜßêÜÑó½Ü,
Üöëñ¢áöñ ó äëó¡ëñ-
äóöñ ïí½Ü¡¿ñ0àÜ0-
ï　 Üä¿ÜöÖ　0àÜ0
äëÜ¡¿íÑ¡Ü ¡ äëóßÜ-
ëÜ, ¡í¡ äÜ¡í£íÖÜ Öí
ëóïÜÖ¡ñ.

1

2

ばïöíÖÜçóöñ äëóßÜë
ç ÖóüÜ.
でÑçóÖáöñ äëóßÜë ç
Öíäëíç¿ñÖóó, Ü¡í-
£íÖÖÜ½ ïöëñ¿¡í½ó
(1), ôöÜß▲ ¡ë▲ü¡í,
£í¡ë▲çí0àí　 çñëê-
Öóú £í£Üë, Üäñë¿íïá
ç ¡ÜêÜÖÖ▲ú ü¡íâ.
でÑçóÖáöñ äëóßÜë ç
Öíäëíç¿ñÖóó, Ü¡í-
£íÖÖÜ½ ïöëñ¿¡í½ó
(2), ¡ ßÜ¡ÜçÜú ïöñÖ-
¡ñ ¡ÜêÜÖÖÜÇÜ ü¡íâí,
Öí ¡ÜöÜëÜú Öñö äñ-
öñ¿á.

44mm

4mm

だöëñÇÜ¿óëÜúöñ äÜ-
¿Ü¢ñÖóñ äëóßÜëí
çÖÜöëó Öóüó.
ばßñÑóöñïá, ôöÜ ëíï-
ïöÜ　Öóñ ½ñ¢ÑÜ äëó-
ßÜëÜ½ ó äñëñÑÖó½
¡ëíñ½ ¡ÜêÜÖÖÜÇÜ
ü¡íâí ïÜïöíç¿　ñö
44 ½½.
とë▲ü¡í Öó¢Öñú äñö-
¿ó (ÖíêÜÑóöï　 ç äí-
¡ñöñ ï äëóÖíÑ¿ñ¢-
ÖÜïö　½ó) Üßñïäñôó-
çíñö ÖíÑ¿ñ¢íàññ
ëíïïöÜ　Öóñ ½ñ¢ÑÜ
¡ÜêÜÖÖÜú ½ñßñ¿á0 ó
äëóßÜëÜ½.
ばßñÑóöñïá, ôöÜ üó-
ëóÖí £í£Üëí ½ñ¢ÑÜ
äëóßÜëÜ½ ó ¡ÜêÜÖ-
Ö▲½ ü¡íâÜ½ ëíçÖ-
　ñöï　 4 ½½.
だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ.
ばïöíÖÜçóöñ ¡ë▲ü¡Ü
Öó¢Öñú äñö¿ó.

I

I

げí¡ëñäóöñ äëóßÜë
çÖÜöëó Öóüó 4-½　
çóÖöí½ó.
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ばÑí¿óöñ ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àÜ0 Ññöí¿á
¡ë▲ü¡ó äñö¿ó (ぎ).
ぎï¿ó ÑçñëÖí　 äñö¿　
ÖíêÜÑóöï　 ïäëíçí,
öÜ ï¿ñÑÜñö ÜÑí¿óöá
Ññöí¿á DX; ç äëÜ-
öóçÖÜ½ ï¿Üôíñ ÜÑí-
¿óöñ Ññöí¿á SX.

E
E

D

C

B

ばïöíÖÜçóöñ ¡ë▲ü¡ó
(C, D) ç ç▲ñ½¡ó ó
Üöçñëïöó　 äÜÑ äñö-
¿ó.
ばïöíÖÜçóöñ çñÖöó-
¿　îóÜÖÖÜ0 ëñüñö¡Ü
(B).
ぞíÑñÖáöñ ¡ë▲ü¡ó
äñö¿ó (E) Öí äñö¿0.

G H

ぢëó¡ëñäóöñ äëóßÜë
¡ ßÜ¡ÜçÜú ïöñÖ¡ñ ¡Ü-
êÜÖÖÜÇÜ ü¡íâí:

1. だï¿íßáöñ çóÖö▲
Ññöí¿ó (G) ó
äëó¢½óöñ Ññ-
öí¿á (G) ¡ ßÜ¡Ü-
çÜú ïöñÖ¡ñ ü¡í-
âí.

2. でÖÜçí £íö　Öóöñ
çóÖö▲ ¡ëñä¿ñ-
Öó　 Ññöí¿ó (G).

3. ぢëó¡ëñäóöñ Ññ-
öí¿á (H) ¡ Ññöí-
¿ó (G).

Ha Hb

HdHc

だöÑñ¿óöñ ÑëÜÇ Üö
ÑëÜÇí Ññöí¿ó (Ha),
(Hb), (Hc) ó (Hd).

21 mm

21 mm

~50 mm

~50 mm

90
o

90
o

ぢëó¡ëñäóöñ Ññöí¿á
(Ha) ¡ çÖÜöëñÖÖñú
ïöÜëÜÖñ ¡ÜêÜÖÖÜÇÜ
ü¡íâí.

Ha

Hc

ぞíÑíçóç, ïÜñÑóÖóöñ
Ññöí¿á (Hc) ï Ññöí-
¿á0 (Ha).

Hb

Ha

8 mm

だö¡ëÜúöñ ÑçñëîÜ
äëóßÜëí ó ÑçñëîÜ
¡ÜêÜÖÖÜú ½ñßñ¿ó
äÜÑ ÜÇ¿Ü½ 90°.
ゑïöíçáöñ ½í¿ñÖá-
¡Ü0 ä¿íÖ¡Ü (Hb) ç
Öíäëíç¿　0àÜ0
(Ha).
でÜç½ñïöóöñ ÑëÜÇ ï
ÑëÜÇÜ½ ÑçñëîÜ äëó-
ßÜëí ó ÑçñëîÜ ¡Ü-
êÜÖÖÜú ½ñßñ¿ó, £í-
öñ½ Öí½ñöáöñ Üö-
çñëïöó　.

Ha

8 mm

K

でÖó½óöñ ¡ëÜÖüöñú-
Ö▲ ó Üö½ñöáöñ ëíï-
ïöÜ　Öóñ 8 ½½ Üö
çÖñüÖñÇÜ ¡ëí　
Ñçñëî▲: ~öÜ ½ñïöÜ
Ñ¿　 ÇçÜ£Ñ　 (K).
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Hb

でÖÜçí ÜïöíÖÜçóöñ
½í¿ñÖá¡Ü0 ä¿íÖ¡Ü
Öí Öíäëíç¿　0àÜ0 ó
£í¡ëñäóöñ ññ äëó¿í-
Çí0àó½óï　 çóÖöí-
½ó.
ゑ▲ëÜçÖ　úöñ ÑçñëîÜ
¡ÜêÜÖÖÜú ½ñßñ¿ó ó
ÑçñëîÜ äëóßÜëí, ëñ-
ÇÜ¿óëÜ　 äÜ¿Ü¢ñÖóñ
Ññöí¿ó Hb.

Hb

Hd

ぞíÑíçóç, ïÜñÑóÖóöñ
Ññöí¿á (Hd) ï Ññöí-
¿á0 (Hb).

  

ゑ £íçñëüñÖóñ ÜÑÜïöÜçñëáöñïá, ôöÜ:

� ゑïñ çóÖö▲ £íö　ÖÜö▲.

� ばä¿ÜöÖ　0àí　 ½íÇÖóöÖí　 äëÜ¡¿íÑ¡í
ä¿ÜöÖÜ äëó¿ñÇíñö ¡ äëóßÜëÜ.

ゑんぐぞだ! ぎï¿ó öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú
ïëñÑ▲ Öó£¡í　 (Öíäëó½ñë, £ó½Üú), ëí£½ñë

äëÜ¡¿íÑ¡ó Ü½ñÖáüíñöï　. とÜÇÑí
öñ½äñëíöÜëí Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑ▲
äÜç▲üíñöï　, ëí£½ñë äëÜ¡¿íÑ¡ó
Üçñ¿óôóçíñöï　.

げíßÜöí Üß Ü¡ëÜ¢í0àñú ïëñÑñ

ぜíöñëóí¿▲ ï ïó½çÜ¿Ü½  ï¿ñÑÜñö
ïÑíçíöá Öí äñëñëíßÜö¡Ü. ぢÜ¿Ü¢óöñ
Üäí¡Üç¡Ü ç ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ¡ÜÖöñúÖñë▲
Ñ¿　 ïßÜëí çöÜëóôÖÜÇÜ ï▲ëá　.
ぢëóÖó½í　 Üôíïöóñ ç äñëñëíßÜö¡ñ ïöíëÜÇÜ
~¿ñ¡öëÜß▲öÜçÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, ゑ▲
äÜ½ÜÇíñöñ £íàóöóöá Ü¡ëÜ¢í0àÜ0 ïëñÑÜ ó

£ÑÜëÜçáñ ôñ¿Üçñ¡í. ぞñ ç▲ßëíï▲çíúöñ
ç½ñïöñ ï ß▲öÜç▲½ó ÜöêÜÑí½ó ß▲öÜçÜ0
öñêÖó¡Ü, äÜ½ñôñÖÖÜ0 ïó½çÜ¿Ü½  .
がÜïöíçáöñ ó£Ññ¿óñ Öí ½ñïöÖÜñ
äëñÑäëó　öóñ äÜ äñëñëíßÜö¡ñ çöÜëóôÖÜÇÜ
ï▲ëá　 ó¿ó Üßëíöóöñïá ç ïçÜñ
½ÜÖóîóäí¿áÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ.
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