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Önceden haber verilmeksizin de�i�iklik yapma hakkı saklıdır.

 Güvenlik Bilgileri

Kendi güvenli�iniz ve cihazın do�ru kullanımı için
cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanmadan ön-
ce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve uyarı bil-
gileri de dahil olmak üzere, dikkatle okuyun. Ge-
reksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak için, ci-
hazı kullanan tüm ki�ilerin cihazın kullanımıyla ve
güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye sahip olması
önemlidir. Bu kılavuzu saklayın ve cihaz ba�ka bir
yere ta�ındı�ında veya satıldı�ında beraberinde
verin, böylece cihazı kullanacak di�er ki�ilerin de
cihazın kullanımı ve güvenlik için yapılması gere-
kenler hakkında bilgi sahibi olması sa�lanmı� olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zararlar-
dan sorumlu olmadı�ından, kendi can ve mal gü-
venli�iniz için bu kullanıcı talimatlarındaki uyarı-
ları dikkate alın.

Çocuklar ve savunmasız ki�ilerin güvenli�i
� Bu cihaz, kullanımıyla ilgili talimat veya gözetim

güvenliklerinden sorumlu ki�i tarafından
sa�lanmadıkça, fiziksel, duyusal veya zihinsel
yeterlilikleri az ki�ilerce (çocuklar dahil) veya
deneyimi ve bilgisi olmayanlarca kullanılmama-
lıdır.
Küçük çocuklar, cihazla oynamayacaklarından
emin olunması için gözetim altında tutulmalı-
dır.

� Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun. Bo�ulma riski söz konusudur.

� E�er cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oynayan
çocukları elektrik çarpmaması ve cihazda kilitli
kalmamaları için fi�ini prizden çekin, elektrik
kablosunu kesin (mümkün oldu�unca cihaza
yakın kısmından) ve kapa�ını çıkartın.

� E�er mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz, ka-
pısında veya kapa�ında yaylı bir kilit (dil) me-
kanizması olan eski bir cihazın yerine alınmı�

ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan önce kilit
mekanizmasını kullanılmaz hale getirin. Bu
�ekilde, çocukların cihazın içinde kilitli kalarak
kendilerine zarar vermelerini önlemi� olursu-
nuz.

Genel güvenlik

Dikkat  Havalandırma açıklıklarını,
tıkanmasını önleyerek temiz halde tutun.

� Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandı�ı gibi
bir evde kullanılan yiyecek ve/veya içecekleri
muhafaza etmek amacıyla üretilmi�tir.

� Buz çözme sürecini hızlandırmak için mekanik
bir cihaz veya ba�ka bir yapay yöntem kullan-
mayın.

� Üretici firma tarafından onaylanmadı�ı sürece,
di�er elektrikli cihazları (dondurma yapma ma-
kineleri gibi) so�utucu cihazların içinde kullan-
mayın.

� So�utucu devresine zarar vermeyin.

� Cihazın so�utucu devresinde, çevreyle oldukça
dost do�al bir gaz olan ve bununla birlikte ya-
nıcı özelli�i olan so�utucu izobütan (R600a)
bulunmaktadır.
Cihazın nakliyesi ve montajı süresince, so�utu-
cu devre bile�enlerinin hiçbirinin hasar görme-
di�inden emin olun.
E�er so�utucu devresi hasar görmü�se:

– açık ate� ve ate�leme kaynaklarını uzak tu-
tun

– cihazın yerle�tirildi�i odayı iyice havalandı-
rın
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� Bu ürünün özelliklerini de�i�tirmek veya ürünü
herhangi bir �ekilde modifiye etmek tehlikeli-
dir. Kablodaki herhangi bir hasar, bir kısadev-
reye ve/veya elektrik çarpmasına neden olabi-
lir.

Uyarı  Herhangi elektrikli bir parça (elektrik
kablosu, fi�, kompresör) sertifikalı bir servis

yetkilisi veya kalifiye bir servis personeli tarafın-
dan de�i�tirilmelidir.

1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.

2. Elektrik fi�inin cihazın arkasında sıkı�ıp ezil-
medi�inden emin olun. Sıkı�ıp ezilmi� veya
hasar görmü� bir elektrik fi�i a�ırı ısınabilir
ve bir yangına neden olabilir.

3. Cihazın elektrik fi�ine eri�ebildi�inizden
emin olun.

4. Elektrik kablosunu çekmeyin.

5. E�er elektrik prizi gev�ek ise, fi�i takmayın.
Elektrik çarpması veya yangın riski söz ko-
nusudur.

6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının kapa�ı
1) olmadan çalı�tırmayın.

� Bu cihaz a�ırdır. Ta�ırken dikkatli olunmalıdır.

� E�er elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucudan bir
�ey çıkartmayın veya dokunmayın. Aksi halde
cildiniz tahri� olabilir veya donma/so�uk ya-
nı�ına neden olabilir.

� Cihazın uzun süre güne� ı�ı�ına maruz kalma-
sını önleyin.

Günlük Kullanım
� Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parçaların

üzerine koymayın.

� Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayın, çünkü
bunlar patlayabilir.

� Gıda ürünlerini do�rudan arka paneldeki hava

çıkı�ına dayamayın. 2)

� Donmu� yiyecekler, buzu çözüldükten sonra
tekrar dondurulmamalıdır.

� Hazır donmu� yiyecekleri, donmu� gıda üreti-
cisinin talimatlarına göre muhafaza edin.

� Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine tümüy-
le uyulmalıdır. �lgili talimatlara bakın.

� Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecekler
koymayın, çünkü bu sıvılar bulundukları kabın
içinde basınç olu�turur ve patlayarak cihazın
hasar görmesine neden olabilirler.

� Buz tanecikleri, e�er cihazdan çıkarıldı�ı anda
hemen tüketilirse, don yanıklarına neden ola-
bilir.

Bakım ve temizlik
� Bakım i�leminden önce, cihazı kapatın ve elek-

trik fi�ini prizden çekin. E�er elektrik prizine
eri�emiyorsanız, elektrik beslemesini kesin.

� Cihazı metal nesneler kullanarak temizlemeyin.

� Cihazın buzunu temizlemek için keskin cisimler
kullanmayın. Plastik bir raspa kullanın.

� Buzdolabındaki tahliye kısmında donmu� su
olup olmadı�ını düzenli olarak kontrol edin.
Gerekirse tahliye kısmını temizleyin. E�er tah-
liye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt kısmında top-
lanacaktır.

Montaj

Önemli  Elektrik ba�lantısı için ilgili paragraflarda
verilen talimatlara uyun.

� Cihazı ambalajından çıkartın ve hasar olup ol-
madı�ını kontrol edin. E�er hasar varsa cihazın
fi�ini prize takmayın. Olası hasarları derhal satın
aldı�ınız yere bildirin. Böyle bir durumda am-
balajı atmayın.

� Ya�ın geri kompresöre akmasını sa�lamak için,
cihazın fi�ini takmadan önce en az iki saat bek-
lemeniz önerilir.

� Cihazın etrafında yeterli hava dola�ımı olmalı-
dır, aksi halde cihaz a�ırı ısınabilir. Yeterli ha-
valandırma sa�lamak için, montajla ilgili tali-
matlara uyun.

� Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak par-
çalarına (kompresör, yo�u�turucu) dokunul-
masını engellemek amacıyla cihazın arka kısmı

mümkünse bir duvara yaslanmalıdır.

� Cihaz, kalorifer veya pi�irme cihazlarının yakı-
nına yerle�tirilmemelidir.

� Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizinin
eri�ilebilir konumda kaldı�ından emin olun.

1) E�er lamba kapa�ı varsa
2) E�er cihaz No-Frost ise
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� Sadece içilebilir kalitedeki su kaynaklarına

ba�layın. 3)

Servis
� Cihazın servisi için elektrikle ilgili her türlü i�,

kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir ki�i tara-
fından yapılmalıdır.

� Bu ürünün servis i�lemleri bir yetkili servis ta-
rafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek par-
çalar kullanılmalıdır.

Çevre Koruması

Bu cihazın so�utucu devresinde ve yalıtım

malzemelerinde ozon tabakasına zarar veren gaz-
lar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve çöplerle
birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpü�ü yanıcı gaz-
lar içerir: cihaz, yerel yetkili makamlarınızdan bilgi
edinebilece�iniz yürürlükteki kanunlara uygun
olarak elden çıkartılmalıdır. So�utma ünitesine,
özellikle ısı e�anjörü yakınındaki kısma zarar gel-
mesini önleyin. Bu cihazda kullanılan ve  sim-
gesiyle i�aretli olan malzemeler geri dönü�ümlü-
dür.

Çalı�tırma

Açma
Fi�i prize takın.
Isı ayar dü�mesini saat yönünde çevirerek bir orta
ayara getirin.

Kapatma
Cihazı kapatmak için, ısı ayar dü�mesini "O" ko-
numuna getirin.

Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalı�tırmak için a�a�ıdaki i�lemleri yapın:

� Asgari so�ukluk elde etmek için ısı ayar
dü�mesini dü�ük ayarlara getirin.

� Azami so�ukluk elde etmek için ısı ayar
dü�mesini yüksek ayarlara getirin.

Orta düzeyde bir ayar, genelde en uygun

olanıdır.

Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklı�ın
a�a�ıdaki unsurlara ba�lı oldu�u dikkate alınarak
seçilmelidir:

� Oda sıcaklı�ı

� Cihaz kapısını açma sıklı�ı

� Cihaza konan yiyecek miktarı

� Cihazın yeri.

Önemli  E�er ortam sıcaklı�ı yüksekse veya cihaz
tam dolu ise ve cihaz en dü�ük sıcaklı�a
ayarlanmı�sa, cihaz devamlı çalı�abilir ve bunun
neticesinde arka duvarında buz olu�abilir. Böyle
bir durumda, otomatik buz çözme i�leminin
devreye girmesini sa�lamak ve enerji tüketimini
azaltmak için ayar dü�mesi daha yüksek bir
sıcaklı�a getirilmelidir.

�lk Kullanım

�ç kısmın temizli�i
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürünün
sahip oldu�u tipik kokuyu gidermek için cihazın iç
kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkayın ve daha sonra iyice ku-
rulayın.

Önemli  Deterjan veya a�ındırıcı toz temizlik
ürünleri kullanmayın, bunlar cihazın kaplamasına
zarar verir.

3) E�er bir su ba�lantısı varsa
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Günlük Kullanım

Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondurul-
ması, dondurulmu� ve derin dondurulmu� yiye-
ceklerin uzun süreli muhafazası için uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, orta ayarın
de�i�tirilmesi gerekmez.
Ancak daha hızlı bir dondurma i�lemi için, maksi-
mum so�ukluk elde etmek amacıyla ısı ayar
dü�mesini yüksek ayarlara getirin.

Önemli  Bu durumda, so�utucu bölmesi sıcaklı�ı
0°C'nin altına dü�ebilir. Böyle bir durumla
kar�ıla�ırsanız, sıcaklık ayar dü�mesini daha sıcak
bir ayara getirin.

Dondurulacak olan taze yiyece�i en üst bölmeye
yerle�tirin.

Donmu� yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalı�tırdı�ınızda veya belirli bir süre
kullanım dı�ı bıraktıktan sonra, yiyecekleri don-
durucuya yerle�tirmeden önce cihazı en az 2 saat
en so�uk ayarda çalı�maya bırakın.

Önemli  Örne�in bir elektrik kesintisi yüzünden
istenmeden buz çözülürse, e�er elektrik kesintisi,
teknik özellikler bölümünde "ba�latma süresi"
kısmında belirtilen süreden daha uzun sürerse,
buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli, veya
derhal pi�irilerek yeniden dondurulmalıdır
(so�uduktan sonra).

Buz eritme
Derin dondurulmu� veya normal donmu� gıdalar
kullanılmadan önce, so�utucu bölmesinde veya
oda sıcaklı�ında (bu i�lem için gereken süreye
ba�lı olarak) buzu eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartıldı�ı anda
donmu� haldeyken bile pi�irilebilir: böyle bir du-
rumda pi�irme i�lemi daha uzun sürecektir.

Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir veya
daha fazla sayıda kap içermektedir. Bu kaplara su
doldurun, daha sonra bunları dondurucu bölme-
sine koyun.

Önemli  Bu kapları dondurucudan çıkarmak için
metal aletler kullanmayın.

Portatif raflar

Buzdolabının yan pa-
nellerinde, rafları iste-
di�iniz gibi yerle�tir-
menize olanak veren
bir dizi ray bulunmak-
tadır.

Kapı raflarının konumlandırılması

Farklı ebatlardaki yiye-
cek paketlerini yer-
le�tirebilmek için, ka-
pak rafları farklı yük-
sekliklere ayarlanabilir.

Raf yerinden çıkıncaya
kadar okların yönünde
kademe kademe çe-
kin, daha sonra iste-
di�iniz �ekilde ko-
numlandırın.

Dondurucu sepetlerinin dondurucudan
çıkarılması
Dondurucu sepetlerin kazara yerlerinden çıkma-
sını veya dü�melerini önleyen durdurma noktası
vardır. Dondurucudan çıkarırken sepeti kendinize
do�ru çekin ve sonuna kadar çektikten sonra, ön
kısmını yukarı kaldırarak sepeti çıkartın.
Geri yerle�tirirken de, sepetin ön kısmını hafifçe
kaldırarak buzdolabının içine yerle�tirin. Uç nok-
taları geçtikten sonra, sepetleri iterek yerlerine
geri koyun.
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EasyWater Sebilin kullanımı

Dahili bile�enler:

1. Su haznesi

2. Hazne kapa�ı

3. Valf ve conta

3

2

1

Harici bile�enler:

1. Sebil

2. Su kolu

3. Su damlalık tablası

1

2

3

Su sebilinizin ilk kez çalı�tırılması
1. Her türlü bantı ve di�er koruma sistemlerini

hazne tertibatından çıkarın.

2. Muhtemel kalıntıları çıkarmak amacıyla, bi-
le�enleri "Su sebili temizlik prosedürü" bölü-
münde açıklandı�ı gibi temizleyin.

Su sebili temizlik prosedürü
1. Haznenin yanlarındaki iki durdurma elemanını

resimlerde gösterildi�i gibi kilitli durumdan
kurtarın:

– Tutma elemanlarının ortasına bastırın ve
yukarıya do�ru kaldırın

– Tutucuyu merkezi hazne do�rultusunda
kaydırın.

2. Hazneyi valf do�rultusunda yukarıya do�ru
itin.

3. Kapa�ı çıkarın.

4. Valfi, saat yönünün aksine çevirerek gev�etin
(valf contasını kaybetmemeye özen gösterin
çünkü özelliklerin do�ru i�lemesi için gerek-
lidir).

5. Hazneyi, hazne kapa�ını, valf ve contayı ılık su
ve nötr sabun solüsyonu ile temizleyin. Önce
valfi durulayın ve di�er parçaları temizlerken,
valfi kapı deli�ine yerle�tirin (so�utucudan
so�uk hava sızıntısını önlemek için).

6. Hazne parçalarının temizlenmesi bittikten
sonra, valfi buzdolabının kapısından geri çıka-
rın ve hazneyi, demontajın tersi bir sırayla
(4;3;2;1) monte edin (valf contasını yerle�tirir-
ken dikkat edin).

7. Monte edilmi� hazneyi kapıya, valf do�rultu-
sunda takın.

8. Tutma elemanlarını kilit açma i�lemini tersine
uygulayarak kilitleyin.
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EasyWater Sebilin kullanımı

Hazneyi so�uk suyla
doldurmak için tek
yapmanız gereken, bir
sürahi musluk suyu ala-
rak kapaktaki dolum
deli�i kanalıyla hazne-
nin içine dökmektir.

Önemli Suyun, buzdo-
labının açılıp kapan-
ması sırasında dökül-
mesi riskini önlemek
için hazneyi, üzerinde
belirtilen 'dolum mak-
simum seviye göster-
gesi'nin üzerinde dol-
durmayın.

Önemli bilgiler
� Buzdolabının kapı valf deli�i, cihazın düzenli

i�levi sırasında valf ve conta ile kapatılmalıdır.

� Sadece içme suyu kullanın. Di�er içecek türle-
rinin kullanımı, hazne ve sebilde kalıntı, tat veya
koku bırakabilir.

� Haznenin içinden su çıkı�ı esnasında giren ha-
vanın neden oldu�u bazı seslerin i�itilmesi nor-
maldir.

� Su iyi akmadı�ında, su koluna bir kez daha ba-
sın. Tüm suyun barda�a bo�almasını sa�lamak
için barda�ı sebilin altında birkaç saniye tutun.

� Gazoz gibi gazlı içecekler kullanmayın. Gaz ba-
sıncından ötürü, bu tür içecekler sızıntı yapa-
bilir.

� Suyun bir gıda maddesi oldu�unu unutmayın.
Lütfen suyu bir ila iki gün içinde tüketin.

� Su sebili sadece �ebeke suyu ile (not: bu su de-
vamlı kontrol edilmektedir ve içilmesinin gü-
venli oldu�u yasal düzenlemeler uyarınca be-
lirtilmi�tir) veya içilmesinin güvenli oldu�u test
edilmi� olan özel su tedarikçilerinin temin et-
ti�i sularla kullanılmak üzere tasarlanmı�tır.
Yetkililerden �ebeke suyunun kaynatılarak kul-
lanılması gerekti�i yönünde bir talimat alınırsa,
bu su da kaynatılmalıdır.

� Su sebiline herhangi bir filtreleme aracı ilave
edilmedi�inden, belirli bir süre sonra hazne
içinde ve valfte kalıntı (örn. kireç) olu�ması
mümkündür. Bu olu�tu�unda cihazı ılık su ve
sitrik asit veya su ve limon suyunun yumu�ak
bir karı�ımı ile temizleyin, durulayın ve buzdo-
labının kapısına yeniden takın.

Yararlı �puçları Ve Bilgiler

Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
� Cihazın kapısını çok sık açmayın veya gerek-

ti�inden daha uzun süre açık bırakmayın.

� E�er ortam sıcaklı�ı yüksekse, Isı Ayar Dü�mesi
yüksek bir ayardadır ve cihaz tam doludur,
kompresör devamlı çalı�abilir ve bu da buhar-
la�tırıcı devresinde karlanmaya veya buzlan-
maya neden olabilir. Böyle bir durumda, oto-
matik buz çözme i�leminin devreye girerek
elektrik tüketiminden tasarruf sa�lanması için
Isı Ayar dü�mesini daha dü�ük bir ayara getirin.

Taze yiyeceklerin so�utulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:

� Sıcak yiyecekleri veya buharla�an sıvıları buz-
dolabına koymayın

� Yiyecekleri kapatın veya sarın (özellikle keskin
bir kokusu varsa)

� yiyecekleri, etrafında hava rahatça dola�acak
�ekilde yerle�tirin

So�utma tavsiyeleri
Faydalı tavsiyeler:
Et (her türlü): polietilen torbalara koyun ve sebze
çekmecesinin üstündeki cam rafa yerle�tirin.
Güvenlik açısından, bu �ekilde sadece bir veya iki
gün muhafaza edin.
Hazır pi�mi� yiyecekler, so�uk yemekler, vb: Bun-
lar, a�zı kapalı olmak suretiyle herhangi bir rafa
yerle�tirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlenmeli ve
temin edilmi� özel çekmecelere yerle�tirilmeli-
dir.
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Tereya�ı ve peynir: Bunlar, içine havanın mümkün
oldu�unca girmemesi için özel hava geçirmeyen
kaplara konulmalı veya alüminyum folyoya sarıl-
malı ya da polietilen torbalara konulmalıdır.
Süt �i�eleri: Bunlar, a�ızları kapaklı �ekilde kapı-
daki �i�e raflarına yerle�tirilmelidir.
Muzlar, patatesler, so�anlar ve sarımsaklar (pa-
ketli de�ilse), buzdolabına konulmamalıdır.

Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma i�leminde size yardımcı olacak
bazı önemli tavsiyeler a�a�ıda verilmektedir:

� 24 saat içinde dondurulabilecek maksimum yi-
yecek miktarı. veri etiketinde belirtilmektedir;

� dondurma i�lemi 24 saat sürer. Bu süre boyun-
ca, dondurulmak üzere ba�ka bir yiyecek ko-
nulmamalıdır;

� sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmi�
yiyecekleri dondurun;

� hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridikten
sonra sadece tüketilecek miktarda tüketilebil-
mesini sa�lamak için yiyecekleri küçük porsi-
yonlara bölün;

� yiyecekleri alüminyum folyoya veya polietile-
ne sarın ve bu yaptı�ınız paketin hava geçirmez
oldu�undan emin olun;

� cihazın içindeki sıcaklı�ın yükselmesini önle-
mek için taze veya donmamı� yiyeceklerin ön-
ceden donmu� yiyeceklere temas etmesine
izin vermeyin;

� ya�sız yiyecekler ya�lı yiyeceklere göre daha
iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir; tuz, yi-
yece�in muhafaza ömrünü kısaltır;

� e�er su buzları dondurucu bölmesinden çıka-
rıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte so�uk
yanıklarına neden olabilir;

� yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol ede-
bilmek amacıyla, her bir yiyecek paketinin üze-
rine dondurucuya konulma tarihini yazmanız
tavsiye edilir;

Donmu� yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek için,
a�a�ıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

� piyasada donmu� halde satılan yiyeceklerin sa-
tıcı tarafından uygun �ekilde muhafaza edil-
mi� oldu�undan emin olun;

� donmu� yiyeceklerin, yiyecek ma�azasından
dondurucunuza mümkün olan en kısa sürede
aktarılmasını sa�layın;

� cihazın kapısını çok sık açmayın veya kesinlikle
gerekmedikçe açık bırakmayın.

� Buz çözme i�lemi uygulandı�ında, yiyecekler
çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.

� Yiyecek üreticisinin belirtti�i muhafaza sürele-
rini a�mayın.

Bakım Ve Temizlik

Dikkat  Herhangi bir bakım i�lemi yapmadan
önce, cihazın fi�ini prizden çekin.

Bu cihaz, so�utma devrelerinde hidrokar-
bonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve

�arj i�lemleri sadece yetkili teknisyenler tarafın-
dan yapılmalıdır.

Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:

� Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve bi-
raz nötr sabun kullanarak temizleyin.

� Temiz ve kirden arınmı� kalmalarını sa�lamak
için kapı contalarını düzenli olarak kontrol edip
silerek temizleyin.

� �yice durulayın ve kurulayın.

Önemli  Kabinin içerisindeki boruları ve/veya
kabloları çekmeyin, oynatmayın veya zarar
vermeyin.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deterjanlar,
a�ındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek derecede
kokulu deterjan veya cilalar kullanmayın, aksi
halde yüzey zarar görebilir ve güçlü kötü bir koku
olu�abilir.

Cihazın arka tarafındaki yo�u�turucuyu (siyah ız-
gara) ve kompresörü bir fırça veya bir vakumlu
temizlik cihazı ile temizleyin. Bu i�lem, cihazın
performansını artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
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Önemli  So�utma sistemine zarar vermemeye
dikkat edin.

Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu ci-
hazda kullanılan plastik aksamlara zarar verici kim-
yasal maddeler içermektedir. Bu yüzden, cihazın
dı� kasasını sadece içine biraz deterjan eklenmi�
ılık su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fi�ini tekrar takın.

Buzdolabının buzunun çözülmesi
So�utucu bölmesinin buharla�tırıcı devresindeki
buzlar, normal çalı�ma esnasında motor kompre-
sörü her durdu�unda otomatik olarak giderilir.
Buz çözme suyu bir kanal vasıtasıyla motor kom-
presörü üzerinden geçerek buharla�tırıldı�ı yer
olan cihazın arka tarafındaki özel bir kaba bo�al-
tılır.
Suyun ta�masını ve içerdeki yiyeceklerin üzerine
damlamasını önlemek için, so�utucu bölmesi ka-
nalının ortasındaki buz çözme suyu tahliye de-
li�inin periyodik olarak temizlenmesi önemlidir.
Tahliye deli�ine takılı halde bulunan özel temiz-
leyiciyi kullanınız.

Dondurucunun buzunun çözülmesi
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin etrafında
her zaman belirli bir miktarda buz (karlanma) olur.
Bu buzun/karın kalınlı�ı 3-5 mm'ye ula�tı�ında
dondurucunun buzunu eritin.
Buzu çıkartmak için, a�a�ıdaki i�lemleri uygulayın:

� Cihazın fi�ini prizden çekin veya cihazı kapatın

� Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın, birkaç kat
gazete ka�ıdına sarın ve serin bir yere koyun

� dondurucunun çekmecelerini çıkarın

� çekmeceler etrafına izole edici malzeme yer-
le�tirin, örn. battaniye veya gazete ka�ıdı.

Buz çözme i�lemi, dondurucunun içerisine içi sı-
cak su dolu (kaynar durumda olmayan) kaplar yer-
le�tirilerek hızlandırılabilir.

� Drenaj kanalını bekleme konumundan
gev�etin, resimde gösterildi�i üzere içeri
do�ru itin ve dondurucunun, suyun toplandı�ı
alt çekmecesine yerle�tirin.

� erimeye ba�ladı�ında buzları dikkatle kazıya-
rak çıkarın. Ah�ap veya plastik bir spatula kul-
lanın.

� Tüm buz eridi�inde, dolabı temizleyin ve sile-
rek kurutun, sonra drenaj kanalını yerine geri
takın.

� dolabı çalı�tırın ve dondurulmu� yiyecekleri
geri yerle�tirin.

Cihazın birkaç saat boyunca termostat kontrol
dü�mesi en yüksek konumunda iken çalı�tırılması
önerilir, böylece cihaz yeterli muhafaza ısısına
mümkün olan en kısa sürede ula�ır.

Önemli  Buharla�tırıcıdaki buz / kar olu�umlarını
asla metal nesnelerle kazımayın, aksi halde
buharla�tırıcıya zarar verebilirsiniz. Eritme
sürecini hızlandırmak için üretici tarafından
önerilenin dı�ında mekanik bir alet veya ba�ka
suni bir yöntem kullanmayın. Buz çözme
esnasında donmu� yiyecek paketlerinin
sıcaklı�ının artması, bunların güvenli muhafaza
ömrünü kısaltabilir.

Servisi Aramadan Önce

Dikkat  Sorunun kayna�ını bulmaya
çalı�madan önce, cihazın fi�ini prizden

çekin.

Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza te�his i�lemi
sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman bir ki�i
tarafından yapılmalıdır.
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Önemli  Cihaz çalı�ırken bazı sesler çıkarıyor
(kompresör ve dola�ım sesi). Bu bir arıza de�il,
cihazın normal çalı�ma �eklidir.

Sorun Olası neden Çözüm

Cihaz gürültüler çıkarıyor. Cihaz do�ru bir �ekilde destek-
lenmemektedir.

Cihazın sabit durup durmadı�ını
kontrol edin (dört aya�ının dördü
de zemine basıyor olmalıdır).

Kompresör devamlı ça-
lı�ıyor.

Sıcaklık ayarı yanlı� yapılmı� ola-
bilir.

Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.

 Kapı do�ru kapatılmamı�tır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

 Kapı çok sık açılmı�tır. Kapıyı gerekti�inden daha uzun
süre açık bırakmayın.

 �çindeki yiyeceklerin sıcaklı�ı
çok yüksektir.

Yiyecekleri koymadan önce sıcak-
lı�ının oda sıcaklı�ına dü�mesini
bekleyin.

 Oda sıcaklı�ı çok yüksektir. Oda sıcaklı�ını dü�ürün.

Buzdolabının arka panelin-
den su akıyor.

Otomatik buz çözme i�lemi es-
nasında, buzlar arka panelde erir.

Bu normaldir.

Buzdolabının içine su akıyor. Su çıkı�ı tıkanmı�tır. Su çıkı�ını temizleyin.

 Cihazın içindeki yiyecekler suyun
su toplayıcısına akmasını engelli-
yordur.

Cihazın içindeki yiyecek ve kapla-
rın, arka panele temas etmedi�in-
den emin olun.

Zemine su akıyor. Erime suyu, kompresörün üstün-
deki buharla�ma tablasına akmı-
yordur.

Buharla�ma tablasına, erime suyu
çıkı�ını takın.

Çok fazla karlanma ve buz
var.

Yiyecekler düzgün bir �ekilde
paketlenmemi�tir.

Yiyecekleri daha iyi paketleyin.

 Kapı do�ru kapatılmamı�tır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

 Sıcaklık ayarı yanlı� yapılmı� ola-
bilir.

Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.

Cihazın içindeki sıcaklık çok
dü�ük.

Sıcaklık ayarı yanlı� yapılmı� ola-
bilir.

Daha yüksek bir sıcaklık ayarlayın.

Cihazın içindeki sıcaklık çok
yüksek.

Sıcaklık ayarı yanlı� yapılmı� ola-
bilir.

Daha dü�ük bir sıcaklık ayarlayın.

 Kapı do�ru kapatılmamı�tır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakın.

 �çindeki yiyeceklerin sıcaklı�ı
çok yüksektir.

Yiyecekleri koymadan önce sıcak-
lı�ının oda sıcaklı�ına dü�mesini
bekleyin.
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Sorun Olası neden Çözüm

 Cihaza aynı anda birçok yiyecek
konulmu�tur.

Aynı anda daha az yiyecek koyun.

Buzdolabının içindeki sıcak-
lık çok yüksek.

Cihazda so�uk hava devridaimi
yoktur.

Cihazda so�uk hava devridaimi ol-
du�undan emin olun.

Dondurucunun sıcaklı�ı çok
yüksek.

Yiyecekler birbirine çok yakındır. Yiyecekleri, so�uk hava devridai-
mine izin verecek �ekilde yer-
le�tirin.

Cihaz çalı�mıyor. Cihazın elektri�i kapalıdır. Cihazı açın.

 Cihazın fi�i prize do�ru bir �ekil-
de takılı de�ildir.

Fi�i prize do�ru bir �ekilde takın.

 Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.

Prize ba�ka bir elektrikli cihazı ta-
kın. Kalifiye bir elektrikçi ça�ırın.

Lamba çalı�mıyor. Lamba arızalıdır. "Lambanın de�i�tirilmesi" bölü-
müne bakın.

E�er yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra ciha-
zınız hala düzgün çalı�mıyorsa, yetkili servisinize
ba�vurun.

Lambanın de�i�tirilmesi

Dikkat  Fi�ini prizden çekin.

1. Lamba kapa�ının
vidasını sökün.

2. Lamba kapa�ının
kancasını dı�arı
do�ru çekin.

3. Lamba kapa�ını
çıkarın.

4. Lambayı aynı
güçte bir ba�ka lamba ile de�i�tirin (maksi-

2

1

3

mum güç, lamba ampul kapa�ında gösteril-
mektedir).

5. Lamba kapa�ını takın.

6. Lamba kapa�ının vidasını sıkın.

7. Fi�i prize takın.

8. Kapıyı açın. Lambanın yandı�ından emin olun.

Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyin.

2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. "Montaj" bölümü-
ne bakın.

3. Gerekirse sorunlu kapı contalarını de�i�tirin.
Yetkili servisle temasa geçin.

Teknik Veriler

   

Boyutlar   

 Yükseklik 1850 mm

 Geni�lik 595 mm

 Derinlik 632 mm

Ba�latma süresi  18 s
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Teknik bilgiler, cihazın iç sol tarafındaki bilgi eti-
ketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir.

Montaj

Dikkat  Güvenli�iniz ve cihazın do�ru
çalı�ması için, cihazı monte etmeden önce

"Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyun.

Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklı�ının cihazın bilgi etiketin-
de belirtilen iklim sınıfına uygun oldu�u bir yere
monte ediniz:

�klim sı-
nıfı

Ortam sıcaklı�ı

SN +10°C ile + 32°C arası

N +16°C ile + 32°C arası

ST +16°C ile + 38°C arası

T +16°C ile + 43°C arası

Yer
Cihaz, kalorifer, ısıtıcı kazan, do�rudan güne�
ı�ı�ı gibi ısı kaynaklarından yeterince uza�a mon-
te edilmelidir. Havanın, dolabın arka tarafında ra-
hatça devirdaim yapabildi�inden emin olun. Ci-
haz asılı bir duvar ünitesinin altına yerle�tirildiyse,
en iyi sonucu almak için dolabın üstü ile duvar
ünitesi arasındaki minimum mesafe en az 100 mm
olmalıdır. Bununla birlikte ideal olarak cihaz, asma
tavanlar altına yerle�tirilmemelidir. Dolabın altın-
daki ayarlanabilir ayakların biri veya daha fazlası
kullanılarak do�ru düzlemsellik elde edilir.

Uyarı  Cihazın fi�ini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır; dolayısıyla

fi�, cihaz kurulumundan sonra kolay eri�ilebilir
olmalıdır.

A B

m
in

.1
0
0
 m

m
2

0
 m

m

Arka tamponlar ve düzlemselle�tirme

1

2

3

Belgelerin içinde bu-
lundu�u torbada,
�ekilde gösterildi�i gi-
bi takılması gereken iki
aralayıcı tampon bu-
lunmaktadır.
Vidaları gev�etin ve
tamponları vida
ba�ının altına takın,
sonra vidaları yeniden
sıkı�tırın.

Cihazı yerle�tirirken
düz durmasını sa�la-
yın. Bu, ön-alt kısımda-
ki iki ayarlanabilir
ayakla gerçekle�tirile-
bilir.

Raf tutucuların çıkartılması
Cihazınız, nakliye esnasında rafların sabit durma-
sını sa�layan raf tutucular ile donatılmı�tır.

Bunları çıkarmak için:

1. Raf tutucularını ok
(A) yönünde kaydı-
rın.

2. Rafı arka tarafın-
dan kaldırın ve ser-
best kalana kadar
öne do�ru (B) itin.

3. Tutucuları (C) çıka-
rın.

Elektrik ba�lantısı
Cihazın fi�ini prize takmadan önce, bilgi etiketin-
de yazılı voltaj ve frekans de�erlerinin evinizin
elektrik beslemesi ile aynı oldu�undan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fi�i
bu amaca yönelik olarak bir kontak ile donatıl-
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mı�tır. E�er evin elektrik prizi topraklı de�ilse, yü-
rürlükteki kanunlara uygun olarak ve bir uzman
teknisyene danı�arak cihazı ayrı bir toprak hattına
ba�layın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik önlem-
lerine uyulmaması halinde sorumluluk kabul et-
mez.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.

Kapı açılma yönünün de�i�tirilmesi

Uyarı  Herhangi bir i�lem yapmadan önce,
cihazın fi�ini prizden çekin.

Önemli  A�a�ıdaki i�lemleri yaparken, cihazın
kapılarını sa�lam �ekilde tutacak bir ki�i ile
birlikte çalı�manızı öneririz.

m3 m4

m5

m1 m2

1

� Kapıları açın. Orta
mente�eyi sökün
(m2). Plastik aralayı-
cıyı çıkarın (m1).

� Kapıları çıkarın.

� Orta mente�enin sol
kapak pimini (m3,m4)
çıkarın ve kar�ı tarafa
alın.

� Orta mente�enin pi-
mini (m5) alt kapının
sol deli�ine takın.

� Alt mente�eyi sökün
(m2).

� Sol kapak pimlerini
(b4) çıkarın ve di�er
tarafa alın.

� Alt mente�eyi (b1)
kar�ı tarafta yeniden
vidalayın.

� Alt mente�e pimini
(b2) sökün, tampon-
ları (b3) çıkarın ve
kar�ı tarafa takın.

� Her iki kapının üst kı-
sımlarındaki prizleri
(1) çıkarın ve di�er ta-
rafa alın.

� Alt kapıyı, alt men-
te�e pimi (b2) üzeri-
ne tekrar takın.

� Orta mente�eyi (m2)
alt kapının sol de-
li�ine yerle�tirin.

� Üst mente�e pimini
gev�etin ve kar�ı ta-
rafa yerle�tirin.

� Üst kapıyı, üst kapı
mente�esine sabit-
leyin.

� Üst kapıyı, her iki ka-
pıyı hafifçe meyillen-
direrek orta men-
te�e pimi (m5) üzeri-
ne yeniden takın.

� Orta mente�eyi ye-
niden sıkın (m2). Plas-
tik tamponu unut-
mayın (m1).

A�a�ıdaki hususlardan emin olmak için son bir
kontrol yapın:

� Tüm vidalar sıkılmı�tır.

� Kapı kenarları, cihazın yan kenarına paraleldir.

� Mıknatıslı conta, kabine yapı�ıktır.

� Kapı düzgün �ekilde açılmakta ve kapanmak-
tadır.

E�er ortam sıcaklı�ı so�uk ise (kı� mevsimi gibi),
conta kabine tam olarak oturmayabilir. Bu du-

rumda contaların do�al olarak oturmasını bekle-
yin veya ilgili kısmı sıradan bir saç kurutucu maki-
nesi ile ısıtarak bu süreci hızlandırın.
Yukarıda belirtilen i�lemleri kendiniz yapmak is-
temiyorsanız, size en yakın Yetkili Servise ba�vu-
run. Yetkili Servis uzmanı, masrafı size ait olmak
üzere kapı açılma yönünü de�i�tirme i�lemini ya-
pacaktır.
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Çevreyle ilgili bilgiler

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki    simgesi,
bu ürünün normal ev çöpü gibi atılmayıp, elektrik
ve elektronik cihazların geri dönü�üm için
verildi�i özel toplama noktalarından birine
verilmesi gerekti�ini belirtir. Bu ürünün do�ru
�ekilde imha edilmesine katkıda bulunmakla hem

çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sa�lı�ını
korumu� olursunuz. Yanlı� �ekilde imha ise hem
çevreye hem sa�lı�a zararlıdır. Bu ürünün geri
dönü�ümüne ili�kin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü satın
almı� oldu�unuz bayiden edinebilirsiniz.
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ｉがあぃぎいｘかうぃ
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ｇぎｘｚが かｘ うぅおぃかぃかうそ くがこぎｘかそぃぐくそ

 ｉｚぃあぃかうそ きが ぐぃこかうえぃ ｙぃぅがきｘくかがくぐう

Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう きぎう‐
ｙがぎｘ, きぃぎぃあ ぃぁが けくぐｘかがｚえがぇ う きぃぎｚすお うく‐
きがぉずぅがｚｘかうぃお ｚかうおｘぐぃぉずかが きぎがさうぐｘぇぐぃ
あｘかかがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, かぃ きぎがきけくえｘそ ぎぃえが‐
おぃかあｘごうう う きぎぃあけきぎぃいあぃかうそ. ｏぐがｙす うぅ‐
ｙぃいｘぐず かぃいぃぉｘぐぃぉずかすこ がざうｙがえ う かぃくさｘくぐ‐
かすこ くぉけさｘぃｚ, ｚｘいかが, さぐがｙす ｚくぃ, えぐが きが‐
ぉずぅけぃぐくそ あｘかかすお きぎうｙがぎがお, きがあぎがｙかが がぅ‐
かｘえがおうぉうくず く ぃぁが ぎｘｙがぐがぇ う きぎｘｚうぉｘおう
ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう. ｉがこぎｘかうぐぃ かｘくぐがそ‐
しぃぃ ぎけえがｚがあくぐｚが う ｚ くぉけさｘぃ きぎがあｘいう きぎう‐
ｙがぎｘ うぉう ぃぁが きぃぎぃあｘさう ｚ きがぉずぅがｚｘかうぃ あぎけ‐
ぁがおけ ぉうごけ きぃぎぃあｘぇぐぃ ｚおぃくぐぃ く かうお う あｘか‐
かがぃ ぎけえがｚがあくぐｚが, さぐがｙす かがｚすぇ きがぉずぅがｚｘ‐
ぐぃぉず きがぉけさうぉ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしけぜ うかげがぎ‐
おｘごうぜ が きぎｘｚうぉずかがぇ せえくきぉけｘぐｘごうう う きぎｘ‐
ｚうぉｘこ ぐぃこかうえう ｙぃぅがきｘくかがくぐう.
Ｔ うかぐぃぎぃくｘこ ｙぃぅがきｘくかがくぐう ぉぜあぃぇ う うおけ‐
しぃくぐｚｘ くがｙぉぜあｘぇぐぃ おぃぎす きぎぃあがくぐがぎがい‐
かがくぐう, けえｘぅｘかかすぃ ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあ‐
くぐｚぃ, ぐｘえ えｘえ きぎがうぅｚがあうぐぃぉず かぃ かぃくぃぐ がぐ‐
ｚぃぐくぐｚぃかかがくぐう ぅｘ けｙすぐえう, ｚすぅｚｘかかすぃ かぃ‐
くがｙぉぜあぃかうぃお けえｘぅｘかかすこ おぃぎ.

Ｓぃぅがきｘくかがくぐず あぃぐぃぇ う ぉうご く
がぁぎｘかうさぃかかすおう ｚがぅおがいかがくぐそおう
• Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ かぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが あぉそ

せえくきぉけｘぐｘごうう ぉうごｘおう (ｚ ぐがお さうくぉぃ あぃぐず‐
おう) く がぁぎｘかうさぃかかすおう げうぅうさぃくえうおう,
くぃかくがぎかすおう うぉう けおくぐｚぃかかすおう くきがくがｙ‐
かがくぐそおう うぉう く かぃあがくぐｘぐがさかすお がきすぐがお
うぉう ぅかｘかうそおう ｙぃぅ きぎうくおがぐぎｘ ぉうごｘ, がぐ‐
ｚぃさｘぜしぃぁが ぅｘ うこ ｙぃぅがきｘくかがくぐず, うぉう きが‐
ぉけさぃかうそ がぐ かぃぁが くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ うか‐

くぐぎけえごうぇ, きがぅｚがぉそぜしうこ うお ｙぃぅがきｘくかが
せえくきぉけｘぐうぎがｚｘぐず ぃぁが.
ｅぃがｙこがあうおが くぉぃあうぐず ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす あぃぐう
かぃ うぁぎｘぉう く きぎうｙがぎがお.

• Ｖぃぎいうぐぃ ｚくぃ けきｘえがｚがさかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす ｚ
かぃあがくぐけきかがお あぉそ あぃぐぃぇ おぃくぐぃ. ｉけしぃ‐
くぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず けあけざぃかうそ.

• Ｗくぉう きぎうｙがぎ ｙがぉずざぃ かぃ かけいぃか, ｚすかずぐぃ
ｚうぉえけ うぅ ぎがぅぃぐえう, がｙぎぃいずぐぃ ざかけぎ きうぐｘ‐
かうそ (えｘえ おがいかが ｙぉういぃ え きぎうｙがぎけ) う くかう‐
おうぐぃ あｚぃぎごけ, さぐがｙす あぃぐう, うぁぎｘそ, かぃ きが‐
ぉけさうぉう けあｘぎ ぐがえがお うぉう かぃ ぅｘきぃぎぉうくず
ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ.

• Ｗくぉう あｘかかすぇ きぎうｙがぎ (うおぃぜしうぇ おｘぁかうぐ‐
かがぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎごす) きぎぃあかｘぅかｘさぃか
あぉそ ぅｘおぃかす くぐｘぎがぁが こがぉがあうぉずかうえｘ く
きぎけいうかかすお ぅｘおえがお (ぅｘしぃぉえがぇ) あｚぃぎごす
うぉう えぎすざえう, きぃぎぃあ けぐうぉうぅｘごうぃぇ くぐｘぎがぁが
こがぉがあうぉずかうえｘ がｙそぅｘぐぃぉずかが ｚすｚぃあうぐぃ
ぅｘおがえ うぅ くぐぎがそ. Эぐが きがぅｚがぉうぐ うくえぉぜさうぐず
きぎぃｚぎｘしぃかうぃ ぃぁが ｚ くおぃぎぐぃぉずかけぜ ぉがｚけ‐
ざえけ あぉそ あぃぐぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう
ｙぃぅがきｘくかがくぐう

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ
きぃぎぃえぎすぐうそ ｚぃかぐうぉそごうがかかすこ

がぐｚぃぎくぐうぇ.

• ｅｘくぐがそしうぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ
こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ きうぐｘかうそ う かｘきうぐえがｚ
ｚ がｙすさかがお あがおｘざかぃお こがぅそぇくぐｚぃ, えｘえ
がきうくｘかが ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ.
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• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ きぎうくきが‐
くがｙぉぃかうそ うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ
あぉそ けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘ‐
かうそ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ あぎけぁうぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎす
(かｘきぎうおぃぎ, おがぎがいぃかうごす) ｚかけぐぎう こがぉが‐
あうぉずかうえがｚ, ぃくぉう きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお かぃ あが‐
きけくえｘぃぐくそ ｚがぅおがいかがくぐず ぐｘえがぁが うくきがぉず‐
ぅがｚｘかうそ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ
こぉｘあｘぁぃかぐｘ.

• ｍがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいうぐ
ｙぃぅｚぎぃあかすぇ あぉそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす,
かが, ぐぃお かぃ おぃかぃぃ, がぁかぃがきｘくかすぇ こぉｘあｘ‐
ぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600a).
ｇぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ う けくぐｘかがｚえぃ きぎう‐
ｙがぎｘ くぉぃあうぐぃ ぅｘ ぐぃお, さぐがｙす かぃ あがきけ‐
くぐうぐず きがｚぎぃいあぃかうぇ えｘえうこ-ぉうｙが えがおきが‐
かぃかぐがｚ こがぉがあうぉずかがぁが えがかぐけぎｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが
えがかぐけぎｘ:
– かぃ あがきけくえｘぇぐぃ うくきがぉずぅがｚｘかうそ がぐえぎす‐

ぐがぁが きぉｘおぃかう う うくぐがさかうえがｚ ｚがくきぉｘおぃ‐
かぃかうそ

– ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぐぎうぐぃ きがおぃしぃかうぃ, ｚ
えがぐがぎがお けくぐｘかがｚぉぃか きぎうｙがぎ

• Ｚぅおぃかぃかうぃ こｘぎｘえぐぃぎうくぐうえ きぎうｙがぎｘ うぉう
ｚかぃくぃかうぃ えｘえうこ-ぉうｙが うぅおぃかぃかうぇ ｚ ぃぁが
えがかくぐぎけえごうぜ くがきぎそいぃかが く がきｘくかがくぐずぜ.
ｇがｚぎぃいあぃかかすぇ ざかけぎ おがいぃぐ ｚすぅｚｘぐず えが‐
ぎがぐえがぃ ぅｘおすえｘかうぃ, きがいｘぎ うぉう けあｘぎ
せぉぃえぐぎがぐがえがお.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｙｘおぃかけ せぉぃえぐぎうさぃくえうこ
さｘくぐぃぇ うぅあぃぉうそ (ざかけぎｘ きうぐｘかうそ, ｚうぉ‐

えう, えがおきぎぃくくがぎｘ) あがぉいぃか きぎがうぅｚがあうぐず
くぃぎぐうげうごうぎがｚｘかかすぇ きぎぃあくぐｘｚうぐぃぉず くぃぎ‐
ｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ うぉう えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ
がｙくぉけいうｚｘぜしうぇ きぃぎくがかｘぉ.

1. Ｙｘきぎぃしぃかが けあぉうかそぐず ざかけぎ きうぐｘかうそ.
2. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ざぐぃきくぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ

かぃ くきぉぜしぃかｘ う かぃ きがｚぎぃいあぃかｘ く
ぐすぉずかがぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ. ｉきぉぜ‐
しぃかかｘそ うぉう きがｚぎぃいあぃかかｘそ ざぐぃき‐
くぃぉずかｘそ ｚうぉえｘ おがいぃぐ きぃぎぃぁぎぃぐずくそ う
くぐｘぐず きぎうさうかがぇ きがいｘぎｘ.

3. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが Ｔす くおがいぃぐぃ あがくぐｘぐず
ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ きぎうｙがぎｘ.

4. ｅぃ ぐそかうぐぃ くぃぐぃｚがぇ ざかけぎ.
5. Ｗくぉう ぎがぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ かぃ ぅｘ‐

えぎぃきぉぃかｘ, かぃ ｚくぐｘｚぉそぇぐぃ ｚ かぃぃ ｚうぉえけ.
ｉけしぃくぐｚけぃぐ がきｘくかがくぐず きがぎｘいぃかうそ
せぉぃえぐぎうさぃくえうお ぐがえがお うぉう きがいｘぎｘ.

6. ｅぃぉずぅそ きがぉずぅがｚｘぐずくそ きぎうｙがぎがお く
ぉｘおきがぇ ｙぃぅ きぉｘげがかｘ 4)ｚかけぐぎぃかかぃぁが
がくｚぃしぃかうそ.

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ ぐそいぃぉすぇ. Ｓけあずぐぃ がくぐが‐
ぎがいかす きぎう ぃぁが きぃぎぃおぃしぃかうう.

• ｅぃ ｚすかうおｘぇぐぃ う かぃ ぐぎがぁｘぇぐぃ きぎぃあおぃぐす
ｚ おがぎがぅうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがえぎすおう うぉう
ｚぉｘいかすおう ぎけえｘおう, せぐが おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう
え きがそｚぉぃかうぜ かｘ ぎけえｘこ くくｘあうか うぉう がいが‐
ぁがｚ がぐ がｙおがぎがいぃかうそ.

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ あがぉぁがｚぎぃおぃかかがぁが ｚがぅ‐
あぃぇくぐｚうそ かｘ きぎうｙがぎ きぎそおすこ くがぉかぃさかすこ
ぉけさぃぇ.

ｆｙしうぃ きぎｘｚうぉｘ ぐぃこかうえう
ｙぃぅがきｘくかがくぐう
• ｅｘくぐがそしうぇ きぎうｙがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ

こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ きうぐｘかうそ う かｘきうぐえがｚ
ｚ がｙすさかがお あがおｘざかぃお こがぅそぇくぐｚぃ, えｘえ
がきうくｘかが ｚ かｘくぐがそしぃお ぎけえがｚがあくぐｚぃ.

• ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ きぎうくきが‐
くがｙぉぃかうそ うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ
あぉそ けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘ‐
かうそ.

• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ きぎがあけえぐす きうぐｘかうそ きぎそおが
かｘきぎがぐうｚ がぐｚぃぎくぐうそ あぉそ ｚすきけくえｘ ｚがぅあけ‐
こｘ ｚ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえぃ. 5)

• ｅぃ あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ えがかぐけぎｘ
こぉｘあｘぁぃかぐｘ.

• ｍがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ きぎうｙがぎｘ くがあぃぎいうぐ
ｙぃぅｚぎぃあかすぇ あぉそ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす,
かが, ぐぃお かぃ おぃかぃぃ, がぁかぃがきｘくかすぇ こぉｘあｘ‐
ぁぃかぐ うぅがｙけぐｘか (О600a).

• ｉぉぃあけぃぐ ぐしｘぐぃぉずかが きぎうあぃぎいうｚｘぐずくそ
ぎぃえがおぃかあｘごうぇ きが こぎｘかぃかうぜ, あｘかかすこ うぅ‐
ぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎうｙがぎｘ. ｉお. くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぜしうぃ けえｘぅｘかうそ.

4) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃか きぉｘげがか
5) Ｗくぉう きぎうｙがぎ がぐかがくうぐくそ え えぉｘくくけ Волпр Вобб (ｙぃぅ がｙぎｘぅがｚｘかうそ うかぃそ)
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• ｅぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃ‐
かうぃ ぁｘぅうぎがｚｘかかすぃ かｘきうぐえう, ぐ.え. がかう くがぅ‐
あｘぜぐ ｚかけぐぎう ぃおえがくぐう あｘｚぉぃかうぃ, えがぐがぎがぃ
おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え ぐがおけ, さぐが がかｘ ぉがきかぃぐ
う きがｚぎぃあうぐ きぎうｙがぎ.

• ｃぃあそかすぃ くがくけぉずえう おがぁけぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ,
ぃくぉう ｙぎｘぐず うこ ｚ ぎがぐ きぎそおが うぅ おがぎがぅうぉず‐
かがぁが がぐあぃぉぃかうそ.

ｏうくぐえｘ う けこがあ
• ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお がきぃぎｘごうぇ きが さうくぐ‐

えぃ う けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお, ｚすえぉぜさうぐぃ ぃぁが
う ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎが‐
ぅぃぐえう. Ｗくぉう かぃｚがぅおがいかが あがくぐｘぐず ぎがぅぃぐ‐
えけ, がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ.

• ｅぃ くぉぃあけぃぐ さうくぐうぐず きぎうｙがぎ おぃぐｘぉぉうさぃ‐
くえうおう きぎぃあおぃぐｘおう.

• ｅぃ きがぉずぅけぇぐぃくず がくぐぎすおう きぎぃあおぃぐｘおう
あぉそ けあｘぉぃかうそ ぉずあｘ く きぎうｙがぎｘ. Ｚくきがぉず‐
ぅけぇぐぃ きぉｘくぐうえがｚすぇ くえぎぃｙがえ.

• ｈぃぁけぉそぎかが きぎがｚぃぎそぇぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ あぉそ ぐｘぉがぇ ｚがあす. ｇぎう
かぃがｙこがあうおがくぐう きぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ. Ｗくぉう がぐｚぃぎくぐうぃ ぅｘえけきがぎうぐくそ,
ｚがあｘ ｙけあぃぐ くがｙうぎｘぐずくそ かｘ あかぃ きぎうｙがぎｘ.

ｋくぐｘかがｚえｘ
ＴＲＸｅｆ!  Ｖぉそ きがあえぉぜさぃかうそ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ぐしｘぐぃぉずかが くぉぃあけぇぐぃ うかくぐぎけえごうそお,
きぎうｚぃあぃかかすお ｚ くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうこ
きｘぎｘぁぎｘげｘこ.

• ｈｘくきｘえけぇぐぃ うぅあぃぉうぃ う きぎがｚぃぎずぐぃ, かぃぐ ぉう
きがｚぎぃいあぃかうぇ. ｅぃ きがあえぉぜさｘぇぐぃ え せぉぃえ‐
ぐぎがくぃぐう きがｚぎぃいあぃかかすぇ きぎうｙがぎ. ｅぃおぃあ‐
ぉぃかかが くががｙしうぐぃ が きがｚぎぃいあぃかうそこ きぎが‐
あｘｚごけ きぎうｙがぎｘ. Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ くがこぎｘ‐
かうぐぃ けきｘえがｚえけ.

• ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ きがあがいあｘぐず かぃ おぃかぃぃ さぃ‐
ぐすぎぃ さｘくｘ きぃぎぃあ ぐぃお, えｘえ ｚえぉぜさｘぐず こが‐
ぉがあうぉずかうえ, さぐがｙす おｘくぉが ｚぃぎかけぉがくず ｚ
えがおきぎぃくくがぎ.

• ｅぃがｙこがあうおが がｙぃくきぃさうぐず ｚがえぎけぁ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ あがくぐｘぐがさかけぜ ごうぎえけぉそごうぜ ｚがぅ‐
あけこｘ, ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ きぎうｙがぎ おがいぃぐ
きぃぎぃぁぎぃｚｘぐずくそ. ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず あが‐

くぐｘぐがさかけぜ ｚぃかぐうぉそごうぜ, くぉぃあけぇぐぃ うか‐
くぐぎけえごうそお きが けくぐｘかがｚえぃ.

• Ｗくぉう ｚがぅおがいかが, うぅあぃぉうぃ あがぉいかが ぎｘくきが‐
ぉｘぁｘぐずくそ がｙぎｘぐかがぇ くぐがぎがかがぇ え くぐぃかぃ ぐｘえ,
さぐがｙす ｚが うぅｙぃいｘかうぃ がいがぁｘ かぃぉずぅそ ｙすぉが
えがくかけぐずくそ ぁがぎそさうこ さｘくぐぃぇ (えがおきぎぃくくがぎ,
うくきｘぎうぐぃぉず).

• Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず
ｚｙぉうぅう ぎｘあうｘぐがぎがｚ がぐがきぉぃかうそ うぉう えけ‐
こがかかすこ きぉうぐ.

• ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが え ぎがぅぃぐえぃ ｙけあぃぐ あがくぐけき
きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ.

• ｇがあえぉぜさｘぇぐぃ きぎうｙがぎ ぐがぉずえが え きうぐずぃｚが‐
おけ ｚがあがくかｘｙいぃかうぜ. 6)

ｆｙくぉけいうｚｘかうぃ
• ｃぜｙすぃ がきぃぎｘごうう きが ぐぃこがｙくぉけいうｚｘかうぜ

きぎうｙがぎｘ あがぉいかす ｚすきがぉかそぐずくそ えｚｘぉう‐
げうごうぎがｚｘかかすお せぉぃえぐぎうえがお うぉう けきがぉかが‐
おがさぃかかすお くきぃごうｘぉうくぐがお.

• ｊぃこがｙくぉけいうｚｘかうぃ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ
あがぉいかが ｚすきがぉかそぐずくそ ぐがぉずえが くきぃごうｘぉう‐
くぐｘおう ｘｚぐがぎうぅがｚｘかかがぁが くぃぎｚうくかがぁが
ごぃかぐぎｘ く うくきがぉずぅがｚｘかうぃお うくえぉぜさうぐぃぉず‐
かが がぎうぁうかｘぉずかすこ ぅｘきさｘくぐぃぇ.

Ｙｘしうぐｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｅう こがぉがあうぉずかすぇ えがかぐけぎ, かう うぅがぉそ‐
ごうがかかすぃ おｘぐぃぎうｘぉす かｘくぐがそしぃぁが きぎう‐

ｙがぎｘ かぃ くがあぃぎいｘぐ ぁｘぅがｚ, えがぐがぎすぃ おがぁぉう
ｙす きがｚぎぃあうぐず がぅがかがｚすぇ くぉがぇ. Ｖｘかかすぇ
きぎうｙがぎ かぃぉずぅそ けぐうぉうぅうぎがｚｘぐず ｚおぃくぐぃ く
ｙすぐがｚすおう がぐこがあｘおう う おけくがぎがお. Ｚぅがぉそ‐
ごうがかかすぇ きぃかがきぉｘくぐ くがあぃぎいうぐ ぁがぎぜさうぃ ぁｘ‐
ぅす: きぎうｙがぎ きがあぉぃいうぐ けぐうぉうぅｘごうう ｚ くががぐ‐
ｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎおｘぐうｚかすおう
きがぉがいぃかうそおう, く えがぐがぎすおう くぉぃあけぃぐ がぅかｘ‐
えがおうぐずくそ ｚ おぃくぐかすこ がぎぁｘかｘこ ｚぉｘくぐう. ｅぃ
あがきけくえｘぇぐぃ きがｚぎぃいあぃかうそ こがぉがあうぉずかがぁが
えがかぐけぎｘ, がくがｙぃかかが, ｚｙぉうぅう ぐぃきぉががｙおぃかかう‐
えｘ. ｄｘぐぃぎうｘぉす, うくきがぉずぅがｚｘかかすぃ あぉそ うぅぁが‐
ぐがｚぉぃかうそ あｘかかがぁが きぎうｙがぎｘ, きがおぃさぃかかすぃ
くうおｚがぉがお  , きぎうぁがあかす あぉそ ｚぐがぎうさかがぇ
きぃぎぃぎｘｙがぐえう.

6) Ｗくぉう きぎぃあけくおがぐぎぃかが きがあえぉぜさぃかうぃ え ｚがあがきぎがｚがあけ
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ｆきうくｘかうぃ ぎｘｙがぐす

Ｔえぉぜさぃかうぃ
Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.
ｇがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが さｘ‐
くがｚがぇ くぐぎぃぉえぃ あが くぎぃあかぃぁが ぅかｘさぃかうそ.

Ｔすえぉぜさぃかうぃ
ｏぐがｙす ｚすえぉぜさうぐず きぎうｙがぎ, きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃ‐
ぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ きがぉがいぃかうぃ "Л".

ｈぃぁけぉうぎがｚｘかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ぎぃぁけぉうぎけぃぐくそ ｘｚぐがおｘぐうさぃ‐
くえう.
ｏぐがｙす きぎうｚぃくぐう きぎうｙがぎ ｚ あぃぇくぐｚうぃ, ｚす‐
きがぉかうぐぃ くぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう:
• きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが

かｘきぎｘｚぉぃかうぜ え かういかうお きがぉがいぃかうそお,
さぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず おうかうおｘぉずかすぇ こがぉがあ.

• きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが
かｘきぎｘｚぉぃかうぜ え ｚぃぎこかうお きがぉがいぃかうそお,
さぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず おｘえくうおｘぉずかすぇ こが‐
ぉがあ.

Ｔ がｙしぃお くぉけさｘぃ かｘうｙがぉぃぃ きぎぃあきが‐

さぐうぐぃぉずかすお そｚぉそぃぐくそ くぎぃあかぃぃ ぅかｘさぃかうぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

ｆあかｘえが, ぐがさかけぜ ぅｘあｘｚｘぃおけぜ ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ
くぉぃあけぃぐ ｚすｙうぎｘぐず く けさぃぐがお ぐがぁが, さぐが
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚかけぐぎう きぎうｙがぎｘ ぅｘｚうくうぐ がぐ:
• ぐぃおきぃぎｘぐけぎす ｚ きがおぃしぃかうう
• さｘくぐがぐす がぐえぎすｚｘかうそ あｚぃぎごす
• えがぉうさぃくぐｚｘ こぎｘかうおすこ きぎがあけえぐがｚ
• おぃくぐｘ ぎｘくきがぉがいぃかうそ きぎうｙがぎｘ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｔ くぉけさｘぃ ｚすくがえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす
ｚ きがおぃしぃかうう うぉう きがぉかがぁが ぅｘきがぉかぃかうそ
きぎうｙがぎｘ きぎがあけえぐｘおう, ぃくぉう ぅｘあｘかが くｘおがぃ
かうぅえがぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす,
えがおきぎぃくくがぎ きぎうｙがぎｘ おがいぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず
かぃきぎぃぎすｚかが; きぎう せぐがお ぅｘあかそそ くぐぃかえｘ
きぎうｙがぎｘ ｙけあぃぐ きがえぎすｚｘぐずくそ ぉずあがお. Ｔ せぐがお
くぉけさｘぃ くぉぃあけぃぐ ぅｘあｘぐず ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ, さぐがｙす くあぃぉｘぐず ｚがぅおがいかすお
ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ う, ぐｘえうお
がｙぎｘぅがお, けおぃかずざうぐず ぎｘくこがあ せかぃぎぁうう.

ｇぃぎｚがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

ｏうくぐえｘ こがぉがあうぉずかうえｘ うぅかけぐぎう
ｇぃぎぃあ きぃぎｚすお ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚす‐
おがぇぐぃ ぃぁが ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう う ｚくぃ
ｚかけぐぎぃかかうぃ きぎうかｘあぉぃいかがくぐう ぐぃきぉがぇ ｚが‐
あがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお, さぐがｙす けあｘぉうぐず
ぅｘきｘこ, こｘぎｘえぐぃぎかすぇ あぉそ ぐがぉずえが さぐが うぅぁが‐

ぐがｚぉぃかかがぁが うぅあぃぉうそ, ぅｘぐぃお ぐしｘぐぃぉずかが
きぎがぐぎうぐぃ うこ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おがぜしうぃ うぉう
ｘｙぎｘぅうｚかすぃ くぎぃあくぐｚｘ, ぐ.え. がかう おがぁけぐ きが‐
ｚぎぃあうぐず きがえぎすぐうぃ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ.

Ｗいぃあかぃｚかがぃ うくきがぉずぅがｚｘかうぃ

Ｙｘおがぎｘいうｚｘかうぃ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ
ｄがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃかうぃ きぎぃあかｘぅかｘさぃかが
あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ う
きぎがあがぉいうぐぃぉずかがぁが こぎｘかぃかうそ ぅｘおがぎがいぃか‐
かすこ きぎがあけえぐがｚ, ｘ ぐｘえいぃ きぎがあけえぐがｚ ぁぉけｙが‐
えがぇ ぅｘおがぎがぅえう.
Ｖぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ くｚぃいうこ きぎがあけえぐがｚ かぃ
ぐぎぃｙけぃぐくそ おぃかそぐず くぎぃあかぃぃ ぅかｘさぃかうぃ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす.
ｆあかｘえが, あぉそ ｙがぉぃぃ ｙすくぐぎがぁが ぅｘおがぎｘいうｚｘ‐
かうそ きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きが

かｘきぎｘｚぉぃかうぜ え ｚぃぎこかうお きがぉがいぃかうそお, さぐが‐
ｙす けくぐｘかがｚうぐず おｘえくうおｘぉずかすぇ こがぉがあ.

ＴＲＸｅｆ!  Ｔ ぐｘえがお くぉけさｘぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ
こがぉがあうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう おがいぃぐ
がきけくえｘぐずくそ かういぃ 0°C. Ｗくぉう ぐｘえがぃ
きぎがうぅがぇあぃぐ, けくぐｘかがｚうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎけ.

ｇがぉがいうぐぃ きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ
くｚぃいうぃ きぎがあけえぐす ｚ ｚぃぎこかぃぃ がぐあぃぉぃかうぃ.
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ｍぎｘかぃかうぃ ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
ｇぎう きぃぎｚがお ぅｘきけくえぃ うぉう きがくぉぃ あぉうぐぃぉず‐
かがぁが きぎがくぐがそ きぃぎぃあ ぅｘえぉｘあえがぇ きぎがあけえぐがｚ
ｚ がぐあぃぉぃかうぃ あｘぇぐぃ きぎうｙがぎけ きがぎｘｙがぐｘぐず かぃ
おぃかぃぃ 2 さｘくがｚ ｚ ぎぃいうおぃ けくえがぎぃかかがぇ ぅｘおが‐
ぎがぅえう.

ＴＲＸｅｆ!  ｇぎう くぉけさｘぇかがお
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうう きぎがあけえぐがｚ, かｘきぎうおぃぎ,
きぎう くｙがぃ せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ, ぃくぉう
かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐう がぐくけぐくぐｚがｚｘぉが ｚ
ぐぃさぃかうぃ ｚぎぃおぃかう, きぎぃｚすざｘぜしぃぁが
けえｘぅｘかかがぃ ｚ ぐｘｙぉうごぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ
"ｚぎぃおそ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす",
ぎｘぅおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす くぉぃあけぃぐ
ｙすくぐぎが けきがぐぎぃｙうぐず ｚ きうしけ うぉう
かぃおぃあぉぃかかが きがあｚぃぎぁかけぐず ぐぃきぉがｚがぇ
がｙぎｘｙがぐえぃ, ぅｘぐぃお きがｚぐがぎかが ぅｘおがぎがぅうぐず
(きがくぉぃ ぐがぁが, えｘえ がかう がくぐすかけぐ).

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ きぎがあけえぐがｚ
Ｙｘおがぎがいぃかかすぃ きぎがあけえぐす, ｚえぉぜさｘそ きぎが‐
あけえぐす ぁぉけｙがえがぇ ぅｘおがぎがぅえう, きぃぎぃあ うくきがぉず‐
ぅがｚｘかうぃお おがいかが ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぐず ｚ こがぉが‐
あうぉずかがお がぐあぃぉぃかうう うぉう きぎう えがおかｘぐかがぇ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ, ｚ ぅｘｚうくうおがくぐう がぐ ｚぎぃおぃかう,
えがぐがぎすお Ｔす ぎｘくきがぉｘぁｘぃぐぃ あぉそ ｚすきがぉかぃ‐
かうそ せぐがぇ がきぃぎｘごうう.
ｄｘぉぃかずえうぃ えけくえう おがいかが ぁがぐがｚうぐず, あｘいぃ かぃ
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘそ, ｚ ぐがお ｚうあぃ, ｚ えｘえがお がかう
ｚぅそぐす うぅ おがぎがぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす: ｚ せぐがお くぉけ‐
さｘぃ きぎがごぃくく きぎうぁがぐがｚぉぃかうそ きうしう ぅｘぇおぃぐ
ｙがぉずざぃ ｚぎぃおぃかう.

Ｙｘおがぎｘいうｚｘかうぃ えけｙうえがｚ ぉずあｘ
Ｖｘかかすぇ きぎうｙがぎ がくかｘしぃか があかがぇ うぉう かぃ‐
くえがぉずえうおう ｚｘかかがさえｘおう あぉそ ぅｘおがぎｘいうｚｘ‐
かうそ えけｙうえがｚ ぉずあｘ. ｅｘぉぃぇぐぃ ｚ せぐう ｚｘかかがさえう
ｚがあけ う きがくぐｘｚずぐぃ うこ ｚ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃ‐
ぎけ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃぐｘぉぉうさぃくえうぃ
うかくぐぎけおぃかぐす あぉそ がぐあぃぉぃかうそ ｚｘかかがさぃえ がぐ
あかｘ おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ.

ｉじぃおかすぃ きがぉえう

ｅｘ くぐぃかえｘこ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ けくぐｘかが‐
ｚぉぃか ぎそあ かｘきぎｘｚ‐
ぉそぜしうこ, きがぅｚが‐
ぉそぜしうこ ぎｘぅおぃ‐
しｘぐず きがぉえう きが いぃ‐
ぉｘかうぜ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ きがぉがえ あｚぃぎごす

ｏぐがｙす がｙぃくきぃさうぐず
ｚがぅおがいかがくぐず こぎｘ‐
かうぐず けきｘえがｚえう きぎが‐
あけえぐがｚ ぎｘぅぉうさかすこ
ぎｘぅおぃぎがｚ, きがぉえう
あｚぃぎごす おがいかが ぎｘぅ‐
おぃしｘぐず かｘ ぎｘぅかがぇ
ｚすくがぐぃ.

ｇがくぐぃきぃかかが ぐそかうぐぃ
きがぉえけ ｚ かｘきぎｘｚぉぃ‐
かうう, けえｘぅｘかかがお
くぐぎぃぉえｘおう, あが ぐぃこ
きがぎ, きがえｘ がかｘ かぃ
ｚすくｚがｙがあうぐくそ; ぅｘ‐
ぐぃお けくぐｘかがｚうぐぃ ぃぃ
かｘ かけいかがぃ おぃくぐが.

Ｔすかうおｘかうぃ えがぎぅうか うぅ おがぎがぅうぉずかがぁが
がぐあぃぉぃかうそ
ｂがぎぅうかす おがぎがぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ がくかｘ‐
しぃかす くぐがきがぎがお, きぎぃきそぐくぐｚけぜしうお うこ くぉけ‐
さｘぇかがおけ ｚすかうおｘかうぜ うぉう きｘあぃかうぜ. Ｔが
ｚぎぃおそ ぃぃ うぅｚぉぃさぃかうそ うぅ おがぎがぅうぉずかうえｘ ぐそ‐
かうぐぃ えがぎぅうかえけ かｘ くぃｙそ, きがえｘ がかｘ かぃ けきぎぃぐ‐
くそ ｚ がぁぎｘかうさうぐぃぉず, う うぅｚぉぃえうぐぃ ぃぃ, きぎう‐
きがあかそｚ きぃぎぃあかぜぜ くぐがぎがかけ.
ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ えがぎぅうかす ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐ‐
あぃぉぃかうぃ くぉぃぁえｘ かｘえぉがかうぐぃ ぃぃ きぃぎぃあかぜぜ
さｘくぐず. ｂがぁあｘ えがぎぅうかｘ くぐｘかぃぐ かｘ くぐがきがぎ, かｘ‐
あｘｚうぐぃ かｘ かぃぃ, さぐがｙす けくぐｘかがｚうぐず かｘ おぃ‐
くぐが.
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2

1

Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ БaпхУaрбо あがぅｘぐがぎｘ

Ｔかけぐぎぃかかうぃ えがおきが‐
かぃかぐす:
1. ｈぃぅぃぎｚけｘぎ
2. ｂぎすざえｘ ぎぃぅぃぎ‐

ｚけｘぎｘ
3. ｂぉｘきｘか う けきぉがぐ‐

かぃかうぃ

3

2

1

Ｔかぃざかうぃ えがおきが‐
かぃかぐす:
1. Ｔすこがあ あがぅｘぐが‐

ぎｘ
2. ｈすさｘいがえ きがあｘ‐

さう ｚがあす
3. ｃがぐがえ あぉそ くｙが‐

ぎｘ えｘきぃぉず

1

2

3

ｇがあぁがぐがｚえｘ え きがぉずぅがｚｘかうぜ あがぅｘぐがぎがお
1. ｋあｘぉうぐぃ ｚくぃ ぉぃかぐがさえう う きぎがさうぃ ぅｘしうぐ‐

かすぃ あぃぐｘぉう く けぅぉｘ ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ
2. ｇぎがおがぇぐぃ えがおきがかぃかぐす, えｘえ せぐが がきうくｘ‐

かが ｚ ぎｘぅあぃぉぃ "ｇぎがおすｚえｘ あがぅｘぐがぎｘ",
さぐがｙす けあｘぉうぐず ぎｘぅぉうさかすぃ がくｘあえう.

ｇぎがおすｚえｘ あがぅｘぐがぎｘ
1. ｈｘぅｙぉがえうぎけぇぐぃ あｚｘ げうえくｘぐがぎｘ きが ｙが‐

えｘお ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ, えｘえ せぐが きがえｘぅｘかが かｘ
うぉぉぜくぐぎｘごうう:
– かｘいおうぐぃ かｘ げうえくｘぐがぎす ｚ くぃぎぃあうかぃ う

ｚすぐそかうぐぃ ぃぁが ｚｚぃぎこ
– きぎがあｚうかずぐぃ げうえくｘぐがぎ ｚ くぐがぎがかけ ごぃか‐

ぐぎｘぉずかがぁが ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ.
2. ｅｘあｘｚうぐぃ かｘ ぎぃぅぃぎｚけｘぎ ｚ かｘきぎｘｚぉぃかうう

えぉｘきｘかｘ.

3. ｉかうおうぐぃ ぎけさえけ.

4. ｆぐｚうかぐうぐぃ えぉｘきｘか きぎがぐうｚ さｘくがｚがぇ
くぐぎぃぉえう (ｙけあずぐぃ がくがｙぃかかが ｚかうおｘぐぃぉず‐
かす, さぐがｙす かぃ がくぉｘｙうぐず けきぉがぐかぃかうぃ
えぉｘきｘかｘ, ぐ.え. ｚ ぐｘえがお くぉけさｘぃ けくぐぎがぇ‐
くぐｚが かぃ ｙけあぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず, えｘえ くぉぃあけぃぐ).

5. ｇぎがおがぇぐぃ えぎすざえけ ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ う けきぉがぐ‐
かぃかうぃ ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃぇぐぎｘぉずかすお
おがぜしうお くぎぃあくぐｚがお. ｉきがぉがくかうぐぃ ｚかｘ‐
さｘぉぃ えぉｘきｘか う ｚくぐｘｚずぐぃ えぎすざえけ ｚ がぐ‐
ｚぃぎくぐうぃ あｚぃぎごす, きがえｘ ｙけあぃぐぃ きぎがおす‐
ｚｘぐず がくぐｘぉずかすぃ えがおきがかぃかぐす (あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす うぅ こがぉがあうぉずかうえｘ かぃ ｚすこがあうぉ こが‐
ぉがあかすぇ ｚがぅあけこ).

6. ｇがくぉぃ きぎがおすｚえう えがおきがかぃかぐがｚ ぎぃぅぃぎ‐
ｚけｘぎｘ うぅｚぉぃえうぐぃ えぉｘきｘか う がぐｚぃぎくぐうそ
あｚぃぎごす こがぉがあうぉずかうえｘ う くがｙぃぎうぐぃ ぎぃ‐
ぅぃぎｚけｘぎ ｚ きがぎそあえぃ, がｙぎｘぐかがお きがぎそあえけ
ぎｘぅｙがぎえう (4;3;2;1), がｙぎｘしｘそ ｚかうおｘかうぃ
かｘ ぎｘくきがぉがいぃかうぃ けきぉがぐかぃかうそ えぉｘきｘかｘ.

7. Ｔくぐｘｚずぐぃ くがｙぎｘかかすぇ ぎぃぅぃぎｚけｘぎ ｚ
あｚぃぎごけ きが かｘきぎｘｚぉぃかうぜ えぉｘきｘかｘ.

8. Ｙｘえぎぃきうぐぃ げうえくｘぐがぎす ｚ がｙぎｘぐかがお きが‐
ぎそあえぃ.
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Ｚくきがぉずぅがｚｘかうぃ БaпхУaрбо あがぅｘぐがぎｘ

ｏぐがｙす ぅｘきがぉかうぐず
ぎぃぅぃぎｚけｘぎ こがぉがあ‐
かがぇ ｚがあがぇ, きぎがくぐが
ｚがぅずおうぐぃ ぃおえがくぐず く
ｚがあがきぎがｚがあかがぇ ｚが‐
あがぇ う ｚすぉぃぇぐぃ せぐけ
ｚがあけ ｚ ぎぃぅぃぎｚけｘぎ
さぃぎぃぅ がぐｚぃぎくぐうぃ ｚ
えぎすざえぃ.

ＴＲＸｅｆ! ｏぐがｙす かぃ
きぎがぉうぐず ｚがあけ ｚが
ｚぎぃおそ がぐえぎすｚｘかうそ
う ぅｘえぎすｚｘかうそ こがぉが‐
あうぉずかうえｘ, かぃ かｘぉう‐
ｚｘぇぐぃ ｚがあけ ｚすざぃ
おｘえくうおｘぉずかがぁが
けぎがｚかそ, がぐおぃさぃか‐
かがぁが ｚかけぐぎう ぎぃぅぃぎ‐
ｚけｘぎｘ.

Ｔｘいかｘそ うかげがぎおｘごうそ
• Ｔが ｚぎぃおそ かがぎおｘぉずかがぇ ぎｘｙがぐす こがぉが‐

あうぉずかうえｘ あがぉいかが ｙすぐず ぅｘえぎすぐが がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ あぉそ えぉｘきｘかｘ く けきぉがぐかぃかうぃお ｚ ぃぁが
あｚぃぎごぃ.

• Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ ぐがぉずえが きうぐずぃｚけぜ ｚがあけ. Ｚく‐
きがぉずぅがｚｘかうぃ ぉぜｙがぇ あぎけぁがぇ ｚがあす おがいぃぐ
くぐｘぐず きぎうさうかがぇ がｙぎｘぅがｚｘかうそ がくｘあえがｚ,
かぃきぎうそぐかがぁが ｚえけくｘ ｚがあす うぉう ぅｘきｘこｘ ｚ
ぎぃぅぃぎｚけｘぎぃ.

• ｂがぁあｘ ｚがあｘ がくぐｘぃぐくそ ｚ ぎぃぅぃぎｚけｘぎぃ, おが‐
ぁけぐ ｚがぅかうえｘぐず がきぎぃあぃぉぃかかすぃ ぅｚけえう - せぐが
ｚ ぎぃぅぃぎｚけｘぎ きがくぐけきｘぃぐ ｚがぅあけこ.

• Ｗくぉう ｚがあｘ ぐぃさぃぐ くぉうざえがお くぉｘｙが, ぃしぃ
ぎｘぅ かｘいおうぐぃ ぎすさｘいがえ. ｅぃ けｙうぎｘぇぐぃ くぐｘ‐
えｘか うぅ-きがあ えぎｘかうえｘ ぃしぃ かぃくえがぉずえが くぃ‐
えけかあ, さぐがｙす ｚ かぃぁが ぐがさかが きがきｘぉｘ ｚくそ ｚす‐
ぐぃえざｘそ うぅ ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ ｚがあｘ.

• ｅぃ ぅｘぉうｚｘぇぐぃ ぁｘぅうぎがｚｘかかすぃ かｘきうぐえう,
かｘきぎうおぃぎ, きぎがこぉｘあうぐぃぉずかすぃ. ｊｘえうぃ かｘ‐
きうぐえう おがぁけぐ くｘおがきぎがうぅｚがぉずかが ｚすｙう‐
ｚｘぐずくそ うぅ ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ うぅ-ぅｘ あｘｚぉぃかうそ
けぁぉぃえうくぉがぁが ぁｘぅｘ.

• ｇがおかうぐぃ, さぐが Ｔす きぎうかうおｘぃぐぃ ｚがあけ
ｚかけぐぎず. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ がぐげうぉずぐぎがｚｘかかけぜ
ｚがあけ ｚ ぐぃさぃかうぃ があかがぁが-あｚけこ あかぃぇ.

• Ｖがぅｘぐがぎ きぎぃあかｘぅかｘさぃか あぉそ うくきがぉずぅがｚｘ‐
かうそ ぐがぉずえが ぁがぎがあくえがぇ がｙぎｘｙがぐｘかかがぇ ｚが‐
あがきぎがｚがあかがぇ ｚがあす (きぎうおぃさｘかうぃ: ぐｘえｘそ
ｚがあｘ きがくぐがそかかが えがかぐぎがぉうぎけぃぐくそ, う ｚ くが‐
がぐｚぃぐくぐｚうう く ぜぎうあうさぃくえうおう ｘえぐｘおう そｚぉ‐
そぃぐくそ ｙぃぅがきｘくかがぇ あぉそ きうぐずそ) うぉう ｚがあがぇ
うぅ さｘくぐかすこ うくぐがさかうえがｚ, きぎがｚぃぎぃかかすこ かｘ
ｙぃぅがきｘくかがくぐず ｚがあす.
Ｗくぉう がぐ おぃくぐかすこ ｚぉｘくぐぃぇ きがくぐけきうぉが
けえｘぅｘかうぃ が ぐがお, さぐが ｚがあがきぎがｚがあかｘそ ｚが‐
あｘ あがぉいかｘ きがｚぃぎぁｘぐずくそ えうきそさぃかうぜ, ｚが‐
あｘ うぅ あがぅｘぐがぎｘ ぐｘえいぃ あがぉいかｘ きがあｚぃぎ‐
ぁｘぐずくそ えうきそさぃかうぜ.

• ｇがくえがぉずえけ ｚがあｘ ｚ あがぅｘぐがぎぃ かぃ げうぉず‐
ぐぎけぃぐくそ, ｚかけぐぎう ぎぃぅぃぎｚけｘぎｘ う かｘ えぉｘきｘ‐
かぃ おがいぃぐ がｙぎｘぅがｚｘぐずくそ がくｘあがえ (かｘきぎ.,
うぅｚぃくぐえがｚすぇ). Ｗくぉう ぐｘえがぇ がくｘあがえ がｙぎｘぅ‐
がｚｘぉくそ, きぎがおがぇぐぃ えぉｘきｘか う ぎぃぅぃぎｚけｘぎ
ぐぃきぉすお くぉｘｙすお ぎｘくぐｚがぎがお ぉうおがかかがぇ
えうくぉがぐす うぉう ｚがあがぇ く ぉうおがかかすお くがえがお,
くきがぉがくかうぐぃ う ｚくぐｘｚずぐぃ がｙぎｘぐかが ｚ あｚぃぎ‐
ごけ.

ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが せえがかがおうう
せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう
• ｅぃ がぐえぎすｚｘぇぐぃ あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う

かぃ あぃぎいうぐぃ ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお
かぃがｙこがあうおが.

• Ｗくぉう ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす
ｚすくがえｘそ, ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす かｘこが‐
あうぐくそ ｚ くｘおがお ｚすくがえがお きがぉがいぃかうう う こが‐
ぉがあうぉずかうえ きがぉかがくぐずぜ ぅｘぁぎけいぃか, えがお‐

きぎぃくくがぎ おがいぃぐ ぎｘｙがぐｘぐず ｙぃぅ がくぐｘかがｚがえ,
さぐが きぎうｚがあうぐ え がｙぎｘぅがｚｘかうぜ うかぃそ うぉう
ぉずあｘ かｘ うくきｘぎうぐぃぉぃ. Ｗくぉう ぐｘえがぃ くぉけ‐
さｘぃぐくそ, きがｚぃぎかうぐぃ ぎぃぁけぉそぐがぎ ぐぃおきぃぎｘ‐
ぐけぎす あが ｙがぉぃぃ かうぅえうこ ぅかｘさぃかうぇ, さぐがｙす
くあぃぉｘぐず ｚがぅおがいかすお ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぃ
がぐぐｘうｚｘかうぃ, う, くぉぃあがｚｘぐぃぉずかが, くかうぅうぐず
きがぐぎぃｙぉぃかうぃ せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.
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ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ
きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ:
• かぃ きがおぃしｘぇぐぃ ｚ こがぉがあうぉずかうえ ぐぃきぉすぃ

きぎがあけえぐす うぉう うくきｘぎそぜしうぃくそ いうあえがくぐう
• かｘえぎすｚｘぇぐぃ うぉう ぅｘｚがぎｘさうｚｘぇぐぃ きぎがあけえ‐

ぐす, がくがｙぃかかが ぐぃ, えがぐがぎすぃ うおぃぜぐ くうぉず‐
かすぇ ぅｘきｘこ

• ぎｘくきがぉｘぁｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘえ, さぐがｙす ｚが‐
えぎけぁ かうこ おがぁ くｚがｙがあかが ごうぎえけぉうぎがｚｘぐず
ｚがぅあけこ

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが がこぉｘいあぃかうぜ
ｇがぉぃぅかすぃ くがｚぃぐす:
ｄそくが (ｚくぃこ ぐうきがｚ): きがおぃしｘぇぐぃ ｚ きがぉうせぐう‐
ぉぃかがｚすぃ きｘえぃぐす う えぉｘあうぐぃ かｘ くぐぃえぉそかかけぜ
きがぉえけ, ぎｘくきがぉがいぃかかけぜ かｘあ そしうえがお あぉそ
がｚがしぃぇ.
ｍぎｘかうぐぃ おそくが ぐｘえうお がｙぎｘぅがお があうか, おｘえ‐
くうおけお あｚｘ あかそ, うかｘさぃ がかが おがいぃぐ うくきがぎ‐
ぐうぐずくそ.
ｇぎがあけえぐす, きがあｚぃぎぁざうぃくそ ぐぃきぉがｚがぇ がｙぎｘ‐
ｙがぐえぃ, こがぉがあかすぃ ｙぉぜあｘ う ぐ.あ.: あがぉいかす
ｙすぐず かｘえぎすぐす う おがぁけぐ ｙすぐず ぎｘぅおぃしぃかす かｘ
ぉぜｙがぇ きがぉえぃ.
ｌぎけえぐす う がｚがしう: あがぉいかす ｙすぐず ぐしｘぐぃぉずかが
がさうしぃかかすおう; うこ くぉぃあけぃぐ きがおぃしｘぐず ｚ くきぃ‐
ごうｘぉずかが きぎぃあけくおがぐぎぃかかすぃ あぉそ うこ こぎｘかぃ‐
かうそ そしうえう.
ｉぉうｚがさかがぃ おｘくぉが う くすぎ: あがぉいかす きがおぃ‐
しｘぐずくそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぃ ｚがぅあけこがかぃきぎがかう‐
ごｘぃおすぃ えがかぐぃぇかぃぎす うぉう ｙすぐず がｙぃぎかけぐす
ｘぉぜおうかうぃｚがぇ げがぉずぁがぇ うぉう きがぉうせぐうぉぃかが‐
ｚがぇ きぉぃかえがぇ, さぐがｙす おｘえくうおｘぉずかが がぁぎｘかう‐
さうぐず えがかぐｘえぐ く ｚがぅあけこがお.
Ｓけぐすぉえう く おがぉがえがお: あがぉいかす ｙすぐず ぅｘえぎすぐす
えぎすざえがぇ う ぎｘぅおぃしぃかす ｚ きがぉえぃ あぉそ ｙけぐす‐
ぉがえ かｘ あｚぃぎごぃ.
Ｓｘかｘかす, えｘぎぐがげぃぉず, ぉけえ う さぃくかがえ かぃ くぉぃ‐
あけぃぐ こぎｘかうぐず ｚ こがぉがあうぉずかうえぃ ｚ かぃけきｘえが‐
ｚｘかかがお ｚうあぃ.
ｈぃえがおぃかあｘごうう きが ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ
ｅういぃ きぎうｚぃあぃか ぎそあ ぎぃえがおぃかあｘごうぇ, かｘ‐
きぎｘｚぉぃかかすこ かｘ ぐが, さぐがｙす きがおがさず くあぃぉｘぐず
きぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ おｘえくうおｘぉずかが
せげげぃえぐうｚかすお:
• おｘえくうおｘぉずかがぃ えがぉうさぃくぐｚが きぎがあけえぐがｚ,

えがぐがぎがぃ おがいぃぐ ｙすぐず ぅｘおがぎがいぃかが ｚ ぐぃ‐

さぃかうぃ 24 さｘくがｚ. けえｘぅｘかが かｘ ぐｘｙぉうさえぃ
ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ;

• きぎがごぃくく ぅｘおがぎｘいうｚｘかうそ ぅｘかうおｘぃぐ 24
さｘくｘ. Ｔ せぐがぐ きぃぎうがあ かぃ くぉぃあけぃぐ えぉｘくぐず ｚ
おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ かがｚすぃ きぎがあけえぐす,
きがあぉぃいｘしうぃ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ;

• ぅｘおがぎｘいうｚｘぇぐぃ ぐがぉずえが ｚすくがえがえｘさぃ‐
くぐｚぃかかすぃ, くｚぃいうぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすおす‐
ぐすぃ きぎがあけえぐす;

• きぃぎぃあ ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぃお ぎｘぅあぃぉうぐぃ きぎが‐
あけえぐす かｘ おｘぉぃかずえうぃ きがぎごうう あぉそ ぐがぁが,
さぐがｙす ｙすくぐぎが う きがぉかがくぐずぜ うこ ぅｘおがぎｘ‐
ぅうぐず, ｘ ぐｘえいぃ さぐがｙす うおぃぐず ｚがぅおがいかがくぐず
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぐず ぐがぉずえが かけいかがぃ えがぉうさぃ‐
くぐｚが きぎがあけえぐがｚ;

• ぅｘｚぃぎかうぐぃ きぎがあけえぐす ｚ ｘぉぜおうかうぃｚけぜ
げがぉずぁけ うぉう ｚ きがぉうせぐうぉぃかがｚけぜ きぉぃかえけ う
きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす え かうお かぃ ｙすぉが あがくぐけきｘ
ｚがぅあけこｘ;

• かぃ あがきけくえｘぇぐぃ, さぐがｙす くｚぃいうぃ かぃぅｘおがぎが‐
いぃかかすぃ きぎがあけえぐす えｘくｘぉうくず けいぃ ぅｘおがぎが‐
いぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ ｚが うぅｙぃいｘかうぃ きがｚす‐
ざぃかうそ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす きがくぉぃあかうこ;

• きがくぐかすぃ きぎがあけえぐす くがこぎｘかそぜぐくそ ぉけさざぃ う
あがぉずざぃ, さぃお いうぎかすぃ; くがぉず くがえぎｘしｘぃぐ
くぎがえ こぎｘかぃかうそ きぎがあけえぐがｚ;

• きうしぃｚがぇ ぉぃあ おがいぃぐ ｚすぅｚｘぐず がいがぁ えがいう,
ぃくぉう ｙぎｘぐず ぃぁが ｚ ぎがぐ きぎそおが うぅ おがぎが‐
ぅうぉずかがぇ えｘおぃぎす;

• ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ けえｘぅすｚｘぐず あｘぐけ ぅｘおがぎｘ‐
いうｚｘかうそ かｘ えｘいあがぇ けきｘえがｚえぃ; せぐが きがぅｚが‐
ぉうぐ えがかぐぎがぉうぎがｚｘぐず くぎがえ こぎｘかぃかうそ.

ｈぃえがおぃかあｘごうう きが こぎｘかぃかうぜ
ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ
Ｖぉそ きがぉけさぃかうそ がきぐうおｘぉずかすこ ぎぃぅけぉずぐｘぐがｚ
くぉぃあけぃぐ:
• けｙぃあうぐずくそ, さぐが きぎがあけえぐす うかあけくぐぎうｘぉず‐

かがぇ ぅｘおがぎがぅえう こぎｘかうぉうくず け きぎがあｘｚごｘ ｚ
あがぉいかすこ けくぉがｚうそこ;

• がｙぃくきぃさうぐず おうかうおｘぉずかがぃ ｚぎぃおそ あが‐
くぐｘｚえう ぅｘおがぎがいぃかかすこ きぎがあけえぐがｚ うぅ おｘ‐
ぁｘぅうかｘ ｚ くｚがぜ おがぎがぅうぉずかけぜ えｘおぃぎけ;

• かぃ がぐえぎすｚｘぐず あｚぃぎごけ くぉうざえがお さｘくぐが う
かぃ あぃぎいｘぐず ぃぃ がぐえぎすぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお
かぃがｙこがあうおが.
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• ｇがくぉぃ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ きぎがあけえぐす ｙすくぐ‐
ぎが きがぎぐそぐくそ う かぃ きがあぉぃいｘぐ きがｚぐがぎかがおけ
ぅｘおがぎｘいうｚｘかうぜ.

• ｅぃ きぎぃｚすざｘぇぐぃ ｚぎぃおそ こぎｘかぃかうそ, けえｘ‐
ぅｘかかがぃ うぅぁがぐがｚうぐぃぉぃお きぎがあけえぐがｚ.

ｋこがあ う さうくぐえｘ

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ
ｚすきがぉかぃかうぃお えｘえうこ-ぉうｙが がきぃぎｘごうぇ

きが さうくぐえぃ うぉう けこがあけ ぅｘ きぎうｙがぎがお ｚすかずぐぃ
ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

Ｔ こがぉがあうぉずかがお えがかぐけぎぃ あｘかかがぁが きぎう‐
ｙがぎｘ くがあぃぎいｘぐくそ けぁぉぃｚがあがぎがあす; きが‐

せぐがおけ ぃぁが がｙくぉけいうｚｘかうぃ う ぅｘきぎｘｚえｘ あがぉ‐
いかす がくけしぃくぐｚぉそぐずくそ ぐがぉずえが けきがぉかがおが‐
さぃかかすおう くきぃごうｘぉうくぐｘおう.

ｇぃぎうがあうさぃくえｘそ さうくぐえｘ
ｇぎうｙがぎ かけいあｘぃぐくそ ｚ ぎぃぁけぉそぎかがぇ さうくぐえぃ:
• ｚかけぐぎぃかかうぃ きがｚぃぎこかがくぐう きぎうｙがぎｘ う きぎう‐

かｘあぉぃいかがくぐう おがぇぐぃ ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃ‐
ぇぐぎｘぉずかすお おすぉがお.

• ぐしｘぐぃぉずかが きぎがｚぃぎずぐぃ けきぉがぐかぃかうぃ あｚぃぎ‐
ごす う ｚすぐぎうぐぃ ぃぁが あがさうくぐｘ, さぐがｙす がかが
ｙすぉが さうくぐすお う ｙぃぅ おけくがぎｘ.

• くきがぉがくかうぐぃ う ぐしｘぐぃぉずかが ｚすぐぎうぐぃ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅぃ ぐそかうぐぃ, かぃ あｚうぁｘぇぐぃ う
くぐｘぎｘぇぐぃくず かぃ きがｚぎぃあうぐず ぐぎけｙえう う えｘｙぃぉう
ｚかけぐぎう えがぎきけくｘ.
ｅうえがぁあｘ かぃ きがぉずぅけぇぐぃくず あぉそ さうくぐえう
ｚかけぐぎぃかかうこ きがｚぃぎこかがくぐぃぇ おがぜしうおう
くぎぃあくぐｚｘおう, ｘｙぎｘぅうｚかすおう きがぎがざえｘおう,
さうくぐそしうおう くぎぃあくぐｚｘおう く くうぉずかすお
ぅｘきｘこがお うぉう きがぉうぎがｚｘぉずかすおう きｘくぐｘおう,
ぐｘえ えｘえ がかう おがぁけぐ きがｚぎぃあうぐず きがｚぃぎこかがくぐず
う がくぐｘｚうぐず くぐがぇえうぇ ぅｘきｘこ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ うくきｘぎうぐぃぉず (さぃぎかｘそ ぎぃざぃぐえｘ)
う えがおきぎぃくくがぎ, ぎｘくきがぉがいぃかかすぃ く ぅｘあかぃぇ
くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ, しぃぐえがぇ うぉう きすぉぃくがくがお.
Эぐｘ がきぃぎｘごうそ きがｚすざｘぃぐ せげげぃえぐうｚかがくぐず
ぎｘｙがぐす きぎうｙがぎｘ う くかういｘぃぐ きがぐぎぃｙぉぃかうぃ
せぉぃえぐぎがせかぃぎぁうう.

ＴＲＸｅｆ!  Ｓけあずぐぃ がくぐがぎがいかす, さぐがｙす かぃ
きがｚぎぃあうぐず くうくぐぃおけ がこぉｘいあぃかうそ.

ｅぃえがぐがぎすぃ さうくぐそしうぃ くぎぃあくぐｚｘ あぉそ えけこかう
くがあぃぎいｘぐ こうおうえｘぐす, おがぁけしうぃ きがｚぎぃあうぐず
きぉｘくぐおｘくくがｚすぃ あぃぐｘぉう きぎうｙがぎｘ. ｇが せぐがぇ

きぎうさうかぃ ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ おすぐず ｚかぃざかうぇ
えがぎきけく きぎうｙがぎｘ ぐがぉずえが ぐぃきぉがぇ ｚがあがぇ く かぃ‐
ｙがぉずざうお えがぉうさぃくぐｚがお おがぜしぃぁが くぎぃあ‐
くぐｚｘ.
ｇがくぉぃ さうくぐえう きがあえぉぜさうぐぃ きぎうｙがぎ え くぃぐう
せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ.
ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ こがぉがあうぉずかうえｘ
ｇぎう かがぎおｘぉずかすこ けくぉがｚうそこ かｘぉぃあず ｘｚぐが‐
おｘぐうさぃくえう けあｘぉそぃぐくそ く うくきｘぎうぐぃぉそ こがぉが‐
あうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ きぎう えｘいあがお ｚすえぉぜ‐
さぃかうう えがおきぎぃくくがぎｘ. ｊｘぉｘそ ｚがあｘ くぉうｚｘぃぐ‐
くそ ｚ くきぃごうｘぉずかすぇ きがああがか, けくぐｘかがｚぉぃかかすぇ
く ぅｘあかぃぇ くぐがぎがかす きぎうｙがぎｘ かｘあ えがおきぎぃく‐
くがぎがお, う ぅｘぐぃお がぐぐけあｘ うくきｘぎそぃぐくそ.
ｅぃがｙこがあうおが きぃぎうがあうさぃくえう きぎがさうしｘぐず
くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ, うおぃぜしぃぃくそ きがくぎぃあう‐
かぃ えｘかｘぉｘ こがぉがあうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ, ｚが うぅ‐
ｙぃいｘかうぃ きがきｘあｘかうそ えｘきぃぉず ｚがあす かｘ かｘこが‐
あそしうぃくそ ｚ かぃぇ きぎがあけえぐす. Ｚくきがぉずぅけぇぐぃ あぉそ
せぐがぁが くきぃごうｘぉずかがぃ きぎうくきがくがｙぉぃかうぃ, えがぐが‐
ぎがぃ かｘぇあぃぐぃ けいぃ ｚくぐｘｚぉぃかかすお ｚ くぉうｚかがぃ
がぐｚぃぎくぐうぃ.

ｈｘぅおがぎｘいうｚｘかうぃ おがぎがぅうぉずかがぁが
がぐあぃぉぃかうそ
ｅｘ きがぉえｘこ う ｚがえぎけぁ ｚぃぎこかぃぇ さｘくぐう おがぎが‐
ぅうぉずかがぁが がぐあぃぉぃかうそ ｚくぃぁあｘ がｙぎｘぅけぃぐくそ
がきぎぃあぃぉぃかかがぃ えがぉうさぃくぐｚが かｘぉぃあう.
ｈｘぅおがぎｘいうｚｘぇぐぃ おがぎがぅうぉずかがぃ がぐあぃぉぃ‐
かうぃ, えがぁあｘ くぉがぇ うかぃそ あがくぐうぁかぃぐ ぐがぉしうかす
がえがぉが 3-5 おお.
Ｖぉそ けあｘぉぃかうそ かｘぉぃあう ｚすきがぉかうぐぃ くぉぃあけぜ‐
しぃぃ:
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• ｚすぐｘしうぐぃ くうぉえけ うぅ くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえう うぉう
がぐえぉぜさうぐぃ せぉぃえぐぎがきぎうｙがぎ.

• けあｘぉうぐぃ うぅ えｘおぃぎす ｚくぃ こぎｘかそしうぃくそ ぐｘお
きぎがあけえぐす, ぅｘｚぃぎかうぐぃ うこ ｚ かぃくえがぉずえが
くぉがぃｚ ぁｘぅぃぐかがぇ ｙけおｘぁう う きがおぃくぐうぐぃ ｚ
きぎがこぉｘあかがぃ おぃくぐが

• ｚすぐｘしうぐぃ ｚすあｚういかすぃ そしうえう おがぎがぅうぉず‐
かうえｘ

• がｙぉがいうぐぃ ｚすあｚういかすぃ そしうえう ぐぃきぉがうぅが‐
ぉうぎけぜしうお おｘぐぃぎうｘぉがお, かｘきぎうおぃぎ,
があぃそぉｘおう うぉう ぁｘぅぃぐｘおう.

Ｖぉそ けくえがぎぃかうそ がぐぐｘうｚｘかうそ ｚ おがぎがぅうぉずかがぃ
がぐあぃぉぃかうぃ おがいかが けくぐｘかがｚうぐず えｘくぐぎぜぉう く
ぁがぎそさぃぇ (かが かぃ えうきそしぃぇ) ｚがあがぇ.
• ｆくｚがｙがあうぐぃ いぃぉがｙ, ｚすぐｘしうぐぃ ぃぁが, えｘえ

せぐが きがえｘぅｘかが かｘ うぉぉぜくぐぎｘごうう, う きがぉが‐
いうぐぃ かｘ あかが おがぎがぅうぉずかうえｘ, ぁあぃ おがいぃぐ
くがｙうぎｘぐずくそ ｚがあｘ

• がくぐがぎがいかが くがくえぎぃｙうぐぃ ぉぃあ, えがぁあｘ がか かｘ‐
さかぃぐ ぐｘそぐず. ｇがぉずぅけぇぐぃくず あぃぎぃｚそかかすお
うぉう きぉｘくぐおｘくくがｚすお くえぎぃｙえがお

• えがぁあｘ ｚぃくず ぉぃあ ぎｘくぐｘぃぐ, かｘくけこが きぎがぐぎう‐
ぐぃ おがぎがぅうぉずかうえ う ｚくぐｘｚずぐぃ いぃぉがｙ かｘ おぃ‐
くぐが.

• ｚえぉぜさうぐぃ おがぎがぅうぉずかうえ う きがぉがいうぐぃ きう‐
しぃｚすぃ きぎがあけえぐす かｘ くｚがう おぃくぐｘ.

ｈぃえがおぃかあけぃぐくそ あｘぐず おがぎがぅうぉずかうえけ きがぎｘ‐
ｙがぐｘぐず かぃくえがぉずえが さｘくがｚ ｚ くｘおがお うかぐぃか‐
くうｚかがお ぎぃいうおぃ, さぐがｙす ぐぎぃｙけぃおｘそ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ こぎｘかぃかうそ ｙすぉｘ あがくぐうぁかけぐｘ
えｘえ おがいかが くえがぎぃぃ.

ＴＲＸｅｆ!  ｅうえがぁあｘ かぃ うくきがぉずぅけぇぐぃ がくぐぎすぃ
おぃぐｘぉぉうさぃくえうぃ うかくぐぎけおぃかぐす あぉそ
けあｘぉぃかうそ かｘぉぃあう く うくきｘぎうぐぃぉそ ｚが
うぅｙぃいｘかうぃ ぃぁが きがｚぎぃいあぃかうそ. ｅぃ
うくきがぉずぅけぇぐぃ おぃこｘかうさぃくえうぃ けくぐぎがぇくぐｚｘ
うぉう ぉぜｙすぃ あぎけぁうぃ くぎぃあくぐｚｘ, えぎがおぃ
ぎぃえがおぃかあがｚｘかかすこ きぎがうぅｚがあうぐぃぉぃお, あぉそ
けくえがぎぃかうそ きぎがごぃくくｘ ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ.
ｇがｚすざぃかうぃ ぐぃおきぃぎｘぐけぎす けきｘえがｚがえ く
ぅｘおがぎがいぃかかすおう きぎがあけえぐｘおう きぎう
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうう おがいぃぐ きぎうｚぃくぐう え
くがえぎｘしぃかうぜ ｙぃぅがきｘくかがぁが くぎがえｘ うこ
こぎｘかぃかうそ.

ｏぐが あぃぉｘぐず, ぃくぉう ...

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ
けくぐぎｘかぃかうぃお かぃうくきぎｘｚかがくぐぃぇ ｚすかずぐぃ

ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.
ｋくぐぎｘかそぐず かぃうくきぎｘｚかがくぐう, かぃ がきうくｘかかすぃ
ｚ あｘかかがお ぎけえがｚがあくぐｚぃ, あがぉいぃか ぐがぉずえが
えｚｘぉうげうごうぎがｚｘかかすぇ せぉぃえぐぎうえ うぉう
けきがぉかがおがさぃかかすぇ くきぃごうｘぉうくぐ.

ＴＲＸｅｆ!  ｈｘｙがぐｘ こがぉがあうぉずかうえｘ
くがきぎがｚがいあｘぃぐくそ かぃえがぐがぎすおう ぅｚけえｘおう (がぐ
えがおきぎぃくくがぎｘ う ごうぎえけぉそごうう こぉｘあｘぁぃかぐｘ).
Эぐが かぃ かぃうくきぎｘｚかがくぐず, ｘ かがぎおｘぉずかｘそ
ぎｘｙがぐｘ.
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ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
ｇぎうｙがぎ ぎｘｙがぐｘぃぐ くぉうざ‐
えがお ざけおかが.

ｇぎうｙがぎ けくぐｘかがｚぉぃか かぃきぎｘ‐
ｚうぉずかが.

ｇぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす こがぉがあうぉず‐
かうえ くぐがそぉ けくぐがぇさうｚが (がきうぎｘ‐
そくず かｘ ｚくぃ さぃぐすぎぃ かがいえう).

ｂがおきぎぃくくがぎ ぎｘｙがぐｘぃぐ
かぃきぎぃぎすｚかが.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けく‐
ぐｘかがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ
ぎぃぁけぉそぐがぎ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎ‐
ごす".

 Ｖｚぃぎごｘ がぐえぎすｚｘぉｘくず くぉうざ‐
えがお さｘくぐが.

ｅぃ がくぐｘｚぉそぇぐぃ あｚぃぎごけ がぐえぎす‐
ぐがぇ あがぉずざぃ, さぃお せぐが かぃがｙこが‐
あうおが.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす ｚ こがぉがあうぉずかうえ, あｘぇぐぃ
うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがおかｘぐかがぇ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚがぅあけこｘ ｚ きが‐
おぃしぃかうう くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｆｙぃくきぃさずぐぃ くかういぃかうぃ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎす ｚがぅあけこｘ ｚ きがおぃしぃ‐
かうう.

ｇがぐがえう ｚがあす かｘ ぅｘあかぃぇ
くぐぃかえぃ こがぉがあうぉずかうえｘ.

Ｔが ｚぎぃおそ ｘｚぐがおｘぐうさぃくえがぁが
ぎｘぅおがぎｘいうｚｘかうそ かｘ ぅｘあかぃぇ
きｘかぃぉう ぎｘぅおがぎｘいうｚｘぃぐくそ
かｘぉぃあず.

Эぐが かがぎおｘぉずかが.

ｇがぐがえう ｚがあす ｚ こがぉが‐
あうぉずかうえぃ.

Ｙｘくがぎうぉがくず くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ.

ｇぎがさうくぐうぐぃ くぉうｚかがぃ がぐｚぃぎ‐
くぐうぃ.

 ｇぎがあけえぐす おぃざｘぜぐ ｚがあぃ くぐぃ‐
えｘぐず ｚ ｚがあがくｙがぎかうえ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが きぎがあけえぐす かぃ
えｘくｘぜぐくそ ぅｘあかぃぇ くぐぃかえう.

ｇがぐがえう ｚがあす かｘ きがぉけ. Ｔがあがくｙぎがく ぐｘぉがぇ ｚがあす かｘ‐
きぎｘｚぉぃか かぃ ｚ きがああがか うくきｘ‐
ぎうぐぃぉそ かｘあ えがおきぎぃくくがぎがお.

ｅｘきぎｘｚずぐぃ ｚがあがくｙぎがく ぐｘぉがぇ
ｚがあす ｚ きがああがか うくきｘぎうぐぃぉそ.

ｉぉうざえがお おかがぁが ぉずあｘ う
うかぃそ.

ｇぎがあけえぐす かぃ けきｘえがｚｘかす かｘ‐
あぉぃいｘしうお がｙぎｘぅがお.

ｋきｘえけぇぐぃ きぎがあけえぐす ｙがぉぃぃ
ぐしｘぐぃぉずかが.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎ‐
ごす".

 Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けく‐
ぐｘかがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ
ぎぃぁけぉそぐがぎ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ きぎうｙがぎぃ
くぉうざえがお かうぅえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けく‐
ぐｘかがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ
ぎぃぁけぉそぐがぎ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ ｚすくがえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.
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ｅぃきがぉｘあえｘ Ｔがぅおがいかｘそ きぎうさうかｘ ｉきがくがｙ けくぐぎｘかぃかうそ
ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ きぎうｙがぎぃ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

Ｔがぅおがいかが, かぃきぎｘｚうぉずかが けく‐
ぐｘかがｚぉぃか ぐぃおきぃぎｘぐけぎかすぇ
ぎぃぁけぉそぐがぎ.

Ｙｘあｘぇぐぃ ｙがぉぃぃ かうぅえけぜ ぐぃお‐
きぃぎｘぐけぎけ.

 ｅぃきぉがぐかが ぅｘえぎすぐｘ あｚぃぎごｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎ‐
ごす".

 ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ きぎがあけえぐがｚ
くぉうざえがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎぃいあぃ さぃお きがぉがいうぐず きぎが‐
あけえぐす ｚ こがぉがあうぉずかうえ, あｘぇぐぃ
うお がこぉｘあうぐずくそ あが えがおかｘぐかがぇ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎす.

 ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐくそ
くぉうざえがお おかがぁが きぎがあけえぐがｚ.

ｆあかがｚぎぃおぃかかが こぎｘかうぐぃ
おぃかずざぃ きぎがあけえぐがｚ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ こがぉが‐
あうぉずかうえぃ くぉうざえがお ｚす‐
くがえｘそ.

Ｔ きぎうｙがぎぃ かぃ ごうぎえけぉうぎけぃぐ
こがぉがあかすぇ ｚがぅあけこ.

ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ｚ きぎうｙがぎぃ
ごうぎえけぉうぎけぃぐ こがぉがあかすぇ ｚがぅ‐
あけこ.

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ ｚ おがぎが‐
ぅうぉずかがぇ えｘおぃぎぃ くぉうざ‐
えがお ｚすくがえｘそ.

ｇぎがあけえぐす ぎｘくきがぉがいぃかす
くぉうざえがお ｙぉうぅえが あぎけぁ え あぎけ‐
ぁけ.

ｋえぉｘあすｚｘぇぐぃ きぎがあけえぐす ぐｘ‐
えうお がｙぎｘぅがお, さぐがｙす がｙぃくきぃ‐
さうぐず ごうぎえけぉそごうぜ こがぉがあかがぁが
ｚがぅあけこｘ.

ｇぎうｙがぎ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ. ｇぎうｙがぎ ｚすえぉぜさぃか. Ｔえぉぜさうぐぃ こがぉがあうぉずかうえ.
 Ｔうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ かぃ‐

きぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚぉぃかｘ ｚ ぎが‐
ぅぃぐえけ.

ｇぎｘｚうぉずかが ｚくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎがぅぃぐえけ.

 ｅｘ きぎうｙがぎ かぃ きがあｘぃぐくそ
せぉぃえぐぎがきうぐｘかうぃ. ｆぐくけぐ‐
くぐｚけぃぐ かｘきぎそいぃかうぃ ｚ くぃぐぃ‐
ｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ.

ｇがあえぉぜさうぐぃ あぎけぁがぇ せぉぃえぐぎが‐
きぎうｙがぎ え くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえぃ.
ｆｙぎｘぐうぐぃくず え えｚｘぉうげうごうぎが‐
ｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.

ｃｘおきがさえｘ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ. ｃｘおきがさえｘ きぃぎぃぁがぎぃぉｘ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさ‐
えう".

Ｗくぉう ｚす きぎがうぅｚぃぉう ｚすざぃけえｘぅｘかかすぃ きぎが‐
ｚぃぎえう, ｘ きぎうｙがぎ ｚくぃ いぃ かぃ ぎｘｙがぐｘぃぐ あがぉ‐
いかすお がｙぎｘぅがお, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ｘｚぐがぎうぅが‐
ｚｘかかすぇ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

Ｙｘおぃかｘ ぉｘおきがさえう
ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  Ｔすかずぐぃ ｚうぉえけ
くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うぅ ぎがぅぃぐえう.

1. Ｔすｚうかぐうぐぃ
ｚうかぐ うぅ きぉｘ‐
げがかｘ.

2. ｇがぐそかうぐぃ かｘ
くぃｙそ えぎがか‐
ざぐぃぇか きぉｘげが‐
かｘ.

3. ｉかうおうぐぃ きぉｘ‐
げがか ぉｘおきがさ‐
えう.

4. ｋくぐｘかがｚうぐぃ かがｚけぜ ぉｘおきけ ぐがぇ いぃ おがし‐
かがくぐう (おｘえくうおｘぉずかｘそ おがしかがくぐず けえｘぅす‐
ｚｘぃぐくそ かｘ きぉｘげがかぃ).

5. ｋくぐｘかがｚうぐぃ きぉｘげがか.

2
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6. Ｙｘぐそかうぐぃ ｚうかぐ かｘ きぉｘげがかぃ.
7. Ｔくぐｘｚずぐぃ ｚうぉえけ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ ｚ ぎが‐

ぅぃぐえけ.
8. ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎごけ. ｋｙぃあうぐぃくず, さぐが ぉｘお‐

きがさえｘ ぁがぎうぐ.

Ｙｘえぎすぐうぃ あｚぃぎごす
1. ｇぎがさうくぐうぐぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす.

2. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう がぐぎぃぁけぉうぎけぇぐぃ
あｚぃぎごけ. ｉお. ぎｘぅあぃぉ "ｋくぐｘかがｚえｘ".

3. ｇぎう かぃがｙこがあうおがくぐう ぅｘおぃかうぐぃ かぃきぎう‐
ぁがあかすぃ けきぉがぐかうぐぃぉう あｚぃぎごす. ｆｙぎｘぐ‐
うぐぃくず ｚ くぃぎｚうくかすぇ ごぃかぐぎ.

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ

   
Ｕｘｙｘぎうぐす   
 Ｔすくがぐｘ 1850 おお
 ｐうぎうかｘ 595 おお
 Ｕぉけｙうかｘ 632 おお
Ｔぎぃおそ きがｚすざぃかうそ ぐぃおきぃ‐
ぎｘぐけぎす

 18 さ

ｊぃこかうさぃくえうぃ あｘかかすぃ けえｘぅｘかす かｘ ぐｘｙぉうさえぃ
ぐぃこかうさぃくえうこ あｘかかすこ かｘ ぉぃｚがぇ くぐぃかえぃ ｚかけぐ‐

ぎう きぎうｙがぎｘ う かｘ ぐｘｙぉうさえぃ せかぃぎぁがきがぐぎぃ‐
ｙぉぃかうそ.

ｋくぐｘかがｚえｘ

ｇｈＷＶｋｇｈＷＸＶＷｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ
けくぐｘかがｚえがぇ きぎうｙがぎｘ ｚかうおｘぐぃぉずかが

きぎがさうぐｘぇぐぃ "Ｚかげがぎおｘごうぜ きが ぐぃこかうえぃ
ｙぃぅがきｘくかがくぐう" あぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ
くがｙくぐｚぃかかがぇ ｙぃぅがきｘくかがくぐう う きぎｘｚうぉずかがぇ
せえくきぉけｘぐｘごうう きぎうｙがぎｘ.

ｈｘぅおぃしぃかうぃ
ｋくぐｘかｘｚぉうｚｘぇぐぃ こがぉがあうぉずかうえ ｚ おぃくぐぃ, ぁあぃ
ぐぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあす くががぐｚぃぐ‐
くぐｚけぃぐ えぉうおｘぐうさぃくえがおけ えぉｘくくけ, けえｘぅｘかかが‐
おけ かｘ ぐｘｙぉうさえぃ く ぐぃこかうさぃくえうおう あｘかかすおう:

ｂぉうおｘ‐
ぐうさぃ‐
くえうぇ
えぉｘくく

ｊぃおきぃぎｘぐけぎｘ がえぎけいｘぜしぃぇ
くぎぃあす

ПК がぐ +10°C あが +32°C
К がぐ +16°C あが +32°C
ПР がぐ +16°C あが +38°C
Р がぐ +16°C あが +43°C

ｈｘくきがぉがいぃかうぃ
ｇぎうｙがぎ くぉぃあけぃぐ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず ｚあｘぉう がぐ
うくぐがさかうえがｚ ぐぃきぉｘ, ぐｘえうこ えｘえ ぎｘあうｘぐがぎす
がぐがきぉぃかうそ, えがぐぉす, きぎそおすぃ くがぉかぃさかすぃ ぉけ‐
さう う ぐ.あ. ｆｙぃくきぃさずぐぃ くｚがｙがあかけぜ ごうぎえけぉそ‐
ごうぜ ｚがぅあけこｘ ｚがえぎけぁ ぅｘあかぃぇ さｘくぐう きぎうｙがぎｘ.
Ｖぉそ がｙぃくきぃさぃかうそ がきぐうおｘぉずかがぇ ぎｘｙがぐす,
ぃくぉう こがぉがあうぉずかうえ ぎｘくきがぉがいぃか きがあ きがあ‐
ｚぃくかすお ざえｘげさうえがお, かｘきぎうおぃぎ, おうかう‐
おｘぉずかがぃ ぎｘくくぐがそかうぃ おぃいあけ えがぎきけくがお う ぐｘ‐
えうお ざえｘげさうえがお あがぉいかが ｙすぐず かぃ おぃかぃぃ
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100 おお. ｆあかｘえが ｚ うあぃｘぉずかがお くぉけさｘぃ ｚ ぐｘ‐
えうこ おぃくぐｘこ ぉけさざぃ かぃ けくぐｘかｘｚぉうｚｘぐず きぎう‐
ｙがぎ. ｊがさかがぃ ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ あがくぐうぁｘぃぐくそ く
きがおがしずぜ ぎぃぁけぉうぎがｚえう があかがぇ うぉう かぃくえがぉず‐
えうおう ぎぃぁけぉうぎがｚがさかすおう かがいえｘおう ｚ がくかが‐
ｚｘかうう えがぎきけくｘ.

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  Ｖがぉいかｘ ｙすぐず
がｙぃくきぃさぃかｘ ｚがぅおがいかがくぐず がぐえぉぜさぃかうそ

きぎうｙがぎｘ がぐ くぃぐう せぉぃえぐぎがきうぐｘかうそ; きがせぐがおけ
きがくぉぃ けくぐｘかがｚえう きぎうｙがぎｘ あがぉいぃか ｙすぐず
がｙぃくきぃさぃか ぉぃぁえうぇ あがくぐけき え ｚうぉえぃ くぃぐぃｚがぁが
ざかけぎｘ.
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Ｙｘあかうぃ きぎがえぉｘあえう う ｚすぎｘｚかうｚｘかうぃ
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Ｔ きｘえぃぐ く あがえけおぃか‐
ぐｘごうぃぇ ｚぉがいぃかす
あｚぃ きぎがえぉｘあえう, えが‐
ぐがぎすぃ あがぉいかす
ｙすぐず ぅｘえぎぃきぉぃかす,
えｘえ きがえｘぅｘかが かｘ ぎう‐
くけかえぃ.
ｆくぉｘｙずぐぃ ｚうかぐす う
ｚくぐｘｚずぐぃ きぎがえぉｘあ‐
えけ きがあ うこ ぁがぉがｚえう,
きがくぉぃ さぃぁが くかがｚｘ
ぅｘぐそかうぐぃ ｚうかぐす.

ｇぎう けくぐｘかがｚえぃ きぎう‐
ｙがぎｘ がｙぃくきぃさずぐぃ,
さぐがｙす がか くぐがそぉ
ぎがｚかが. Эぐが あがくぐう‐
ぁｘぃぐくそ く きがおがしずぜ
あｚけこ ぎぃぁけぉうぎけぃおすこ
かがいぃえ, ぎｘくきがぉが‐
いぃかかすこ くきぃぎぃあう
ｚかうぅけ.

ｉかそぐうぃ あぃぎいｘぐぃぉぃぇ きがぉがえ
Ｔｘざ こがぉがあうぉずかうえ がくかｘしぃか あぃぎいｘぐぃぉそおう
きがぉがえ, きがぅｚがぉそぜしうおう げうえくうぎがｚｘぐず きがぉえう
きぎう ぐぎｘかくきがぎぐうぎがｚえぃ.

ｏぐがｙす くかそぐず うこ,
あぃぇくぐｚけぇぐぃ くぉぃ‐
あけぜしうお がｙぎｘぅがお:
1. ｇぃぎぃあｚうかずぐぃ

あぃぎいｘぐぃぉう きが‐
ぉがえ きが かｘきぎｘｚ‐
ぉぃかうぜ くぐぎぃぉえう
(A).

2. ｇがあかうおうぐぃ きがぉ‐
えけ くぅｘあう う きがぐそ‐
かうぐぃ ぃぃ ｚきぃぎぃあ,
きがえｘ がかｘ かぃ くかう‐
おぃぐくそ.

3. ｉかうおうぐぃ あぃぎ‐
いｘぐぃぉう (C).

ｇがあえぉぜさぃかうぃ え せぉぃえぐぎがくぃぐう
ｇぃぎぃあ ｚえぉぜさぃかうぃお きぎうｙがぎｘ ｚ くぃぐず けあが‐
くぐがｚぃぎずぐぃくず, さぐが かｘきぎそいぃかうぃ う さｘくぐがぐｘ,
けえｘぅｘかかすぃ ｚ ぐｘｙぉうさえぃ ぐぃこかうさぃくえうこ あｘか‐
かすこ, くががぐｚぃぐくぐｚけぜぐ きｘぎｘおぃぐぎｘお ｚｘざぃぇ
あがおｘざかぃぇ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう.
ｇぎうｙがぎ あがぉいぃか ｙすぐず ぅｘぅぃおぉぃか. ｉ せぐがぇ ごぃ‐
ぉずぜ ｚうぉえｘ くぃぐぃｚがぁが ざかけぎｘ うおぃぃぐ くきぃ‐
ごうｘぉずかすぇ えがかぐｘえぐ ぅｘぅぃおぉぃかうそ. Ｗくぉう ぎが‐
ぅぃぐえｘ せぉぃえぐぎうさぃくえがぇ くぃぐう かぃ ぅｘぅぃおぉぃかｘ,
ｚすきがぉかうぐぃ がぐあぃぉずかがぃ ぅｘぅぃおぉぃかうぃ きぎうｙが‐
ぎｘ ｚ くががぐｚぃぐくぐｚうう く あぃぇくぐｚけぜしうおう かがぎ‐
おｘおう, きがぎけさうｚ せぐけ がきぃぎｘごうぜ えｚｘぉうげうごう‐
ぎがｚｘかかがおけ せぉぃえぐぎうえけ.
Ｚぅぁがぐがｚうぐぃぉず くかうおｘぃぐ く くぃｙそ ｚくそえけぜ がぐ‐
ｚぃぐくぐｚぃかかがくぐず ｚ くぉけさｘぃ かぃくがｙぉぜあぃかうそ
ｚすざぃけえｘぅｘかかすこ きぎｘｚうぉ ぐぃこかうえう ｙぃぅが‐
きｘくかがくぐう.
Ｖｘかかがぃ うぅあぃぉうぃ くががぐｚぃぐくぐｚけぃぐ あうぎぃえぐう‐
ｚｘお Ｗｚぎがきぃぇくえがぁが ｉがぜぅｘ.
ｇぃぎぃｚぃざうｚｘかうぃ あｚぃぎごす

ＴｅＺｄＲｅＺＷ!  ｇぃぎぃあ ｚすきがぉかぃかうぃお
ぉぜｙすこ がきぃぎｘごうぇ ｚすかずぐぃ ｚうぉえけ うぅ

くぃぐぃｚがぇ ぎがぅぃぐえう.

ＴＲＸｅｆ!  ｉぉぃあけぜしうぃ がきぃぎｘごうう
ぎぃえがおぃかあけぃぐくそ ｚすきがぉかそぐず ｚあｚがぃお, さぐがｙす
かｘあぃいかが けあぃぎいうｚｘぐず あｚぃぎごす きぎうｙがぎｘ.
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m3 m4

m5

m1 m2

1

• ｆぐえぎがぇぐぃ あｚぃぎ‐
ごす. ｆぐｚうかぐうぐぃ
くぎぃあかぜぜ きぃぐぉぜ
(й2). ｉかうおうぐぃ
きぉｘくぐおｘくくがｚけぜ
ざｘぇｙけ (й1).

• ｉかうおうぐぃ あｚぃぎごす.
• ｉかうおうぐぃ ざぐうげぐ

ぉぃｚがくぐがぎがかかぃぇ
えぎすざえう くぎぃあかぃぇ
きぃぐぉう (й3,й4) う
きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ かｘ
あぎけぁけぜ くぐがぎがかけ.

• Ｔくぐｘｚずぐぃ ざぐうげぐ
くぎぃあかぃぇ きぃぐぉう
(й5) ｚ ぉぃｚがくぐが‐
ぎがかかぃぃ がぐｚぃぎくぐうぃ
かういかぃぇ あｚぃぎごす.

• ｆぐｚうかぐうぐぃ かうい‐
かぜぜ きぃぐぉぜ (b1)

• ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう (b4) かｘ ぉぃｚがぇ
くぐがぎがかぃ う きぃぎぃ‐
くぐｘｚずぐぃ かｘ あぎけ‐
ぁけぜ くぐがぎがかけ.

• Ｙｘｚうかぐうぐぃ くぎぃあ‐
かぜぜ きぃぐぉぜ (b1)
かｘ きぎぃいかぃぃ おぃくぐが
かｘ きぎがぐうｚがきがぉがい‐
かがぇ くぐがぎがかぃ.

• ｆぐｚうかぐうぐぃ きがｚが‐
ぎがぐかすぇ ざぐうげぐ
かういかぃぇ きぃぐぉう (b2)
う ざｘぇｙけ (b3) う けく‐
ぐｘかがｚうぐぃ うこ かｘ
きぎがぐうｚがきがぉがい‐
かがぇ くぐがぎがかぃ.

• ｉかうおうぐぃ ぅｘぁぉけ‐
ざえう (1) かｘ ｚぃぎこ‐
かぃぇ くぐがぎがかぃ がｙぃ‐
うこ あｚぃぎがえ う きぃぎぃ‐
くぐｘｚずぐぃ かｘ きぎがぐう‐
ｚがきがぉがいかけぜ くぐが‐
ぎがかけ.

• ｇがくぐｘｚずぐぃ かうい‐
かぜぜ あｚぃぎごけ かｘ
ざぐうげぐ かういかぃぇ
きぃぐぉう (b2).

• Ｔくぐｘｚずぐぃ くぎぃあ‐
かぜぜ きぃぐぉぜ (й2) ｚ
ぉぃｚがぃ がぐｚぃぎくぐうぃ
かういかぃぇ あｚぃぎごす.

• ｆぐｚうかぐうぐぃ ざぐうげぐ
ｚぃぎこかぃぇ きぃぐぉう う
きぃぎぃくぐｘｚずぐぃ かｘ
きぎがぐうｚがきがぉがい‐
かけぜ くぐがぎがかけ.

• ｅｘあぃかずぐぃ ｚぃぎこ‐
かぜぜ あｚぃぎごけ かｘ ぃぃ
ざぐうげぐ.

• ｇがくぐｘｚずぐぃ ｚぃぎこ‐
かぜぜ あｚぃぎごけ かｘ
くぎぃあかぜぜ きぃぐぉぜ
(й5), かぃおかがぁが かｘ‐
えぉがかうｚ がｙぃ あｚぃぎ‐
ごす.

• Ｙｘｚうかぐうぐぃ くぎぃあ‐
かぜぜ きぃぐぉぜ (й2)
がｙぎｘぐかが. ｅぃ ぅｘ‐
ｙけあずぐぃ かｘあぃぐず
きぉｘくぐおｘくくがｚけぜ
ざｘぇｙけ (й1).

Ｔ ぅｘｚぃぎざぃかうぃ きぎがｚぃぎずぐぃ, さぐがｙす:
• Ｔくぃ ｚうかぐす ｙすぉう ぅｘぐそかけぐす.
• ｂぎｘそ あｚぃぎごす きｘぎｘぉぉぃぉずかす ｙがえがｚがぇ くぐが‐

ぎがかぃ こがぉがあうぉずかうえｘ.
• ｄｘぁかうぐかｘそ きぎがえぉｘあえｘ こがぎがざが "きぎうぉう‐

きｘぃぐ" え えがぎきけくけ.
• Ｖｚぃぎごｘ きぎｘｚうぉずかが がぐえぎすｚｘぃぐくそ う ぅｘ‐

えぎすｚｘぃぐくそ.
ｇぎう かうぅえがぇ ぐぃおきぃぎｘぐけぎぃ ｚ きがおぃしぃかうう
(かｘきぎ., ぅうおがぇ) きぎがえぉｘあえｘ おがいぃぐ ｚかｘさｘぉぃ

かぃきぉがぐかが きぎうぉぃぁｘぐず え えがぎきけくけ. Ｔ せぐがお くぉけ‐
さｘぃ あがいあうぐぃくず ぃくぐぃくぐｚぃかかがぇ けくｘあえう きぎが‐
えぉｘあえう うぉう けくえがぎずぐぃ せぐがぐ きぎがごぃくく, かｘぁぎぃｚ
ぃぃ く きがおがしずぜ がｙすさかがぁが げぃかｘ.
Ｔ くぉけさｘぃ, ぃくぉう ｚす かぃ いぃぉｘぃぐぃ ｚすきがぉかうぐず
ｚすざぃがきうくｘかかすぃ がきぃぎｘごうう くｘおがくぐがそぐぃぉず‐
かが, がｙぎｘぐうぐぃくず ｚ ｙぉういｘぇざうぇ くぃぎｚうくかすぇ
ごぃかぐぎ. ｉきぃごうｘぉうくぐ くぃぎｚうくかがぁが ごぃかぐぎｘ きぃ‐
ぎぃｚぃくうぐ あｚぃぎごけ ぅｘ あがきがぉかうぐぃぉずかけぜ きぉｘぐけ.

Ｙｘｙがぐｘ がｙ がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ

ｉうおｚがぉ    かｘ うぅあぃぉうう うぉう かｘ ぃぁが
けきｘえがｚえぃ けえｘぅすｚｘぃぐ, さぐが がかが かぃ きがあぉぃいうぐ
けぐうぉうぅｘごうう ｚ えｘさぃくぐｚぃ ｙすぐがｚすこ がぐこがあがｚ.
Ｔおぃくぐが せぐがぁが ぃぁが くぉぃあけぃぐ くあｘぐず ｚ

くががぐｚぃぐくぐｚけぜしうぇ きけかえぐ きぎうぃおえう
せぉぃえぐぎがかかがぁが う せぉぃえぐぎががｙがぎけあがｚｘかうそ あぉそ
きがくぉぃあけぜしぃぇ けぐうぉうぅｘごうう. ｉがｙぉぜあｘそ
きぎｘｚうぉｘ けぐうぉうぅｘごうう うぅあぃぉうそ, Ｔす
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きがおがいぃぐぃ きぎぃあがぐｚぎｘぐうぐず きぎうさうかぃかうぃ
がえぎけいｘぜしぃぇ くぎぃあぃ う ぅあがぎがｚずぜ ぉぜあぃぇ
きがぐぃかごうｘぉずかがぁが けしぃぎｙｘ, えがぐがぎすぇ
ｚがぅおがいぃか ｚ きぎがぐうｚかがお くぉけさｘぃ,
ｚくぉぃあくぐｚうぃ かぃきがあがｙｘぜしぃぁが がｙぎｘしぃかうそ く
きがあがｙかすおう がぐこがあｘおう. Ｙｘ ｙがぉぃぃ

きがあぎがｙかがぇ うかげがぎおｘごうぃぇ がｙ けぐうぉうぅｘごうう
せぐがぁが うぅあぃぉうそ きぎがくずｙｘ がｙぎｘしｘぐずくそ え
おぃくぐかすお ｚぉｘくぐそお, ｚ くぉけいｙけ きが ｚすｚがぅけ う
けぐうぉうぅｘごうう がぐこがあがｚ うぉう ｚ おｘぁｘぅうか, ｚ
えがぐがぎがお Ｔす きぎうがｙぎぃぉう うぅあぃぉうぃ.
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