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Ξίμδκϋςξοίακϕμμώ  
ΙίκίζβδΪρ  
ΙκβεΪήήω  
Ξδοδγξδοχνύδιπξκςίρίυϕϓύ  
ΌλμΪηθάείηηωρΪλν  
Οδεηλλϕιονταηκϋ 
ΌδΪαϐάδβσθήθιθλνήν  
Ιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ 
ΚίένεψάΪηηωζϐδκθοάβεφ  
ΘοθεθήΰνάΪεφηβγάίημβεωμθκ 
Ξίλ ώρϋ  
ΑΪηίλίηηωνιΪζ ωμφ  
ΑΪινλδιΪκΪζίμκϐάϐαιΪζ ωμϐ 
Ζλϕμίροηαίκνπρϕπηβμίκς  
Γνβκώγρίνφηψδμμώ  
ΘρβληϐαΪλθΫβ  
Ρίΰκηυώμδπξοίαμνπρδθ  
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Ώαρνλίρηφμϕξονβοίλη 
ΝλμΪηθάείηηωικθέκΪζβ 
ΚθαζθκθΰνάΪηηωαΪήθιθζθέθψΪάμθζΪμβρηβοικθέκΪζ
θμνάΪηηωαΪήθιθζθέθψΪάμθζΪμβρηβοικθέκΪζ
ΞδοδαϕοδμνγκώΑίπςμίχϕθιςκϕμίομϕθπρςγϕϖ 
ΌδΪαϐάδβήθμΪΫεβπφ 
ΚθαζθκθΰνάΪηηω 
ΚθαζθκθΰνάΪηηωκθαϐέκϐάΪηηωΪΫθικβέθμνάΪηηωικθήνδμϐά
έεβΫθδθέθαΪζθκθΰίηηω 
ΚθαϐέκϐάΪηηωλμκΪά 
θμνάΪηηωλμκΪά 
ΙθκΪήβσθήθκίΰβζνζϐδκθοάβεφ
Ρδπρναϕπροίαηαϕγξναϕγμνπρίμγίορς(1 
θμνάΪηηωμΪκθαζθκθΰνάΪηηωακίΰβζθζζϐδκθοάβεφ 

Produktinfo
θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββικβηΪήείΰηθλμωο
αΪιΪληυο ρΪλμωο β λενΰΫί λίκάβλΪ ζθΰηθ ηΪγμβ ηΪ θξβπβΪεφηθζ
λΪγμί www.bosch-home.comβηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ
www.bosch-eshop.com

: Αίεκηαϕμίπρίμναηζΰδζξδιη
ΚίμίεφηθικθρβμΪγμίπψϐηλμκνδπϐψΜϐεφδβ
μθήϐΌβαζθΰίμίίδλιενΪμνάΪμβικβεΪή
ΫίαιίρηθμΪικΪάβεφηθΑΫίκίΰϐμφϐηλμκνδπϐϑ
α ίδλιενΪμΪπϐϑ ήεω ιθήΪεφςθέθ άβδθκβλμΪηηω
ΪΫθιίκίήΪρϐηΪλμνιηθζνδθκβλμνάΪρίάϐ
ΙίκίάϐκμίικβεΪήιϐλεωκθαιΪδνάΪηηωΙκβ
άβωάείηηϐιθςδθήΰίηηωωδίάβηβδεθιϐή
ρΪλμκΪηλιθκμνάΪηηωηίάλμΪηθάεψγμί
ικβεΪή
ΙκΪάθιϐήδεψρΪμβικβεΪήΫίαςμίδίκνζΪώ
μϐεφδβξΪοϐάίπφσθθμκβζΪάάϐήιθάϐήηβγ
ήθαάϐεΪκΪημϐωηίκθαιθάλψήΰνώμφλωηΪ
νςδθήΰίηηωλικβρβηίηϐηίικΪάβεφηβζ
ζθημΪΰίζ
ΠίγικβεΪήικβαηΪρίηβγμϐεφδβήεω
ήθζΪςηφθέθιθΫνμθάθέθάβδθκβλμΪηηω
ΌβδθκβλμθάνγμίπίγικβεΪήάβδεψρηθήεω
ικβέθμνάΪηηωλμκΪάϐηΪιθϑάΗϐδθεβηί
αΪεβςΪγμίικΪπψψρβγικβεΪήΫίαηΪέεωήν
ΏδλιενΪμνγμίικβεΪήεβςίάαΪρβηίηβο
ικβζϐσίηηωο
ΠίγικβεΪήικβαηΪρίηβγήεωάβδθκβλμΪηηω
ηΪάβλθμϐσθηΪγΫϐεφςί ζηΪήκϐάηίζ
ζθκω
Ύϐμβήθ κθδϐάμΪθλθΫβϐαιλβοϐρηβζβ
λίηλθκηβζβρβζίημΪεφηβζβάΪήΪζβΪΫθ
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ωδσθϑζΫκΪδνώαηΪηφμΪήθλάϐήνζθΰνμφ
δθκβλμνάΪμβλω ικβεΪήθζ εβςί ιϐή ηΪέεωήθζ
εψήβηβσθηίλίάϐήιθάϐήΪεφηϐλμφαΪϑοηψ
ΫίαιίδνΪΫθωδσθάθηβικθγςεβιϐήέθμθάδν
αδθκβλμνάΪηηωικβεΪήθζμΪκθανζϐψμφ
ζθΰεβάνηίΫίαιίδν
ΗίήθαάθεωγμίήϐμωζέκΪμβλωαικβεΪήθζ
ΘρβσίηηωμΪίδλιενΪμΪπϐγηί
θΫλενέθάνάΪηηωζθΰνμφάβδθηνάΪμβήϐμβ
εβςίωδσθϑζ κθδϐάΪΫθΫϐεφςίμΪωδσθ
άθηβιϐήηΪέεωήθζ
ΜκβζΪγμίήϐμίγζθεθήςβοαΪ κθδϐάιθήΪεϐ
άϐήικβεΪήνμΪδΪΫίεψιϐήδεψρίηηω
Μδΰδζξδιίξνεδεϕ
■ ΌβδθκβλμΪηηω ικβεΪήν ηί αΪ ικβαηΪρίηηωζ
ηίΫίαιίρηίμΪζθΰίικβαάίλμβήθ
νςδθήΰίηω
Ηί ήθινλδΪώμφλω λνςδΪ ικθήνδμϐά ρβ θήωέν
ηΪέκϐάΪηηω ήθζΪςηφθέθ άανμμω ιθήνςίρθδ
ήεωαεΪδϐάϐΪκθζΪμβρηβομκΪάένΫθδ
άθεθέβοέΪηρϐκθδϐμθζνιθήϐΫηθέθ
ΗΪικβδεΪήιϐήρΪληΪέκϐάΪηηωζθΰνμφ
αΪέθκϐμβλω δΪιπϐ ΪΫθ ιθήνςίρδβ ήεω αεΪδϐά ϐ
ΪκθζΪμβρηβομκΪάΌβδθκβλμθάνγμίπίγ

ικβεΪή άβδεψρηθ ήεω ικβέθμνάΪηηω λμκΪά ϐ
ηΪιθϑά
■ ΟΪκρθάϐικθήνδμβζθΰνμφαΪέθκϐμβλφ
ΑΪΫθκθηωώμφλωκθαϐέκϐάΪμβικθήνδμβά
ιεΪλμβδθάϐγνιΪδθάπϐΪΫθνιΪδθάπϐαϐ
λιϐηίηθέθζΪμίκϐΪεν
ΑΪΫθκθηωώμφλωκθαϐέκϐάΪμβΫίαηΪέεωήν
ικθήνδμβνώζηθλμωοαιεΪλμζΪλβιΪιίκν
ΪΫθϐηςβοείέδθαΪγζβλμβοζΪμίκϐΪεϐά
ΗϐδθεβηίάλμΪηθάεψγμίηΪήμθάβλθδν
ιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφΪΫθμκβάΪεβγρΪλ
ΎθμκβζνγμίλφηΪλμΪηθάπϐώϑϐηλμκνδπϐϑα
ίδλιενΪμΪπϐϑ
Ηίλνςϐμφικθήνδμβάκίΰβζϐζϐδκθοάβεφ
Ηϐδθεβ ηί κθαζθκθΰνγμί μΪ ηί κθαϐέκϐάΪγμί
ικθήνδμβαηβαφδβζάζϐλμθζκϐήβηβ
ηΪικ οεϐΫ ηΪαΪηΪήμθάβλθδϐγιθμνΰηθλμϐ
ζϐδκθοάβεφΪΫθικθμωέθζηΪήμθμκβάΪεθέθ
ρΪλν
■ ΟΪκρθάΪθεϐωζθΰίαΪέθκϐμβλφ
ΑΪΫθκθηωώμφλωκθαϐέκϐάΪμβθεϐψάκίΰβζϐ
ζϐδκθοάβεφ
Αηΰςτνμδΰδζξδφμν
ΚϐήβηΪΪΫθϐηςϐοΪκρθάϐικθήνδμβνσϐεφηθ
αΪδνιθκίηβοώζηθλμωοζθΰνμφάβΫνοηνμβ
Ηϐδθεβ ηί κθαϐέκϐάΪγμί κϐήβην μΪ ϐηςϐ οΪκρθάϐ
ικθήνδμβάαΪδνιθκίηβοώζηθλμωο
Αδκηιίμδΰδζξδιίχινγηγκώζγνονα ώ
■ ΙκβηίήθλμΪμηφθζνθρβσίηηϐζθΰνμφ
ιθςδθήβμβλωιθάίκοηϐικβεΪήνΜΪδϐ
ιθςδθήΰίηηωικβαάθήωμφήθ
ζϐδκθοάβεφθάθέθάβικθζϐηίηηωΚίμίεφηθ
θρβσνγμίικβεΪήμΪθήκΪανάβήΪεωγμία
ηφθέθ αΪεβςδβ οΪκρθάβο ικθήνδμϐά ΑΪάΰήβ
μκβζΪγμίάρβλμθμϐκθΫθρνδΪζίκν
νσϐεφηίηηω ήάίκπωμ άεΪληί ήάίκπωμΪ μΪ ϑο
ξϐδλΪμθκήβάμΪδθΰκθαήϐε ΎθέεωήμΪ
θρβσίηηω
■ ΔκϐαφιθςδθήΰίηϐήάίκπωμΪκθΫθρθϑ
δΪζίκβΪΫθϑονσϐεφηίηηωζθΰί
άβικθζϐηψάΪμβλωίηίκέϐωζϐδκθοάβεφ
ΗϐδθεβηίδθκβλμνγμίλφικβεΪήθζωδσθ
ήάίκπωμΪκθΫθρθϑδΪζίκβΪΫθνσϐεφηψάΪρ
ήάίκπωμιθςδθήΰίηϐΑάίκηϐμφλωήθ
λίκάϐληθϑλενΰΫβ
■ ΑικβεΪήνΫίαδκβςδβδθκινλν
άβικθζϐηψώμφλωίηίκέϐωζϐδκθοάβεφ
ΗϐδθεβηίαηϐζΪγμίδκβςδνδθκινλνΎεω
μίοηϐρηθέθθΫλενέθάνάΪηηωΪΫθάβδθηΪηηω
κίζθημηβοκθΫϐμαάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑ
λενΰΫβ
Μδΰδζξδιίςοίεδμμώδκδιροηφμηλ
προςλνλ
■ ΗίδάΪεϐξϐδθάΪηβγκίζθημηίΫίαιίρηβγ
ΚίζθημηϐκθΫθμβμΪαΪζϐηνιθςδθήΰίηβο
α ώήηνάΪεφηβοικθάθήϐάζθΰίάβδθηνάΪμβ
μϐεφδβδάΪεϐξϐδθάΪηβγξΪοϐάίπφλίκάϐληθϑ
Небезпека пожежі!

Небезпека пожежі!

Велика небезпека шкоди для здоров'я!!

Велика небезпека шкоди для здоров'я!!

λενΰΫβΩδσθικβεΪήηίλικΪάηβγ
άβμωέηϐμφ ζίκίΰίάβγ ςμίδίκ α κθαίμδβ ΪΫθ
άβζδηϐμφαΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζν
ΫεθπϐΑάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑλενΰΫβ
■ ΗΪέΪκωρβοήίμΪεωοζθΰίκθαμθιβμβλω
ϐαθεωπϐωίείδμκθικβεΪήϐάΛμίΰμίσθΫ
δΪΫίεφάϐήίείδμκθικβεΪήνηίμθκδΪάλω
έΪκωρβοήίμΪείγ
■ ΙκθηβδΪψρΪάθεθέΪζθΰίλικβρβηβμβ
νκΪΰίηηωίείδμκβρηβζλμκνζθζΗί
άβδθκβλμθάνγμίθρβσνάΪράβλθδθέθμβλδν
ΪΫθιΪκθθρβσνάΪρϐ
■ ΚϐήβηΪσθάβμίδεΪζθΰίλικβρβηβμβ
νκΪΰίηηωίείδμκβρηβζλμκνζθζ
ΑΪιθΫϐέΪγμί άιεβάν άβλθδθϑ μίζιίκΪμνκβ μΪ
άθεθέθλμϐηΪικβεΪήΏδλιενΪμνγμίικβεΪή
εβςίάαΪρβηίηβοικβζϐσίηηωο
■ ΗίλικΪάηϐλμφικβεΪήνζθΰίικβαάίλμβήθ
νκΪΰίηηωίείδμκβρηβζλμκνζθζ
ΑΪΫθκθηωώμφλωάζβδΪμβιθςδθήΰίηβγ
ικβεΪήΌβμωέηϐμφζίκίΰίάβγςμίδίκΪΫθ
άβζδηϐμφαΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζν
ΫεθπϐΑάίκηϐμφλωήθλίκάϐληθϑλενΰΫβ
■ ΙκβεΪήικΪπψώιϐήάβλθδθψηΪικνέθψ
ΗϐδθεβηίαηϐζΪγμίδθκινλικβεΪήν
■ ΙθμκΪιεωηηωκϐήβηβάλίκίήβηνικβεΪήν
ζθΰίλικβρβηβμβνκΪΰίηηωλμκνζθζ
ΌβμωέηϐμφζίκίΰίάβγςμίδίκΪΫθάβζδηϐμφ
αΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφρθζνΫεθπϐ
ΗϐδθεβηίλμΪάμίηΪικβεΪήκϐήβηβηί
άβδθκβλμθάνγμίικβεΪήωδιθάίκοηψήεω
αΫίκϐέΪηηω
Небезпека ураження електричним струмом!

Небезпека ураження електричним струмом!

Небезпека ураження електричним струмом!

Небезпека ураження електричним струмом!

Небезпека ураження електричним струмом!

Небезпека ураження струмом!

Μδΰδζξδιίνξϕιϕα
■ ΙκβεΪήήνΰίλβεφηθηΪέκϐάΪώμφλω
ΑΪΫθκθηωώμφλωμθκδΪμβλωάηνμκϐςηφθϑ
ιθάίκοηϐΪΫθηΪέκϐάΪεφηβοίείζίημϐά
έΪκωρθϑκθΫθρθϑδΪζίκβΑΪάΰήβήΪάΪγμί
ικβεΪήνθοθεθηνμβΗίιϐήινλδΪγμίήϐμίγ
ήθικβεΪήν
■ ΙκβεΪήήωΪΫθιθλνήλβεφηθηΪέκϐάΪώμφλω
ΑΪάΰήβάβγζΪγμίέΪκωρίικβεΪήήωΪΫθ
ιθλνήακθΫθρθϑδΪζίκβαΪήθιθζθέθψ
ικβοάΪμδβ
■ ΊεδθέθεφηϐιΪκβζθΰνμφλιΪεΪοηνμβά
έΪκωρϐγκθΫθρϐγδΪζίκϐΑΪΫθκθηωώμφλω
έθμνάΪμβλμκΪάβϐαάίεβδθψδϐεφδϐλμψ
κϐήβηβωδΪζϐλμβμφάβλθδβγάϐήλθμθδ
ΪεδθέθεψΑΪλμθλθάνγμίεβςίζΪεϐ
δϐεφδθλμϐηΪιθϑάαάβλθδβζάζϐλμθζ
ΪεδθέθεψΘΫίκίΰηθάϐήρβηωγμίήάίκπωμΪ
ικβεΪήν
■ ΟΪκρθάϐικθήνδμβαζϐπηθψςδϐκδθψΪΫθ
ςδΪκενιθψζθΰνμφάβΫνοηνμβικθμωέθζ
ηΪέκϐάΪηηωΪΫθηΪάϐμφιϐλεωηφθέθ
ΑΪΫθκθηωώμφλωέθμνάΪμβωγπωάςδΪκενιϐ
ΪΫθκθαϐέκϐάΪμβωγπωαάΪκίηϐδκνμθ
Небезпека опіків!

Небезпека опіків!

Небезпека опіків!
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ΑΪΫθκθηωώμφλωέθμνάΪμβάικβεΪήϐ
κΪδθιθήϐΫηβομΪζθεψλδϐάΙκβέθμνάΪηηϐ
ωώςηϐέεΪανηφϑΪΫθωώπφνέθκηωμδν
ιθμκϐΫηθλιθρΪμδνικθςμκβδηνμβΰθάμθδ
ΙκβέθμνάΪηηϐικθήνδμϐάαζϐπηθψ
ςδΪκενιθψΪΫθςδϐκδθψ
ηΪικβδεΪή ωΫενδιθζϐήθκϐάδΪκμθιεϐΪΫθ
δθάΫΪλθδςδΪκενιΪζθΰίενληνμβ
ΙκθςμκβδηϐμφιίκίήκθαϐέκϐάΪηηωζ
ςδΪκενινΪΫθςδϐκδν
■ ΜίιεθάικθήνδμΪοήβμωρθέθοΪκρνάΪηηω
κθαιθήϐεωώμφλωηίκϐάηθζϐκηθ
ΑΪΫθκθηωώμφλωκθαϐέκϐάΪμβήβμωρί
οΪκρνάΪηηωναΪδκβμβοώζηθλμωοΑΪάΰήβ
αηϐζΪγμίδκβςδνΪΫθλθλδνΙϐλεω
κθαϐέκϐάΪηηωήθΫκίλμκνληϐμφΪΫθ
ιίκίζϐςΪγμίΙίκίήμβζωδήΪάΪμβήβμβηϐ
ϑΰνιίκίάϐκμίμίζιίκΪμνκνικθήνδμν
■ ΚθαϐέκϐμΪϑΰΪάϐήήΪώμίιεθΙθλνήζθΰί
ηΪέκϐμβλωΑΪάΰήβάβγζΪγμίέΪκωρί
ικβεΪήήωΪΫθιθλνήακθΫθρθϑδΪζίκβαΪ
ήθιθζθέθψικβοάΪμδβ
■ ΩδσθικθήνδμέίκζίμβρηθαΪιΪδθάΪηβγ
νιΪδθάδΪζθΰίενληνμβΑΪάΰήβ
ήθμκβζνγμίλφάδΪαϐάθδαΪαηΪρίηβοηΪ
νιΪδθάπϐΑΪάΰήβάβγζΪγμίλμκΪάβα
κθΫθρθϑδΪζίκβαΪήθιθζθέθψικβοάΪμδβ
■ ΌβδθκβλμΪηηω ικβεΪήν ηί αΪ ικβαηΪρίηηωζ
ηίΫίαιίρηί
ΗίήθινλδΪώμφλωλνςϐηηωικθήνδμϐάρβ
θήωένηΪέκϐάΪηηωήθζΪςηφθέθάανμμω
ιθήνςίρθδήεωαεΪδϐάϐΪκθζΪμβρηβομκΪά
ένΫθδάθεθέβοέΪηρϐκθδϐμθζνιθήϐΫηθέθ
ΗΪικβδεΪήιϐήρΪλιίκίέκϐάΪηηωζθΰνμφ
αΪέθκϐμβλω δΪιπϐ ΪΫθ ιθήνςίρδβ ήεω αεΪδϐά ϐ
ΪκθζΪμβρηβομκΪάένΫδβάθεθέϐέΪηρϐκδβ
μθσθ
Μδΰδζξδιίνξϕις
■ ΙϐήρΪλάϐήδκβμμωήάίκπωμικβεΪήνζθΰί
άβοθήβμβέΪκωρΪιΪκΪΘΫίκίΰηθ
άϐήρβηωγμίήάίκπωμΪικβεΪήνΗί
ιϐήινλδΪγμίήϐμίγήθικβεΪήν
■ ΑάθήβάέΪκωρϐγκθΫθρϐγδΪζίκϐζθΰί
νμάθκβμβλωέΪκωρΪιΪκΪΑΪΫθκθηωώμφλω
εβμβάθήννέΪκωρνκθΫθρνδΪζίκν
■ ΙϐήρΪλκθαϐέκϐάΪηηωκϐήβηβζθΰίλμΪμβλω
αΪμκβζδΪαΪδβιΪηηωΠίθαηΪρΪώσθ
κϐήβηΪήθλωέεΪμίζιίκΪμνκβδβιϐηηωΪ
μβιθάϐ ΫνεφΫΪςδβ σί ηί αήϐγζΪψμφλω Όΰί
ικβηίαηΪρηθζνλμκνςνάΪηηϐιθλνήν
έΪκωρΪ κϐήβηΪ ζθΰί αΫϐέμβ γ κθαΫκβαδΪμβλφ
ΙκβκθαϐέκϐάΪηηϐκϐήβηβαΪάΰήβδεΪήϐμφν
ώζηϐλμφεθΰδνΜΪδβζρβηθζζθΰηΪ
νηβδηνμβαΪμκβζΪηηωαΪδβιΪηηω
Μδΰδζξδιίροίαλςαίμμώ
■ ΙθήκωιΪηίλδεθήάίκπωμικβεΪήνζθΰί
μκϐληνμβΗίάβδθκβλμθάνγμίςδκίΫδϐήεω
Небезпека опіків!

Небезпека опіків!

Небезпека опіків!

λδεΪμΪήκωιΪψρϐΪΫθΪΫκΪαβάηϐ
θρβσνάΪεφηϐαΪλθΫβ
■ ΗίικβήΪμηβγιθλνήζθΰίμκϐληνμβΌ
κνρδΪομΪδκβςδΪοιθκπίεωηθάθέθΪΫθ
δίκΪζϐρηθέθιθλνήνζθΰνμφΫνμβηίάίεβδϐ
θμάθκβσθάίήνμφήθιθκθΰηβηΚϐήβηΪ
σθιθμκΪιβεΪνμΪδνιθκθΰηβηνζθΰί
ικβαάίλμβήθκθαμκϐλδνάΪηηωιθλνήν
ΑΪλμθλθάνγμίεβςίιθλνήικβήΪμηβγήεω
έθμνάΪηηωάζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐ
■ ΙθλνήμΪώζηθλμϐαζίμΪενΪΫθιθλνήα
ζίμΪείάβζθδΪημνάΪηηωζζθΰί
λικβρβηβμβνμάθκίηηωϐλδθκν
ζϐδκθοάβεφθάθζνκίΰβζϐΙκβεΪή
ιθςδθήΰνώμφλω Ηϐδθεβ ηί άβδθκβλμθάνγμί
ώζηθλμϐαζίμΪενάκίΰβζϐζϐδκθοάβεφ
■ Ιθάθκθμηβγ λμϐε αϐ λδεΪ ζθΰί κθαδθεθμβλω
ΜάίκήϐικίήζίμβηίιθάβηηϐλμβδΪμβλωα
ιθάθκθμηβζλμθεθζ
■ Μκϐσβηβ ΪΫθ αεΪζβ ηΪ ιθάθκθμηθζν λμθεϐ αϐ
λδεΪηίΫίαιίρηϐΌβδθκβλμθάνγμί
ιθάθκθμηβγλμϐεαθΫίκίΰηϐλμψ
Небезпека травмування!!

Небезпека травмування!

Небезпека травмування!

Небезпека травмування!

Ξοηφημηξνχινγεδμϋ
αίβί
■

αΪΫκνήηίηίήάίκπωμΪικβεΪήνηίαΪδκβάΪψμφλωηΪείΰηβζ
ρβηθζΑρΪλθζπίζθΰίιθςδθήβμβιΪηίεϐζίΫεϐά
κθαμΪςθάΪηβοιθκωήΑΪάΰήβμκβζΪγμίνσϐεφηίηηωρβλμβζ

Небезпека опіків!

■

ΚίΰβζζϐδκθοάβεφΫίαλμκΪά ΏδλιενΪμΪπϐωικβεΪήνΫίαλμκΪάν

κθΫθρϐγδΪζίκϐικβαάθήβμφήθιίκίηΪάΪημΪΰίηηωΗϐδθεβηί
άζβδΪγμίικβεΪήΫίαικθήνδμϐάνκθΫθρϐγδΪζίκϐΌβηωμδθζώ
δθκθμδθρΪληΪμίλμθάΪιίκίάϐκδΪνικβεΪήϐιθλνήνήεω
ικβέθμνάΪηηωήβάκθαήϐεΖϐδκθοάβεφθάΪιϐριθλνή
■

Ιθιδθκηήεωζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐ ΗϐδθεβηίάλμΪηθάεψγμίηΪήμθ

άβλθδν ιθμνΰηϐλμφ ζϐδκθοάβεφ ΏδλιενΪμνγμί ικβεΪή ζΪδλβζνζ
ηΪ  Όμ ΑΪάΰήβ δεΪήϐμφ ιθιδθκη ν λδεωην μΪκϐεδν Λδεθ ζθΰί
ιϐήλμκβΫνάΪμβάϐήιίκίηΪάΪημΪΰίηηω
■

ΚϐήβηΪιϐήρΪλέθμνάΪηηωηίιθάβηηΪικθεβάΪμβλωάλίκίήβηϐ
ικβεΪήνηΪικβάθήηβγζίοΪηϐαζιϐήλμΪάδβσθθΫίκμΪώμφλω
ΛεϐήδνγμίαΪικθπίλθζέθμνάΪηηωΛιθρΪμδνάλμΪηθάϐμφ
ηΪγδθκθμςνμκβάΪεϐλμφέθμνάΪηηωμΪιθήθάΰνγμίϑϑαΪ
ηίθΫοϐήηθλμϐ

■

ΑΪΫθκθηωώμφλωάβδθκβλμθάνάΪμβζϐδκθοάβεφθάνιϐρΫία
ιϐήλμΪάδβσθθΫίκμΪώμφλω

■

Όβηβδηίηηωϐλδθκ ΖίμΪε  ηΪικ εθΰδΪ ά λδεωηπϐ  ιθάβηίη Ϋνμβ
άϐήήΪείηβγικβηΪγζηϐηΪ λζάϐήλμϐηθδήνοθάθϑςΪξβμΪ
άηνμκϐςηφθϑλμθκθηβήάίκπωμλδκβζθΰνμφιθςδθήβμβλδεθ
ήάίκπωμ

■

ΊεψζϐηϐώάβγηΪλμβε ΗίαΪλμθλθάνγμίάικβεΪήϐΪεψζϐηϐώάϐ

■

ΘοθεθήΰίηηωϐαάϐήδκβμβζβήάίκπωμΪζβ ΘοθεθήΰνάΪμβκθΫθρν

Небезпека опіку!

ηΪλμβεβΙκβεΪήιλνώμφλωρίκίαάβηβδηίηηωϐλδθκ

Небезпека опіку!
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ΎνΰίαΪΫκνήηίηίνσϐεφηίηηω Ωδσθνσϐεφηίηηωήνΰί

δΪζίκνζθΰηΪεβςίαΪδκβμθψΗίαΪμβλδΪγμίηϐρθέθν
ήάίκπωμΪοΗΪάϐμφωδσθήάίκπωμΪμκθοβάϐήδκβμϐπίζθΰία
ρΪλθζιθςδθήβμβζίΫεϐωδϐαηΪοθήωμφλωιθκνρ
■

ΔθηήίηλΪμάκθΫθρϐγδΪζίκϐ ΗΪάϐδθηπϐήάίκπωμάηνμκϐςηϐο

λμϐηδΪομΪήηϐζθΰίαΫβκΪμβλωδθηήίηλΪμΠίηίάιεβάΪώηΪ
ξνηδπϐθηΪεφηϐλμφζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐΣθΫαΪιθΫϐέμβδθκθαϐϑ
αΪάΰήβάβμβκΪγμίδθηήίηλΪμιϐλεωδθΰηθέθικβέθμνάΪηηω

Απρίμνακδμμώρίξϕγικύφδμμώ
ΙκβεΪήέθμθάβγήεωικβώήηΪηηωήθζίκίΰϐίείδμκθιθλμΪρΪηηω
ΙϐήδεψρίηηωζθΰίαήϐγληψάΪμβλφμϐεφδβρίκίακθαίμδνα
αΪοβληβζ>αΪαίζεψψρβζ@δθημΪδμθζΑΪιθΫϐΰηβδκθακΪοθάΪηβγ
ηΪ Ί /ΪΫθΌΪάμθζΪμ ΗΪικνέΪάζίκίΰϐζΪώάϐήιθάϐήΪμβ
ηΪικναϐαΪαηΪρίηϐγηΪξϐκζθάϐγμΪΫεβρπϐ

ΠίγικβεΪήικβαηΪρίηβγμϐεφδβήεωιθΫνμθάθέθάβδθκβλμΪηηω
ΙθλμΪάμίηΪλμϐεφηβγικβεΪήηΪκϐάηνζϐπηνιϐήλμΪάδν
σθηΪγζίηςίηΪ λζηΪήιϐήεθέθψ ΌίημβεωπϐγηϐθμάθκβηΪ
αΪήηϐγάίκοηϐγμΪηβΰηϐγλμϐηδΪοιθάβηηϐΫνμβάϐεφηβζβ
ΖϐηϐζΪεφηΪάβλθμΪάϐήλμΪηϐήθάίκοηφθϑλμϐηδβικβεΪήνιθάβηηΪ
λδεΪήΪμβ λζ




ΙίκίηίλίηηωκθαίμδβΪΫθαΪζϐηνα ώήηνάΪεφηθέθικθάθήνζθΰί
άβδθηνάΪμβεβςίικθξίλϐγηβγίείδμκβδΑΪάΰήβιθάβηίη
αΪεβςΪμβλωήθλμνιήθςμίδίκΪικβεΪήν
ΗίάβδθκβλμθάνγμίΫΪέΪμθδθημΪδμηβγςμίιλίεφκϐαηθϑξθκζβμΪ
ιθήθάΰνάΪρϐΙκβιίκίάΪημΪΰίηηϐάβηβδΪώαΪέκθαΪαΪγζΪηηω
ιθΰίΰϐ




Ξίμδκϋςξοίακϕμμώ
ΜνμζβκθΫβζθθέεωήιΪηίεϐνικΪάεϐηηωΑΪείΰηθάϐήμβιν
ικβεΪήνζθΰεβάϐήίωδϐάϐήζϐηηθλμϐ


ƻǱǨǬǮǤǶǲǴǨǯȃǳǲǶǲǻǱǲǧǲ
ǻǤǵǷǶǤǶǴǬǦǤǯǲǵǶȉ

PLQ
NJ

ǎǯǤǦȉǼǤǇǲǨǬǱǱǬǮ

6WRS

ǓǲǦǲǴǲǶǱǬǭǳǩǴǩǰǬǮǤǻ
OǯȃǦǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱȃ
ǳǲǶǲǻǱǲǧǲǻǤǵǷȉ
ǶǴǬǦǤǯǲǵǶȉǤǥǲǨǯȃǦǬǥǲǴǷ
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǱǬǹǳǴǲǧǴǤǰ

6WDUW

ǎǯǤǦȉǼǤǕǶǲǳ

ǎǯǤǦȉǼǤǕǶǤǴǶ



L



J

ǎǯǤǦȉǼǤǓǤǰ ȃǶȀ









ǎǯǤǦȉǼȉǨǯȃǦǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱȃ
ǳǲǶǷǪǱǲǵǶȉǰȉǮǴǲǹǦǬǯȀ
âǆǤǶǶ
âǆǤǶǶ
âǆǤǶǶ
âǆǤǶǶ
âǆǤǶǶ

ǎǯǤǦȉǼȉǨǯȃ
ǦǵǶǤǱǲǦǯǩǱǱȃ
ǤǦǶǲǰǤǶǬǻǱǬǹǳǴǲǧǴǤǰ
J ǎǯǤǦȉǼǤǓǴǲǧǴǤǰǤ
 ǎǯǤǦȉǼǤǆǤǧǤ
ǆȉǨǮǴǬǶǶȃǨǦǩǴǺȃǶ

Ξδοδληιίφ
ΑΪ ήθιθζθέθψ ιίκίζβδΪρΪ Όβ ζθΰίμί αζϐηβμβ άλϐ κίδθζίηήθάΪηϐ
μΪάλμΪηθάείηϐιΪκΪζίμκβ

ΙίκίζβδΪρζθΰηΪαΪδκβμβΎεωγθέθάϐήδκβμμωμΪαΪδκβμμω
ηΪμβληϐμφηΪηφθέθ
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Ξοηκίγγώ
αίβί
ΔθεβάβγζΪώμίιθλνήλμίΰμίαΪμβζσθΫηίαλνηνμβιϐήλμΪάδν
σθθΫίκμΪώμφλωΙκθδθημκθεψγμίσθΫάθηΪΫνεΪαΪξϐδλθάΪηΪ
ΙϐήλμΪάδΪζθΰίκνοΪμβλωιθδθενεϐάθκνρΪΫθικΪάθκνρ

E
D

Підставка, що обертається
Απρίμνακύαίρηξϕγπρίαιςψννΰδορίϓρϋπώροδΰίρίι

F

 ΙθδεΪήϐμφδϐεφπίσθθΫίκμΪώμφλω aναΪέεβΫείηηωάκθΫθρϐγ
δΪζίκϐ
 ΑΪξϐδλνγμίιϐήλμΪάδν bνικβάθήϐ cιθλίκίήβηϐκθΫθρθϑδΪζίκβ

Αιίζϕαιί ΌβδθκβλμθάνγμίικβεΪήεβςίϐαάλμΪηθάείηθψ
ιϐήλμΪάδθψσθθΫίκμΪώμφλωΙκθδθημκθεψγμίσθΫάθηΪΫνεΪ
αΪξϐδλθάΪηΪΙϐήλμΪάδΪζθΰίκνοΪμβλωιθδθενεϐάθκνρΪΫθ
ικΪάθκνρ

Ξδοδγξδοχνύδιπξκςίρίυϕϓύ
ΝπφθζνκθαήϐεϐΌβήϐαηΪώμίλωσθμκίΫΪακθΫβμβιίκίήμβζωδ
ιίκςβγκΪαέθμνάΪμβνζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐΛιθρΪμδνικθρβμΪγμί
κθαήϐεΚίδθζίηήΪπϐϑαΫίαιίδβ

 ΑηθάνηΪμβληϐμφδεΪάϐςν 0
ΙθμθρηβγρΪλάλμΪηθάείηθ
Αϕγικύφδμμώϕμγηιίυϕϖφίπς

Απρίμνακδμμώφίπς

ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν 0μΪιϐλεωπφθέθηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμθι
Ύβλιείγμίζηβγ

ΩδσθικβεΪήσθγηθΫνάιϐήδεψρίηβγΪΫθιϐλεωαΫθψ
ίείδμκθιθλμΪρΪηηωηΪήβλιείϑλάϐμωμφλωμκβηνεϐ

Ξναρνομδμίκίχρςαίμμώφίπςγνΰη

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν 0

ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν 0
ΗΪήβλιείϑα ωάεωώμφλωΙϐλεωπφθέθακθΫϐμφνλμΪηθάδβωδ
θιβλΪηθάιι μΪ

ΗΪήβλιείϑάϐήθΫκΪΰΪώμφλωμΪ 0
 ΑΪήθιθζθέθψιίκίζβδΪρΪάλμΪηθάϐμφιθμθρηβγρΪλ





Ζλϕμίφίπςγνΰημίξοηικίγ ζκϕρμϋνβνμίζηλναηθφίπ
ΑκθΫϐμφνλμΪηθάδβωδθιβλΪηθάιι 

PLQ
NJ

PLQ
NJ

Οδεηλλϕιονταηκϋ
ΖϐδκθοάβεϐιίκίμάθκψψμφλωνικθήνδμΪονμίιεθΜνμΌβ
θμκβζΪώμίϐηξθκζΪπϐψσθήθιθλνήνμΪκίΰβζϐάκθΫθμβ
ζϐδκθοάβεφ

Αιίζϕαιηψνγνξνπςγς

Αιίζϕαιί Νκθαήϐεϐ ΙίκίάϐκίηθήεωΌΪλνηΪςϐγδνεϐηΪκηϐγλμνήϐϑ
ΌβθμκβζΪώμίικβδεΪήβσθήθκθαμθιεψάΪηηωκθαϐέκϐάΪηηωμΪ
έθμνάΪηηωνζϐδκθοάβεφθάϐγιϐρπϐ

Ύεω έθμνάΪηηω ά πφθζν κίΰβζϐ ικβήΪμηβζ ώ ΰΪκθλμϐγδβγ ιθλνή αϐ
λδεΪλδεθδίκΪζϐδβιθκπίεωηβδίκΪζϐδβΪΫθμίκζθλμϐγδθϑ
ιεΪλμζΪλβΠϐζΪμίκϐΪεβικθινλδΪψμφδκϐαφλίΫίζϐδκθοάβεϐ

ΌβικθΫνγμί λάθψ ζϐδκθοάβεφθάν ιϐρ ΗΪικβδεΪή κθαϐέκϐγμί ρΪςδν
άθήβήεωρΪψ

ΌβζθΰίμίάβδθκβλμθάνάΪμβμΪδθΰιθλνήάωδθζνΫνήίμί
ιθήΪάΪμβλμκΪάνήθλμθενΜΪδβζρβηθζΌΪζηίιθμκϐΫηθΫνήί
ιίκίδεΪήΪμβλμκΪάβΙθλνήϐααθεθμβζΪΫθλκϐΫηβζήίδθκθζ
άβδθκβλμθάνγμίμϐεφδβάμθζνκΪαϐωδσθάβκθΫηβδέΪκΪημνώσθ
άϐηικβήΪμηβγήεωαΪλμθλνάΪηηωνζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐ

ΌϐαφζϐμφάίεβδνρΪςδνΫίααθεθμβλμθέθΪΫθλκϐΫεωλμθέθθΫθήδΪμΪ
ιθδεΪήϐμφνηίϑρΪγηνεθΰδνΙθλμΪάμίρΪςδνϐαάθήθψηΪ
ιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω

Ξοηγίρμηθξνπςγ

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν Όμ

Μδξοηγίρμηθξνπςγ

 ΌλμΪηθάϐμφιίκίζβδΪρίζ οά

ΗίικβήΪμηβζ ώ ζίμΪείάβγ ιθλνή ΖίμΪε ηί ικθινλδΪώ ζϐδκθοάβεϐ
ΛμκΪάβναΪδκβμβοζίμΪείάβοώζηθλμωοαΪεβςΪψμφλωοθεθήηβζβ

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ
Ρίκία οά λίδικθενηΪώλβέηΪεΌθήΪήεωρΪψηΪέκϐεΪλω
ΙϐήρΪλρΪψάΪηηωικθρβμΪγμίσίκΪαηΪλμΪηθάβαΫίαιίδβηΪ
ιθρΪμδνϐηλμκνδπϐϑαίδλιενΪμΪπϐϑΌθηβηΪήαάβρΪγηθάΪΰεβάϐ

6

αίβί
ΌβηβδηίηηωϐλδθκζίμΪεηΪικ εθΰδΪάλδεωηπϐιθάβηίηΫνμβ
άϐήήΪείηβγικβηΪγζηϐηΪ λζάϐήλμϐηθδήνοθάθϑςΪξβμΪ
άηνμκϐςηφθϑλμθκθηβήάίκπωμλδκβζθΰνμφιθςδθήβμβλδεθ
ήάίκπωμ

Ρδπρςαίμμώξνπςγς
ΗϐδθεβηίάζβδΪμβκίΰβζζϐδκθοάβεφωδσθνκθΫθρϐγδΪζίκϐ
ηίζΪώλμκΪάβ;ήβηβζάβηωμδθζζθΰίΫνμβηΪλμνιηίμίλμθάί
άβικθΫνάΪηηωιθλνήν

 ΌϐήκίένεψγμίμκβάΪεϐλμφαΪήθιθζθέθψιίκίζβδΪρΪ



ΩδσθΌβηίάιίάηίηϐάμθζνρβιϐήοθήβμφΌΪςιθλνήήεω
έθμνάΪηηωάκίΰβζϐζϐδκθοάβεφικθάίήϐμφμΪδίάβικθΫνάΪηηω
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PLQ
NJ

 ΙθλμΪάμίιθκθΰηϐγιθλνήνικβεΪήηΪρΪλάϐή λίδνηήήθ
 οάβεβηβϐνάϐζδηϐμφζΪδλβζΪεφηνιθμνΰηϐλμφ

L

 ΡΪλάϐήρΪλνιίκίάϐκωγμίμίζιίκΪμνκν



J



ΙθλνήζΪώαΪεβςΪμβλωοθεθήηβζΪΫθήθλωέμβμίζιίκΪμνκβωδΪ
ήθαάθεωώήθμθκδηνμβλφκνδθψ
ΩδσθιθλνήέΪκωρβγΪΫθάβηβδΪψμφϐλδκβιθλνήώηίικβήΪμηβζ

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ

ΗΪήβλιείϑάϐήθΫκΪΰΪώμφλωαάθκθμηϐγάϐήεϐδμκβάΪεθλμϐ

Ξνρςεμϕπρϋ
λϕιονταηκϋ

Ξϕγτνγηρϋγκώ

Φίπονΰνρηζίιϕμφηαπώ

 Όμ

ΚθαζθκθΰνάΪηηωηϐΰηβολμκΪά

 Όμ

ΚθαζθκθΰνάΪηηωμΪιθήΪεφςθϑθΫκθΫδβ

Ζλϕμίροηαίκνπρϕ

 Όμ

ΘΫκθΫδΪζ ωλΪμΪκθαϐέκϐάΪηηωηϐΰηβολμκΪά

 Όμ

ΚθαϐέκϐάΪηηωμΪήθάίήίηηωλμκΪάήθέθμθάηθλμϐ

Πί ζθΰηΪ ακθΫβμβ ν Ϋνήφωδν οάβεβην ΑΪ ήθιθζθέθψ ιίκίζβδΪρΪ
αζϐηϐμφμκβάΪεϐλμφ

 Όμ

ΚθαϐέκϐάΪηηωκϐήβηβ

Αιίζϕαιί Ιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ ΌμζθΰηΪάλμΪηθάβμβηΪ
 οάβεβη ΌμηΪθήην έθήβηνϐηςϐιθμνΰηθλμϐάϐήιθάϐήηθηΪ
θήην έθήβηνμΪ οάβεβη

Οδβςκύαίμμώλϕιονταηκϋ
ΙκβδεΪήάλμΪηθάείηηωκίΰβζνζϐδκθοάβεφιθμνΰηϐλμψ Όμ
 ΗΪμβληϐμφηΪΫΪΰΪηνιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ
ΗΪήβλιείϑλάϐμβμφλωάλμΪηθάείηΪιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφμΪ
α ωάεωώμφλω οά

ΕνηΪώ λβέηΪε Όϐήδκβγμί ήάίκπωμΪ ικβεΪήν ΪΫθ ηΪμβληϐμφ δεΪάϐςν
ΛμθιΑηθάνα ωάεωώμφλωρΪλήθΫβ

Ξοηζςξημδμμώ
ΗΪμβληϐμφθήβηκΪαδεΪάϐςνΛμθιΪΫθάϐήδκβγμίήάίκπωμΪ
ικβεΪήνΙϐλεωαΪδκβμμωήάίκπωμαηθάνηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ
Ξδοδοηαίμμώονΰνρη
ΎάϐρϐηΪμβληϐμφδεΪάϐςν ΛμθιΪΫθάϐήδκβγμίήάίκπωμΪμΪ
ηΪμβληϐμφΛμθιθήβηκΪα
Αιίζϕαιί ΌβμΪδθΰζθΰίμίλιθρΪμδνάλμΪηθάβμβμκβάΪεϐλμφΪ
ιθμϐζιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ

Ντνκνγεςαίκϋμηθαδμρηκώρνο
ΙκβεΪήθΫεΪήηΪηθθοθεθήΰνψρβζάίημβεωμθκθζΌίημβεωμθκ
ζθΰίικθήθάΰνάΪμβικΪπψάΪμβηΪάϐμφωδσθικβεΪήάΰί
άβζδηίηθ
Αιίζϕαιη
■ ΙϐήρΪλκθΫθμβνζϐδκθοάβεφθάθζνκίΰβζϐκθΫθρΪδΪζίκΪ
αΪεβςΪώμφλωοθεθήηθψΙκθμίθοθεθήΰνάΪεφηβγάίημβεωμθκ
άζβδΪώμφλωΌϐηζθΰίικθήθάΰνάΪμβικΪπψάΪμβμΪδθΰιϐλεω
αΪδϐηρίηηωίδλιενΪμΪπϐϑζϐδκθοάβεφθάθέθκίΰβζν
■

ΗΪλδεϐήάίκπωμάηνμκϐςηϐομΪηβΰηϐγλμϐηπϐζθΰίάβλμνιβμβ
δθηήίηλΪμ Πί ηί ώ ηίλικΪάηϐλμψ ηΪ ξνηδπϐψ ζϐδκθοάβεφ πί ηί
ζΪώηϐωδθέθάιεβάνΙϐλεωέθμνάΪηηωάβμκϐμφδθηήίηλΪμ

Ξίλ ώρϋ
ΑΪήθιθζθέθψπϐώϑξνηδπϐϑΌβζθΰίμίαΫίκίέμβνλμΪηθάδβήεω
ιίάηθϑλμκΪάβμΪάλμΪηθάβμβϑοαηθάνδθεβπίΫνήίιθμκϐΫηθ
ΠωξνηδπϐωθλθΫεβάθακνρηΪωδσθώλμκΪάβωδϐΌβήνΰίρΪλμθ
έθμνώμί

Ζίμδπδμμώςξίλ ώρϋ

 ΌϐήκίένεψγμίμκβάΪεϐλμφαΪήθιθζθέθψιίκίζβδΪρΪ
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ΞοηικίγΑρταηκημ
 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν i
ΗΪήβλιείϑλάϐμβμφλω0

L

J



 ΗΪμβληϐμφηΪΫΪΰΪηνιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ
ΗΪήβλιείϑλάϐμβμφλω0θΫκΪηΪιθμνΰηϐλμφμΪοά
 ΙϐήμάίκήφμίαΪήθιθζθέθψδεΪάϐςϐ i
Αηθάνα ωάεωώμφλωιθμθρηβγρΪλΝλμΪηθάδΪαΪηίλίηΪνιΪζ ωμφ
Αιίζϕαιί ΌβζθΰίμίμΪδθΰαΪηίλμβνλμΪηθάδβνιΪζ ωμφμΪ
θήκΪανϑονάϐζδηνμβΎεωπφθέθηΪικβδϐηπϐαΪηίλίηηωνιΪζ ωμφ
ηΪμβλδΪγμίηί iΪΛμΪκμ

7

Ζίξςπιξίοίλδροϕαϕζξίλ ώρϕ

Φίπονΰνρηζίιϕμφηαπώ

ΑΫίκίΰίηνικθέκΪζνήνΰίικθλμθκθαιθρΪμβΙθλμΪάμίλμκΪάνν
ικβεΪήΑΪδκβγμίήάίκπωμΪικβεΪήν

ΕνηΪώ λβέηΪε Όϐήδκβγμί ήάίκπωμΪ ικβεΪήν ΪΫθ ηΪμβληϐμφ δεΪάϐςν
ΛμθιΑηθάνα ωάεωώμφλωρΪλήθΫβ

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν i

Ξοηζςξημδμμώ

Α ωάεωψμφλωαΫίκίΰίηϐνλμΪηθάδβ
 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ

ΗΪμβληϐμφθήβηκΪαδεΪάϐςνΛμθιΪΫθάϐήδκβγμίήάίκπωμΪ
ικβεΪήνΙϐλεωαΪδκβμμωήάίκπωμαηθάνηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ

ΗΪήβλιείϑάϐήθΫκΪΰΪώμφλωαάθκθμηϐγάϐήεϐδμκβάΪεθλμϐ

Αηγίκδμμώςπρίμνανι
Ύάϐρϐ ηΪμβληϐμφ δεΪάϐςν Λμθι ΪΫθ άϐήδκβγμί ήάίκπωμΪ ικβεΪήν μΪ
ηΪμβληϐμφΛμθιθήβηκΪα

Ζλϕμίροηαίκνπρϕπηβμίκς
ΔθεβικβεΪήάβζβδΪώμφλωενηΪώλβέηΪεΌβζθΰίμίαζϐηβμβ
μκβάΪεϐλμφλβέηΪεν

ΗθάΪμκβάΪεϐλμφλβέηΪενάλμΪηθάείηΪ
Αηθάνα ωάεωώμφλωιθμθρηβγρΪλ

ΎεωπφθέθηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμικβΫεηΪ λίδνηή

Ύθλμνιηβζβώ
δθκθμδβγλβέηΪεαάνδβ
μκβάΪεβγλβέηΪεαάνδϐά

Γνβκώγρίνφηψδμμώ
ΩδσθκίμίεφηθθρβσνάΪμβζϐδκθοάβεφθάνιϐρμΪήΫΪμβικθηίϑ
άθηΪηΪήθάέθαΪεβςβμφλωέΪκηθψμΪξνηδπϐθηΪεφηθψΜνμζβ
κθαδΪΰίζθωδικΪάβεφηθήΫΪμβικθΌΪςικβεΪήμΪρβλμβμβγθέθ

: Μδΰδζξδιίινονρινβνζίληιίμμώ

Γϕκώμιί

Νφηπμϕζίπνΰη

ΙίκίήηωιΪηίεφ

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΙκθμκϐμφέΪηρϐκδθψήεωιθλνήνμΪ
άβλνςϐμφζ ωδβζκνςηβδθζ
ΑΪΫθκθηωώμφλω άβδθκβλμθάνάΪμβ ςδκίΫδβ
ήεω λδεΪ μΪ ζίμΪεν αΪλθΫβ ήεω θρβσίηηω
λδεΪ

ΙίκίήηωιΪηίεφα
άβλθδθωδϐληθϑλμΪεϐ

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΙκθμκϐμφέΪηρϐκδθψήεωιθλνήνμΪ
άβλνςϐμφζ ωδβζκνςηβδθζΙϐλεω
ίδλιενΪμΪπϐϑθήκΪανΰθρβσΪγμίικβεΪή
άϐήηΪδβινιεωζΰβκνδκθοζΪεψμΪ
ΫϐεδνΙϐήμΪδβζβιεωζΪζβζθΰί
νμάθκψάΪμβλω δθκθαϐω Ό λίκάϐληϐγ λενΰΫϐ
ΪΫθ ά ήβείκλφδϐγ ζίκίΰϐ ζθΰηΪ ικβήΫΪμβ
λιίπϐΪεφηϐθρβσνάΪεφηϐαΪλθΫβήεω
άβκθΫϐάαάβλθδθωδϐληθϑλμΪεϐ
ΑΪΫθκθηωώμφλω άβδθκβλμθάνάΪμβ ςδκίΫδβ
ήεω λδεΪ μΪ ζίμΪεν αΪλθΫβ ήεω θρβσίηηω
λδεΪ

ΚθΫθρΪδΪζίκΪα
άβλθδθωδϐληθϑλμΪεϐ

ΪκωρβγενΰηβγκθαρβηΪΫθάθήηβγ
κθαρβηθπμν
ΙκθμκϐμφέΪηρϐκδθψήεωιθλνήνμΪ
άβλνςϐμφζ ωδβζκνςηβδθζ
ΙκβλβεφηθζναΪΫκνήηίηηϐαΪλμθλθάνγμί
αΪλϐΫήεωθρβσίηηωήνοθάθδεβςίδθεβ
ήνοθάΪςΪξΪοθεθήηΪΗΪγδκΪσί
αΪλμθλθάνάΪμβένΫδνήεωάβλθδθωδϐληθϑ
λμΪεϐΗίδθκβλμνγμίλωΪίκθαθείζήεω
ήνοθάβοςΪξμΪϐηςβζβΪέκίλβάηβζβ
ζβγηβζβαΪλθΫΪζβΪΫθαΪλθΫΪζβήεω
θρβσίηηωήνοθάθδθκλμδϐιθήνςίρδβ
ΰθκλμδϐένΫδβμΪαΪλθΫβήεωρβσίηηω
δΪλμκνεφμΪδθΰηίιϐήοθήωμφΠϐαΪλθΫβ
ήκωιΪψμφιθάίκοηψΚίμίεφηθάβλνςϐμφ
άηνμκϐςηϐιθάίκοηϐ

ΑΪέεβΫείηηωά
κθΫθρϐγδΪζίκϐ

ΩδσθλίκάίμδΪζθδκΪ
λεϐήδνγμίσθΫάθεθέΪαηίϑηίιθμκΪιβεΪ
ρίκίαικβάϐήηβγζίοΪηϐαζιϐήλμΪάδβσθ
θΫίκμΪώμφλωνλίκίήβηνικβεΪήν

ΙϐήλμΪάδΪσθ
θΫίκμΪώμφλωμΪ
κθεβδθάίδϐεφπί

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
ΔθεβΌβαηθάάλμΪάβμίιϐήλμΪάδνσθ
θΫίκμΪώμφλωάθηΪιθάβηηΪλμΪμβ
ικΪάβεφηθηΪλάθώζϐλπί

ΑΪΫθκθηωώμφλωιϐήρΪλθρβσίηηωάβδθκβλμθάνάΪμβθρβσνάΪρϐ
άβλθδθέθμβλδνΪΫθιΪκθθρβσνάΪρϐ

: Μδΰδζξδιίνξϕιϕα
ΑΪΫθκθηωώμφλωθρβσνάΪμβικβεΪήάϐήκΪανιϐλεωάβζδηίηηω
ΎΪγμίγθζνθοθεθηνμβ

: Μδΰδζξδιίςοίεδμμώδκδιροηφμηλπροςλνλ
ΑΪΫθκθηωώμφλωθινλδΪμβικβεΪήνάθήνΪΫθρβλμβμβλμκνζίηίζ
άθήβ
ΊΫβ ηί ιθςδθήβμβ κϐαηϐ ιθάίκοηϐ ηίάϐήιθάϐήηβζ θρβληβζ αΪλθΫθζ
ήϐγμίαέϐήηθαήΪηβζβνμΪΫεβπϐ
Ζίΰνονμώϓρϋπώαηινοηπρναςαίρη
■

έθλμκϐμΪήκωιΪψρϐθρβληϐαΪλθΫβ
ΠίζθΰίιθςδθήβμβιθάίκοηψΩδσθμΪδβγαΪλϐΫάλίΰ
ιθμκΪιεωώηΪιίκίήηψιΪηίεφθήκΪανΰαζβγμίγθέθάθήθψ

■

Ηί άβδθκβλμθάνγμί ςδκίΫδβ ήεω ζίμΪεν ΪΫθ λδεΪ ήεω θρβσίηηω
λδεΪηΪήάίκπωμΪοικβεΪήν

■

ςδκίΫδβήεωζίμΪενΪΫθλδεΪήεωθρβσίηηωνσϐεφηίηφ

■

ΫνήφωδϐΰθκλμδϐΪΫθζίμΪείάϐένΫδβ
ΚίμίεφηθικθζβάΪγμίηθάϐένΫδβήεωζβμμωιίκίή
άβδθκβλμΪηηωζ

■

ΗίάβδθκβλμθάνγμίθρβληϐαΪλθΫβαάβλθδβζάζϐλμθζίμβεθάθέθ
λιβκμν

Νφηπμϕζίπνΰη
αίβί
ΙίκίήθρβσίηηωζάβμωέηϐμφζίκίΰίάβγςμίδίκΪΫθάβζδηϐμφ
αΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζνωσβδνΙθρβλμϐμφικβεΪήααθάηϐμΪν
κθΫθρϐγδΪζίκϐάθεθέβζκνςηβδθζμΪζ ωδβζθρβληβζαΪλθΫθζ
ΙϐλεωπφθέθικθμκϐμφικβεΪήλνοβζκνςηβδθζ

8

Γϕκώμιί

Νφηπμϕζίπνΰη

Λδεθήάίκπωμ

ΑΪλϐΫήεωθρβσίηηωλδεΪ
ΙκθμκϐμφέΪηρϐκδθψήεωιθλνήν
ΑΪΫθκθηωώμφλω άβδθκβλμθάνάΪμβ ςδκίΫδβ
ήεωλδεΪ

ΝσϐεφηψάΪρ

Ϊκωρβγενΰηβγκθαρβη
Θρβλμϐμφ έΪηρϐκδθψ ήεω ιθλνήν Ϋία μίκμω
ΑΪΫθκθηωώμφλω άβδθκβλμθάνάΪμβ ςδκίΫδβ
ήεωλδεΪμΪζίμΪεν

Ρίΰκηυώμδπξοίαμνπρδθ
ΎνΰίρΪλμθηίλικΪάηϐλμφλικβρβηίηΪήκϐΫηβζβικθΫείζΪζβ
ΙίκίήμβζωδάβδεβδΪμβλίκάϐληνλενΰΫνλικθΫνγμίνλνηνμβ
ηίλικΪάηϐλμφλΪζθλμϐγηθαΪήθιθζθέθψήΪηθϑμΪΫεβπϐ
ΩδσθλμκΪάΪάβγςεΪηίμΪδθψωδΌβθρϐδνάΪεβιθήβάϐμφλωΫνήφ
εΪλδΪνκθαήϐεϐ ΙίκίάϐκίηθήεωΌΪλνηΪςϐγδνεϐηΪκηϐγλμνήϐϑ
ΜΪζΌβαηΪγήίμίΫΪέΪμθιθκΪήμΪάδΪαϐάθδσθήθέθμνάΪηηω

: Μδΰδζξδιίςοίεδμμώδκδιροηφμηλπροςλνλ
ΚίζθημηϐκθΫθμβωδϐάβδθηνψμφλωηίηΪείΰηβζρβηθζώ
ηίΫίαιίρηβζβΚίζθημηϐκθΫθμβζθΰίάβδθηνάΪμβμϐεφδβ
ιϐήέθμθάείηβγηΪζβμίοηϐδλίκάϐληθϑλενΰΫβ
ΝήίωδβοάβιΪήδΪοΌβζθΰίμίνλνηνμβηίλικΪάηϐλμφλΪζθλμϐγηθ

Що робити у випадку несправності?
΅μγηιίυϕώξονμδπξοίαμϕπρϋ

Λνεκηαίξοηφημί

Γνξνλνβίαιίζϕαιί

ΙκβεΪήηίξνηδπϐθηνώ

μίδίκηίιϐήδεψρίηθήθζίκίΰϐ
ίείδμκθιθλμΪρΪηηω

ΙϐήδεψρϐμφικβεΪήήθκθαίμδβ

Όϐήδεψρίηηωίείδμκθΰβάείηηω

ΙίκίάϐκμίρβξνηδπϐθηνώδνοθηηΪεΪζιΪ

ΗίλικΪάηβγαΪιθΫϐΰηβδ

Ιθήβάϐμφλωνκθαιθήϐεφηθζνωσβδνρβηί
ιίκίέθκϐάαΪιθΫϐΰηβδ

ΙθζβεδΪάθΫλενέθάνάΪηηϐ

ΌβζδηϐμφαΪιθΫϐΰηβδνκθαιθήϐεφηθζν
ωσβδν ΙκβΫεβαηθ ρίκία  λίδνηή νάϐζδηϐμφ
γθέθαηθά

ΗΪήβλιείϑλάϐμωμφλωμκβηνεϐ

Όϐήδεψρίηηωίείδμκθΰβάείηηω

ΑηθάνάλμΪηθάϐμφιθμθρηβγρΪλ

ΙκβεΪήηίικΪπψώΗΪήβλιείϑ
α ωάεωώμφλωμκβάΪεϐλμφ

ΌβιΪήδθάθηΪμβληνμβγιίκίζβδΪρ

ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμθι

ΙϐλεωάλμΪηθάείηηωιΪκΪζίμκϐάηίΫνεθ
ηΪμβληνμθδεΪάϐςνΛμΪκμ

ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμΪΫθλδΪλνγμί
νλμΪηθάδνδεΪάϐςίψΛμθι

ΖϐδκθοάβεφθάΪιϐρηίικΪπψώ

ΎάίκπωμΪαΪρβηίηϐηίσϐεφηθ

ΙίκίάϐκμίσθΫνήάίκπωμΪοηίαΪμβληνεβλφ
κίςμδβϑΰϐΪΫθλμθκθηηϐικίήζίμβ

ΗίηΪμβληνμθδεΪάϐςνΛμΪκμ

ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ

ΛμκΪάβ κθαϐέκϐάΪψμφλω ιθάϐεφηϐςί ηϐΰ νεΪάλμΪηθάείηΪηΪήμθηβαφδΪιθμνΰηϐλμφ
κΪηϐςί
ζϐδκθοάβεφ

ΘΫίκϐμφάβσνιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφ

ΛμκΪάΪΫϐεφςΪηϐΰαΪαάβρΪγ

ΙθήάϐγηΪδϐεφδϐλμφιθήάϐγηβγρΪλ

ΛμκΪάβΫνεβοθεθήηϐςϐηϐΰαάβρΪγηθ

ΡΪλ άϐή ρΪλν ιίκίζϐςνγμί ΪΫθ ιίκίάίκμΪγμί
λμκΪάβ

ΙϐήλμΪάδΪ σθ θΫίκμΪώμφλω άβήΪώ αάνδ ΝαθηνζίοΪηϐαζνιϐήλμΪάδβσθθΫίκμΪώμφλω
ήκωιΪηηωΪΫθικβμβκΪηηω
ιθμκΪιβεθλζϐμμωΪΫθλμθκθηηϐικίήζίμβ

ΙθρβλμϐμφδϐεφπίσθθΫίκμΪώμφλωμΪ
αΪέεβΫείηηωνκθΫθρϐγδΪζίκϐ

Ύϐωκίΰβζνζϐδκθοάβεφ
ΗίλικΪάηϐλμφζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐ
ιίκίκβάΪώμφλωΫίαθρίάβήηθϑικβρβηβ

ΩδσθπωιθζβεδΪάβηβδΪώαηθά
αΪμίείξθηνγμίήθλίκάϐληθϑλενΰΫβ

Πδοαϕπμίπκςεΰί
ΩδσθηίθΫοϐήηθάϐήκίζθημνάΪμβΌΪςικβεΪήηΪςΪλίκάϐληΪ
λενΰΫΪλμΪηίΌΪζνηΪέθήϐΖβαΪάΰήβαηΪγήίζθάϐκηίκϐςίηηω
σθΫνηβδηνμβηίιθμκϐΫηθέθάβδεβδνμίοηϐδΪ

(ăμνλδορί)'ăμνλδο
ΔθεβαάίκμΪώμίλφήθλίκάϐληθϑλενΰΫβαΪάΰήβιθάϐήθζεωγμίϑγ
ηθζίκάβκθΫν (1U μΪηθζίκάβέθμθάείηηω )'1U σθΫ
θμκβζΪμβδάΪεϐξϐδθάΪηίθΫλενέθάνάΪηηωΞϐκζθάνμΪΫεβρδνϐα
ηθζίκΪζβΌβαηΪγήίμίνήνοθάϐγςΪξϐικΪάθκνρδθεβάϐήρβηβμί
ήάίκπωμΪικβεΪήνΎεωμθέθσθΫηίςνδΪμβήθάέθνκΪαϐιθμκίΫβ
ΌβζθΰίμίαΪηίλμβλψήβήΪηϐΌΪςθέθικβεΪήνμΪμίείξθηηϐ
ηθζίκβλίκάϐληθϑλενΰΫβ

ENr.

FD-Nr.

Сервісна служба O
ΑάίκηϐμφνάΪένσθάβδεβδμίοηϐδΪλίκάϐληθϑλενΰΫβνάβιΪήδν
ωδσθηίλικΪάηϐλμφλμΪεΪλφάηΪλεϐήθδηίήΫΪεθέθάβδθκβλμΪηηω
ηίΫνήίΫίαδθςμθάηβζηΪάϐμφιϐήρΪλμίκζϐηνήϐϑέΪκΪημϐϑ
Заявка на ремонт та консультація при неполадках
ΔθημΪδμηϐήΪηϐάλϐοδκΪϑηΌβαηΪγήίμίάήθήΪηθζνλιβλδν
λίκάϐληβοπίημκϐά
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ΎθάϐκμίλωδθζιίμίημηθλμϐάβκθΫηβδΪΜΪδβζρβηθζΌβΫνήίμί
ιίάηϐσθκίζθημΌΪςθέθικβεΪήνάβδθηνώμφλωηΪείΰηθ
ιϐήέθμθάείηβζμίοηϐδθζλίκάϐληθϑλενΰΫβϐαάβδθκβλμΪηηωζ
θκβέϐηΪεφηβοαΪιΪληβοήίμΪείγ
Πίγ ικβεΪή άϐήιθάϐήΪώ ηθκζΪζ (1  ΪΫθ &,635  Ικθήνδμ
έκνιβδεΪλ%
κνιΪθαηΪρΪώσθζϐδκθοάβεϐαΪλμθλθάνψμφλωαζίμθψ
ιϐήϐέκϐάΪηηωοΪκρθάβοικθήνδμϐά.εΪλ%θαηΪρΪώσθικβεΪή
ικβήΪμηβγήεωάβδθκβλμΪηηωνλίκίήθάβσϐικβάΪμηθέθ
ήθζΪςηφθέθέθλιθήΪκλμάΪ

ικβεΪήν

ζζ[ζζ[ζζ

κθΫθρθϑδΪζίκβ

ζζ[ζζ[ζζ

ΙίκίάϐκίηθΛιϐεδθψ
ηϐζίπφδβοίείδμκθμίοηϐδϐά
9'(

μΪδ

ΑηΪδάϐήιθάϐήηθλμϐ&(

μΪδ

Ρδτμϕφμϕτίοίιρδοηπρηιη

ρηκϕζίυϕώαϕγξναϕγμνγνξοίαηκδινκνβϕφμνϖ
ΰδζξδιη

ΌοϐήηΪηΪικνέΪ

$&9έίκπ

ΘΫθά ωαδθάθ νμβεϐανγμί νιΪδθάδν άϐήιθάϐήηθ ήθ ικΪάβε ίδθεθέϐρηθϑ
Ϋίαιίδβ

ΏηίκέθάβμκΪμβ

άΪμμ

ΖΪδλβζΪεφηΪάβοϐήηΪ
ιθμνΰηϐλμφ

άΪμμ

ΡΪλμθμΪζϐδκθοάβεφ

0+]

ΑΪιθΫϐΰηβδ

$

Πίγ ικβεΪή ζΪκδϐκθάΪηθ αέϐήηθ ιθεθΰίηφ ώάκθιίγλφδθϑ
Ύβκίδμβάβ(8λμθλθάηθίείδμκθηηβομΪ
ίείδμκθικβεΪήϐάσθΫνεβνάβδθκβλμΪηηϐ ZDVWH
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( 
Ύβκίδμβάθψ άβαηΪρΪψμφλω ζθΰεβάθλμϐ ωδϐ ώ ήϐγληβζβ ν
ζίΰΪο ;άκθιίγλφδθέθ λθψαν σθήθ ικβγηωμμω ηΪαΪή μΪ
νμβεϐαΪπϐϑΫνάςβονάβδθκβλμΪηηϐικβεΪήϐά

ΪΫΪκβμβ Ό[[

Ώαρνλίρηφμϕξονβοίλη
ΑΪήθιθζθέθψΪάμθζΪμβρηβοικθέκΪζΌβζθΰίμίαθάλϐζικθλμθ
κθαζθκθαβμβικθήνδμβμΪςάβήδθϐΫίαικθΫείζικβέθμνάΪμβ
λμκΪάβΌβθΫβκΪώμίικθέκΪζνμΪάλμΪηθάεψώμίάΪένΌΪςθϑ
λμκΪάβΊάμθζΪμβδΪθΫβκΪώθιμβζΪεφηϐιΪκΪζίμκβέθμνάΪηηωΝ
ΌΪςθζνκθαιθκωήΰίηηϐ ικθέκΪζ

Φίπονΰνρηζίιϕμφηαπώ

πρίμνακδμμώξονβοίλη

ΎάϐρϐηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμθιμΪακθΫϐμφηθάϐνλμΪηθάδβ

Ιϐλεω μθέθ ωδ Όβ θΫκΪεβ ικθέκΪζν ηΪεΪςμνγμί ικβεΪή ηΪλμνιηβζ
ρβηθζ

Ξοηζςξημδμμώ

 ΗΪμβλδΪγμίδεΪάϐςν gήθμβοιϐκιθδβηία ωάβμφλωηθζίκ
ΫΪΰΪηθϑικθέκΪζβ
 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςν 1
ΗΪήβλιείϑλάϐμβμφλω´3μΪα ωάεωώμφλωαΪικθιθηθάΪηΪάΪέΪ



6WRS



6WDUW









6WRS



6WDUW







ΕνηΪώ λβέηΪε Όϐήδκβγμί ήάίκπωμΪ ικβεΪήν ΪΫθ ηΪμβληϐμφ δεΪάϐςν
ΛμθιΑηθάνα ωάεωώμφλωρΪλήθΫβ
Ζλϕμί

ΗΪμβληϐμφθήβηκΪαδεΪάϐςνΛμθιΪΫθάϐήδκβγμίήάίκπωμΪ
ικβεΪήνΙϐλεωαΪδκβμμωήάίκπωμαηθάνηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ
Ξδοδοηαίμμώονΰνρη
ΎάϐρϐηΪμβληϐμφδεΪάϐςν ΛμθιΪΫθάϐήδκβγμίήάίκπωμΪμΪ
ηΪμβληϐμφΛμθιθήβηκΪα
Αιίζϕαιη
■ ΝήίωδβοικθέκΪζΪοιϐλεωάβαηΪρίηθέθρΪλνενηΪώλβέηΪε
ΌϐήδκβγμίήάίκπωμΪικβεΪήνμΪιίκίζϐςΪγμίλμκΪάνΪΫθ
ιίκίάίκηϐμφζ ωλθρβιμβπψΙϐλεωαΪδκβμμωήάίκπωμαηθάν
ηΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ
■

L

J



L



J





ΑΪιβμΪμβ άΪέν μΪ ηθζίκ ικθέκΪζβ ζθΰηΪ αΪ ήθιθζθέθψ δεΪάϐς
gΪΫθ 1ΑΪιβμΪηβγιΪκΪζίμκηΪ λίδνηήβα ωάεωώμφλωηΪ
ήβλιείϑ

Ονζλνονεςαίμμώζίγνξνλνβνύ
ίαρνλίρηφμητξονβοίλ
 ΌλμΪηθάϐμφάΪένλμκΪάβαΪήθιθζθέθψιίκίζβδΪρΪ

ΑΪήθιθζθέθψ ικθέκΪζκθαζθκθΰνάΪηηωΌβζθΰίμί
κθαζθκθΰνάΪμβζ ωλθιμβπψΪΫθοεϐΫ

 ΗΪμβληϐμφδεΪάϐςνΛμΪκμ





6WRS

6WDUW









L

J





PLQ
NJ

Αιίζϕαιη
■ Підготовка продуктів
ΑΪλμθλθάνγμίικθήνδμβωδϐΫνεβαΪζθκθΰίηϐμΪκθαξΪλθάΪηϐ
ωδθζθέΪιεΪλδϐςίκϐάηθζϐκηβζβιθκπϐωζβικβμίζιίκΪμνκϐ
 &
ΎεωκθαζθκθΰνάΪηηωιθάηϐλμψάβγζϐμφικθήνδμανιΪδθάδβμΪ
αάΪΰμίγθέθΌΪέΪαηΪήθΫβμφλωΌΪζήεωάλμΪηθάείηηω
ικθέκΪζβ
■

ΙθρβηΪώμφλωαάθκθμηϐγάϐήεϐδμκβάΪεθλμϐικθέκΪζβ
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ΙϐήρΪλκθαζθκθΰνάΪηηωζ ωλΪμΪιμβπϐνμάθκψώμφλωκϐήβηΪ
ΙκβδθΰηθζνιίκίάίκμΪηηϐαεβάΪγμίϑϑϐάΰθήηθζνκΪαϐηί
άβδθκβλμθάνγμίάθήνιθάμθκηθμΪηίήθινλδΪγμίσθΫάθηΪ
ιθμκΪιεωεΪηΪϐηςϐικθήνδμβ

■

■

■

Посуд
ΙθδεΪήϐμφικθήνδμηΪιεΪλδβγιθλνήικβλμθλθάΪηβγήεω
ζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐηΪικ ηΪλδεωηνΪΫθιθκπίεωηθάνμΪκϐεδν
μΪηίηΪδκβάΪγμίγθέθδκβςδθψ
Час, щоб настоятися
Κθαζθκθΰίηϐ ικθήνδμβ μκίΫΪ αΪεβςβμβ σί ηΪ  οάβεβη ήεω
άβκϐάηψάΪηηωμίζιίκΪμνκβΌίεβδϐςζΪμδβζ ωλΪιθμκίΫνψμφ
Ϋϐεφςί ρΪλν σθΫ ηΪλμθωμβλω ηϐΰ ζΪείηφδϐ ΙεΪλδϐ ςζΪμθρδβ μΪ
ξΪκς μκίΫΪ άϐήήϐεβμβ θήβη άϐή θήηθέθ ιίκίή μβζ ωδ αΪεβςΪμβ ϑο
ηΪλμθωμβλω
ΙϐλεωπφθέθΌβαζθΰίμίθΫκθΫεωμβικθήνδμβήΪεϐηΪάϐμφωδσθ
μθάλμϐςζΪμδβζ ωλΪσίζϐλμωμφηίάίεβδναΪζθκθΰίην
λίκπίάβηνΙκβέθμνάΪηηϐιμβπϐαηίϑμίιίκζθΰηΪάβγηωμβ
ηνμκθσϐ

Αιίζϕαιη
Посуд
ΑΪάΰήβέθμνγμίικθήνδμβνιθλνήϐικβλμθλθάΪηθζνήεω
ζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐαδκβςδθψΎεωικβέθμνάΪηηωκβλνμκίΫΪ
άβδθκβλμθάνάΪμβάίεβδνάβλθδνξθκζν

■

■

Підготовка продуктів
ΑάΪΰμίικθήνδμβΌΪζαηΪήθΫεωμφλωπϐιΪκΪζίμκβήεω
άλμΪηθάείηηωικθέκΪζβ
Κβλ
ΗίέθμνγμίνικβεΪήϐκβλνπίεθξΪηθάβοιΪδίμΪοΎθήΪάΪγμί
ιθμκϐΫηνδϐεφδϐλμφάθήβαέϐήηθαηΪλμΪηθάΪζβάβκθΫηβδΪηΪ
νιΪδθάπϐΑάβρΪγηΪικθιθκπϐωνήάϐρϐΪΫθάμκβρϐΫϐεφςίάθήβ
ηϐΰκβλν
ΔΪκμθιεω
ΎεωικβέθμνάΪηηωάΪκίηθϑδΪκμθιεϐιθκϐΰμίλάϐΰνδΪκμθιεψηΪ
θήηΪδθάϐζΪείηφδϐςζΪμθρδβΗΪδθΰηϐ έάΪκίηθϑδΪκμθιεϐ
ήθήΪάΪγμίθήηνλμθεθάνεθΰδνάθήβμΪμκθοβλθεϐ
Λάϐΰϐθάθρϐ
ΑάΪΰμίλάϐΰϐιθρβσίηϐθάθρϐΙθκϐΰμίθάθρϐηΪθήηΪδθάϐ
ζΪείηφδϐςζΪμθρδβΗΪδθΰηϐ έθάθρϐάήθήΪάΪγμίθήην
λμθεθάνεθΰδνάθήβ

■

Сигнал
ΙκθμωέθζκθΫθμβικθέκΪζβρίκίαήίωδβγρΪλενηΪώλβέηΪε
ΙίκίζϐςΪγμίικθήνδμβ

■

Час, щоб настоятися
ΔθεβρΪλκθΫθμβικθέκΪζβάβγςθάιίκίζϐςΪγμίικθήνδμβσί
κΪαΑΪεβςμίϑοσίηΪ  οάβεβηήεωάβκϐάηψάΪηηω
μίζιίκΪμνκβ
ΚίανεφμΪμβέθμνάΪηηωαΪείΰΪμφάϐήωδθλμϐμΪάεΪλμβάθλμίγ
ικθήνδμϐά

Сигнал
ΝήίωδβοικθέκΪζΪοιϐλεωάβαηΪρίηθέθρΪλνενηΪώλβέηΪε
ΌϐήδκβγμίήάίκπωμΪικβεΪήνμΪκθαήϐεϐμφλμκΪάνΪΫθ
ιίκίάίκηϐμφζ ωλθΪΫθιμβπψΑΪδκβάςβήάίκπωμΪηΪμβληϐμφ
δηθιδνΛμΪκμ

ગξονβοίλη

Γϕίξίζνμαίβηιβ
Розморожування

P 01

ΞΪκς

P 02

ζΪμδβζ ωλΪ



P 03

ΔνκρΪιθκπϐγηϐ
ςζΪμδβ



P 04

ΟεϐΫ





Βνρςαίμμώζίγνξνλνβνύίαρνλίρηφμητ
ξονβοίλ
ΑΪήθιθζθέθψ ικθέκΪζέθμνάΪηηωΌβζθΰίμίικβέθμνάΪμβκβλ
δΪκμθιεψΪΫθθάθρϐ

ગξονβοίλη

Γϕίξίζνμαίβηιβ
Приготування

P 05

Κβλ



P 06

ΔΪκμθιεω



P 07

Θάθρϐ



ΞδοδαϕοδμνγκώΑίπςμίχϕθιςκϕμίομϕθπρςγϕϖ
ΜνμΌβαηΪγήίμίάίεβδβγάβΫϐκλμκΪάμΪθιμβζΪεφηϐιΪκΪζίμκβ
ήεω ηβο Ζβ κθαιθάϐζθ ΌΪζ ωδΪ ιθμνΰηϐλμφ ζϐδκθοάβεφ ηΪγδκΪσί
ιΪλνώ ήεω ΌΪςθϑ λμκΪάβ ΙθκΪήβ σθήθ ιθλνήν μΪ έθμνάΪηηω ΌΪςθϑ
λμκΪάβ

Αιίζϕαιηγνρίΰκηυϋ

Ονζλνονεςαίμμώ
Αιίζϕαιη
■ ΙθδεΪήϐμφαΪζθκθΰίηϐικθήνδμβνάϐήδκβμϐγώζηθλμϐηΪ
ιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω
■

ΗϐΰηϐςζΪμδβζ ωλΪμΪδθέθωδηΪικ λμίέίηπωμΪδκβεφπω
δνκρΪμ Ϊ μΪδθΰ ΰβκηϐ δκΪϑ ιίρίηϐ ζθΰηΪ ικβδκβμβ Ϊεψζϐηϐώάθψ
ξθεφέθψΞθεφέΪηίιθάβηηΪμθκδΪμβλωλμϐηθδήνοθάθϑςΪξβ
ΙϐλεωιίκίΫϐένιθεθάβηβάλμΪηθάείηθέθρΪλνκθαζθκθΰνάΪηηω
ξθεφένζθΰηΪαηωμβ

■

ΙϐήρΪλκθαζθκθΰνάΪηηωζ ωλΪμΪιμβπϐνμάθκψώμφλωκϐήβηΪ
ΙκβδθΰηθζνιίκίάίκμΪηηϐαεβάΪγμίϑϑϐάΰθήηθζνκΪαϐηί
άβδθκβλμθάνγμίάθήνιθάμθκηθμΪηίήθινλδΪγμίσθΫάθηΪ
ιθμκΪιεωεΪηΪϐηςϐικθήνδμβ

■

ΖϐΰμβζλμκΪάβ  κΪαβιίκίάίκηνμβΪΫθιίκίζϐςΪμβΌίεβδϐ
ςζΪμδβιθμκϐΫηθιίκίάίκηνμβήίδϐεφδΪκΪαϐά

■

ΚθαζθκθΰίηϐικθήνδμβαΪεβςμίσίηΪ  οάβεβηικβ
δϐζηΪμηϐγμίζιίκΪμνκϐήεωμθέθσθΫμίζιίκΪμνκΪικθήνδμν
λμΪεΪ κϐάηθζϐκηθψ Ιϐλεω πφθέθ α ιμβπϐ ζθΰηΪ άβγηωμβ ηνμκθσϐ
Ζ ωλθζθΰηΪμΪδθΰθΫκθΫεωμβηΪάϐμφωδσθάθηθσίζϐλμβμφ
ζΪείηφδναΪζθκθΰίηνλίκπίάβην

ΝηΪλμνιηβομΪΫεβπωοΌβαηΪγήίμίκϐαηθζΪηϐμηϐζθΰεβάθλμϐήεω
έθμνάΪηηωμΪιΪκΪζίμκβάλμΪηθάείηηωζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐ
ΑηΪρίηηωρΪλνωδϐηΪήΪψμφλωάμΪΫεβπωοώθκϐώημθάηβζβΌθηβ
αΪείΰΪμφάϐήιθλνήνΪμΪδθΰάϐήωδθλμϐμίζιίκΪμνκβμΪ
άεΪλμβάθλμίγικθήνδμϐά
Ό μΪΫεβπωο αΪαάβρΪγ άδΪαΪηθ ήϐΪιΪαθη ρΪλν έθμνάΪηηω ΌλμΪηθάϐμφ
λιθρΪμδνηΪγδθκθμςβγρΪλΪάκΪαϐιθμκίΫβιθήθάΰμίγθέθ
ΖθΰίμΪδλμΪμβλωσθΌβζΪώμίικθήνδμβάϐηςβοδϐεφδθλμωοηϐΰ
πίαΪαηΪρίηθάμΪΫεβπωοΎεωπφθέθϐληνώμΪδίίζιϐκβρηί
ικΪάβεθ
ΙθήάϐγηΪδϐεφδϐλμφζΪγΰίιθήάϐγηΪμκβάΪεϐλμφ
ιθεθάβηΪδϐεφδθλμϐιθεθάβηΪμκβάΪεθλμϐέθμνάΪηηω
ΑΪάΰήβλμΪάμίιθλνήηΪιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω

Ονζλνονεςαίμμώ

Αίβί

Ζ ωλθάίεβδβγςζΪμθδωεθάβρβηβ
 έ
μίεωμβηβΪΫθλάβηβηβ ϐαδϐλμδθψΪΫθ
δέ
Ϋία
δέ

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ αίρρ 
ροηαίκϕπρϋ τα

Αιίζϕαιί

 Όμ οά Όμ οά



 Όμ οά Όμ οά
 Όμ οά Όμ οά
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Ονζλνονεςαίμμώ

Αίβί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ αίρρ 
ροηαίκϕπρϋ τα

Αιίζϕαιί

Ζ ωλθάίεβδβζςζΪμδθζΪΫθ
ιθκπϐγηβζβςζΪμδΪζβωεθάβρβηΪ
μίεωμβηΪΪΫθλάβηβηΪ

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

ΙϐήρΪλιίκίάίκμΪηηωάϐήήϐεωγμί
κθαζθκθΰίηϐρΪλμβηβθήηνάϐήθήηθϑ

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

ΞΪκςαζϐςΪηβγ

Ιμβπω ΪΫθ ιμβπω ν ιθκπϐγηβο ςζΪμδΪο  έ
δέ

 Όμ οά Όμ οά

ΑΪζθκθαφμίωδθζθέΪμθηςβζςΪκθζ
δϐεφδΪκΪαϐάιίκίάίκηϐμφμΪάβγζϐμφ
ρΪλμδβζ ωλΪωδϐάΰίκθαζθκθαβεβλφ


 Όμ οά Όμ οά

ΚβΫηίξϐείκβΫηϐδθμείμβΪΫθλμίγδβ  έ

 Όμ οά Όμ οά

ΌϐήθδκίζεψγμίκθαζθκθΰίηϐρΪλμβηβ

ΘάθρϐηΪικ έθκθο

 Όμ οά


ΡΪλάϐήρΪλνθΫίκίΰηθιίκίζϐςνγμί
άϐήήϐεωγμίκθαζθκθΰίηϐρΪλμβηβθήην
άϐήθήηθϑ

ΞκνδμβηΪικ ζΪεβηΪ

ΚθαμθιϐμφζΪλεθ
ΟεϐΫπϐεβγΫνοΪηίπφ

 έ
 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

δέ

 Όμ οά Όμ οά

ΙβκϐέαηίλθδθάβμθψηΪρβηδθψ
ηΪικ ιβκϐέαϐαήθΫηθέθμϐλμΪ

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

ΙβκϐέαλθδθάβμθψηΪρβηδθψ
ηΪικ ξκνδμθάβγιβκϐέλβκηβγιβκϐέ

 έ

 Όμ οά Όμ οά

 έ

 Όμ οά Όμ οά

Ονζλνονεςαίμμώονζϕβοϕαίμμώίΰν
ξοηβνρςαίμμώξονγςιρϕαβκηΰνινβν
ζίλνονεδμμώ
Αιίζϕαιη
■ ΑηϐζϐμφθΫέθκμδναέθμθάθϑλμκΪάβΝιθλνήϐωδβγικβήΪμηβγήεω
άβδθκβλμΪηηωνζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐμΪδϐλμκΪάβ
κθαϐέκϐάΪμβζνμφλωςάβήςίμΪκϐάηθζϐκηϐςίάβήδϐλμφ
κθαϐέκϐάνκϐαηβοδθζιθηίημϐάΌΪςθϑλμκΪάβζθΰίΫνμβ
ηίθήηΪδθάθψ
■

ΙεΪλδϐλμκΪάβκθαϐέκϐψμφλωςάβήςίηϐΰάβλθδϐΜθζνϑολεϐή
κθαιθήϐεωμβ ζΪδλβζΪεφηθ κϐάηθζϐκηθ ν ιθλνήϐ Ηί ηΪςΪκθάνγμί
ικθήνδμβθήβηηΪϐηςβγ

ΙθάηϐλμψαηϐζϐμφνιΪδθάδν

ΕβςίήεωιβκθέϐάΫίαέεΪανκϐάίκςδϐά
ΪΫθδκίζνάϐήθδκίζεψγμίλδβΫθρδβ
ιβκθέΪ
ΕβςίήεωιβκθέϐάΫίαέεΪανκϐάίκςδϐά
ΪΫθΰίεΪμβην

■

ΑΪάΰήβηΪδκβάΪγμίλμκΪάβΩδσθΌβηίζΪώμίάϐήιθάϐήηθϑ
δκβςδβήεωάΪςθέθιθλνήνάϐαφζϐμφήεωπφθέθμΪκϐεδνΪΫθ
λιίπϐΪεφηνξθεφένήεωαΪλμθλνάΪηηωάζϐδκθοάβεφθάβοιίρΪο

■

ΛμκΪάνιθμκϐΫηθ κΪαβιίκίζϐςΪμβΪΫθιίκίάίκηνμβ

■

Ιϐλεω ηΪέκϐάΪηηω αΪεβςμί ΌΪςν λμκΪάν άλίκίήβηϐ ηΪ  οάβεβη
ήεωιθάηθέθάβκϐάηψάΪηηωμίζιίκΪμνκβ

■

ΑΪάΰήβδθκβλμνγμίλωικβοάΪμδθψΪΫθκνδΪάβπίψδθεβ
άβγζΪώμίιθλνή

■

θμνάΪηηωάζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐαΫίκϐέΪώθλθΫεβάβγλζΪδ
λμκΪάΜθζνλϐεφμΪλιίπϐϑάβδθκβλμθάνγμίνηίάίεβδϐγδϐεφδθλμϐ

Ονζλνονεςαίμμώονζϕβοϕαίμμώίΰνξοηβνρςαίμμώ
βκηΰνινζίλνονεδμητξονγςιρϕα

Αίβί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ
αίρρ ροηαίκϕπρϋ τα

Αιίζϕαιη

ΖίηψιθκπϐγηϐλμκΪάβηΪιϐάξΪΫκβδΪμβ
δθζιθηίημβ

 έ

 Όμ οά



Λνι

 έ

 Όμ οά



ΚΪέν

 έ

 Όμ οά



ζΪμδβζ ωλΪάλθνλϐηΪικ ένεως

 έ

 Όμ οά

ΙκβιίκίζϐςνάΪηηϐάϐήήϐεωγμί
ςζΪμθρδβζ ωλΪθήβηάϐήθήηθέθ

ΚβΫΪηΪικ ςζΪμθρδβξϐεί

 έ

 Όμ οά

ΎθήΪγμίμκθοβάθήβεβζθηηθέθλθδν
ΪΫθάβηΪ

ΑΪιϐδΪηδΪηΪικεΪαΪηφωδΪηίεθηϐ

 έ

 Όμ οά



 έ

 Όμ οά

ΎθήΪγμίμκθοβκϐήβηβ

 έ

 Όμ οά

ΪκηϐκηΪικ κβλζΪδΪκθηβ
ΘάθρϐηΪικ έθκθοΫκθδθεϐζθκδάΪ
ιβηΪμνάίκςδΪο

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά

Ονζϕβοϕαίμμώπροία

: Μδΰδζξδιίνξϕις

Ιϐή ρΪλ κθαϐέκϐάΪηηω κϐήβηβ ζθΰί λμΪμβλω αΪμκβζδΪ αΪδβιΪηηω Πί
θαηΪρΪώσθκϐήβηΪήθλωέεΪμίζιίκΪμνκβδβιϐηηωΪμβιθάϐ
ΫνεφΫΪςδβ σί ηί αήϐγζΪψμφλω Μθήϐ ηΪάϐμφ ικβ ηίαηΪρηθζν λμκνλϐ
ώζηθλμϐέΪκωρΪκϐήβηΪζθΰίκΪιμθάθαΪδβιϐμβμΪκθαΫκβαδΪμβλω

12

ΎθήΪγμίνιθλνήάθήβσθΫάθηΪ
άδκβεΪήηθ
ΜνςδνγμίΫίαήθήΪάΪηηωάθήβ

ΙϐήρΪλκθαϐέκϐάΪηηωκϐήβηβαΪάΰήβλμΪάμίνώζηϐλμφεθΰδνΠί
ήθαάθεβμφνηβδηνμβαΪμκβζδβαΪδβιΪηηω

Αιίζϕαιη
ΑηϐζϐμφθΫέθκμδναέθμθάθϑλμκΪάβΝιθλνήϐωδβγικβήΪμηβγήεω
άβδθκβλμΪηηωνζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐμΪδϐλμκΪάβ
κθαϐέκϐάΪμβζνμφλωςάβήςίμΪκϐάηθζϐκηϐςίάβήδϐλμφ
κθαϐέκϐάνκϐαηβοδθζιθηίημϐάΌΪςθϑλμκΪάβζθΰίΫνμβ
ηίθήηΪδθάθψ

■

αίβί
ΖίμΪεηΪικ εθΰδΪάλδεωηπϐιθάβηίηΫνμβάϐήήΪείηβγ
ικβηΪγζηϐ ηΪ  λζ άϐή λμϐηθδ ήνοθάθϑ ςΪξβ μΪ άηνμκϐςηφθϑ λμθκθηβ
ήάίκπωμλδκβζθΰνμφιθςδθήβμβλδεθήάίκπωμ

■

ΑΪάΰήβηΪδκβάΪγμίλμκΪάβΩδσθΌβηίζΪώμίάϐήιθάϐήηθϑ
δκβςδβήεωάΪςθέθιθλνήνάϐαφζϐμφήεωπφθέθμΪκϐεδνΪΫθ
λιίπϐΪεφηνξθεφένήεωαΪλμθλνάΪηηωάζϐδκθοάβεφθάβοιίρΪο

■

ΎεωιθάηθέθκθαϐέκϐάνλμκΪάνμκίΫΪήίδϐεφδΪκΪαϐάιίκίζϐςΪμβ
ΪΫθιίκίάίκηνμβΛεϐήδνγμίαΪμίζιίκΪμνκθψ

■

Ιϐλεω ηΪέκϐάΪηηω αΪεβςμί ΌΪςν λμκΪάν άλίκίήβηϐ ηΪ  οάβεβη
ήεωιθάηθέθάβκϐάηψάΪηηωμίζιίκΪμνκβ

■

ΑΪάΰήβδθκβλμνγμίλωικβοάΪμδθψΪΫθκνδΪάβπίψδθεβ
άβγζΪώμίιθλνή

Ονζϕβοϕαίμμώπροία

Αίβί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ αίρρ 
ροηαίκϕπρϋ τα

Αιίζϕαιη

ΖίηψιθκπϐγηϐλμκΪάβ
ηΪιϐάξΪΫκβδΪμβ δθζιθηίημβ

 έ

 Όμ οά



ΗΪιθϑ

 ζε

 Όμ οά

 ζε

 Όμ οά

ΙθδεΪήϐμφεθΰδνάλδεωηδνηίιίκίέκϐάΪγμί
ΪεδθέθεφηϐηΪιθϑρΪλάϐήρΪλνιίκίάϐκωγμί

 ζε

 Όμ οά

 ζε

 ΌμικβΫεô οά

 ζε

 ΌμικβΫε οά

 ζε

 Όμ^ οά

 έ

 Όμ οά

ΎβμωρίοΪκρνάΪηηωηΪικ ιεωςίρδΪ
αζθεθδθζ

ΛνιρΪςδΪμΪκϐεδΪ

ίαλθλδβΪΫθδκβςδβΙϐλεωκθαϐέκϐάΪηηω
αΪάΰήβήθΫκίιθμκνλϐμφΘΫθά ωαδθάθ
δθημκθεψγμίμίζιίκΪμνκν


ΛνιρΪςδβμΪκϐεδβ

 έ

 Όμ οά



Ζ ωλθάλθνλϐ

 έ

 Όμ οά

ΌϐήήϐεϐμφςζΪμδβζ ωλΪθήβηάϐήθήηθέθ

ΚΪέν

 έ

 Όμ οά



 έ

 Όμ οά



Θάθρϐιθκπϐω

 έ

 Όμ οά

ΎθήΪγμίμκθοβκϐήβηβ

Θάθρϐιθκπϐϑ

 έ

 Όμ οά
μΪκϐεδνΪΫθλιίπϐΪεφηνξθεφένήεωαΪλμθλνάΪηηωά
ζϐδκθοάβεφθάβοιίρΪο

Βνρςαίμμώπροία
Αιίζϕαιη
■ ΙεΪλδϐλμκΪάβκθαϐέκϐψμφλωςάβήςίηϐΰάβλθδϐΜθζνϑολεϐή
κθαιθήϐεωμβ ζΪδλβζΪεφηθ κϐάηθζϐκηθ ν ιθλνήϐ Ηί ηΪςΪκθάνγμί
ικθήνδμβθήβηηΪϐηςβγ
■

θμνγμίλμκΪάβάαΪδκβμθζνιθλνήϐΩδσθΌβηίζΪώμί
άϐήιθάϐήηθϑδκβςδβήεωάΪςθέθιθλνήνάϐαφζϐμφήεωπφθέθ

■

θμνάΪηηωάζϐδκθοάβεφθάϐγιίρϐαΫίκϐέΪώθλθΫεβάβγλζΪδ
λμκΪάΜθζνλϐεφμΪλιίπϐϑάβδθκβλμθάνγμίνηίάίεβδϐγδϐεφδθλμϐ

■

ΙϐλεωμίκζθθΫκθΫδβαΪεβςμίλμκΪάνάλίκίήβηϐηΪ  οάβεβη
ήεωιθάηθέθάβκϐάηψάΪηηωμίζιίκΪμνκβ

■

ΑΪάΰήβδθκβλμνγμίλωικβοάΪμδθψΪΫθκνδΪάβπίψδθεβ
άβγζΪώμίιθλνή

Βνρςαίμμώπροία

Αίβί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋ αίρρ 
ροηαίκϕπρϋ τα

Αιίζϕαιη

Ζ ωληβγκνείμ

 έ

 Όμ οά

θμνγμίάϐήδκβμβζ

ΔνκρΪπϐεΪμνςδΪλάϐΰίιΪμκΪηί

δέ

 Όμ οά

ΙίκίάίκηϐμφρίκίαρΪλν έθμνάΪηηω

Θάθρϐλάϐΰϐ

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά

Ιθκϐΰμί θάθρϐ ηΪ ςζΪμθρδβ θήηΪδθάθέθ κθαζϐκν
ηΪδθΰηϐ έθάθρϐάήθήΪγμίιθ λμε άθήβ
ρΪλάϐήρΪλνιθζϐςνγμί

ΔΪκμθιεω

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά

 έ

 Όμ οά
 Όμ οά

 έ

 Όμ οά
 Όμ οά

ΛθεθήδϐλμκΪάβηΪικ ινήβηέ
κθαρβηηβγ

 ζε

 Όμ οά

Ικθμωέθζ έθμνάΪηηω  κΪαβ ήθΫκί ιίκίζϐςΪγμί
ινήβηέαΫβάΪρδθψ

Ξκνδμβδθζιθμ

 έ

 Όμ οά



Κβλ

ΙθκϐΰμίδΪκμθιεψηΪςζΪμθρδβθήηΪδθάθέθ
κθαζϐκν
ηΪδθΰηϐ έήθήΪγμίιθ λμε άθήβ
ρΪλάϐήρΪλνιθζϐςνγμί
ΎθήΪγμίιθήάϐγηνδϐεφδϐλμφκϐήβηβ
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Ξνοίγηψνγνοδεηλςλϕιονταηκϋ
ΌβηίαηΪοθήβμίΰθήηβοάδΪαϐάθδσθήθνλμΪηθάθδήεω
ικβέθμθάΪηθϑιθκπϐϑλμκΪάβ

ΙθήθάΰνγμίΪΫθλδθκθρνγμίρΪλέθμνάΪηηωαΪπβζθληθάηβζ
ικΪάβεθζ
ΙθήάϐγηΪδϐεφδϐλμφ ζΪγΰίιθήάϐγηβγρΪλ
ιθεθάβηΪάδΪαΪηθϑδϐεφδθλμϐ άήάϐρϐαζίηςίηβγρΪλ

ΛμκΪάΪλμΪεΪηΪήμθλνοθψ

ΗΪλμνιηθέθκΪανάλμΪηθάεψγμίζίηςβγρΪλέθμνάΪηηωΪΫθθΫβκΪγμί
ηβΰρνιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφΗΪδκβάΪγμίλμκΪάνδκβςδθψμΪ
ήθήΪάΪγμίήθηίϑΫϐεφςίκϐήβηβ

ΙϐλεωαΪδϐηρίηηωρΪλνέθμνάΪηηωλμκΪάΪηίκθαζθκθαβεΪλφηί
έΪκωρΪΪΫθηίέθμθάΪ

ΌλμΪηθάϐμφΫϐεφςβγρΪλέθμνάΪηηωϐεφςΪδϐεφδϐλμφικθήνδμϐάμΪάβσϐ
λμκΪάβιθμκίΫνψμφΫϐεφςίρΪλν

ΙϐλεωαΪδϐηρίηηωρΪλνέθμνάΪηηωδκΪϑλμκΪάβιίκίέκϐμϐΪεί
λίκίήβηΪσίηίέθμθάΪ

Ικθμωέθζ έθμνάΪηηω ιίκίζϐςνγμί λμκΪάν μΪ θΫβκΪγμί ηΪλμνιηθέθ κΪαν
ηβΰρνιθμνΰηϐλμφμΪΫϐεφςνμκβάΪεϐλμφ

ΙϐλεωκθαζθκθΰνάΪηηωιμβπωΪΫθζ ωλθέθμθάϐαθάηϐΪείηί
κθαζθκθΰίηϐάλίκίήβηϐ

ΗΪλμνιηθέθκΪανθΫβκΪγμίηβΰρνιθμνΰηϐλμφζϐδκθοάβεφΙκβ
κθαζθκθΰνάΪηηϐάίεβδβοιθκπϐγιίκίάίκμΪγμίϑοδϐεφδΪκΪαϐά

Ινμγδμπίρ
ΗΪλδεϐήάίκπωμάηνμκϐςηϐολμϐηΪομΪηΪηβΰηϐγλμϐηπϐζθΰί
νμάθκψάΪμβλωδθηήίηλΪμΠίηίώηίλικΪάηϐλμφΞνηδπϐθηνάΪηηω

ζϐδκθοάβεφθάθϑιίρϐάϐήπφθέθηίιθέϐκςνώμφλωΙϐλεωέθμνάΪηηω
άβμκϐμφδθηήίηλΪμ

Ρδπρναϕπροίαηαϕγξναϕγμνπρίμγίορς(1
ΩδϐλμφμΪξνηδπϐθηΪεφηϐλμφζϐδκθοάβεφθάβοικβεΪήϐά
ιίκίάϐκωψμφλωδθημκθεφηβζβϐηλμΪηπϐωζβηΪθληθάϐπβολμκΪά
Αέϐήηθ α ηθκζθψ (1  ,(&  ΪΫθ ',1  μΪ (1 


Βνρςαίμμώρίονζλνονεςαίμμώζοδεηλνλλϕιονταηκϋ
Βνρςαίμμώζοδεηλνλλϕιονταηκϋ
Προίαί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋαίρρροηαίκϕπρϋτα

Αιίζϕαιί

Θζείμ έ

 Όμ οά Όμ οά

ΙθλμΪάμίξθκζν3\UH[ [  λζηΪιϐήλμΪάδνσθ
θΫίκμΪώμφλω

ϐλδάϐμ

 Όμ οά

ΙθλμΪάμίξθκζν3\UH[  λζηΪιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω

Ζ ωληβγκνείμ

 Όμ οά

ΙθλμΪάμίξθκζν3\UH[ηΪιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω

Ονζλνονεςαίμμώζοδεηλνλλϕιονταηκϋ
Προίαί

Ξνρςεμϕπρϋλϕιονταηκϋαίρρροηαίκϕπρϋτα

Αιίζϕαιί

Ζ ωλθ

 Όμ οά Όμ οά

ΙθλμΪάμίξθκζν3\UH[  λζηΪιϐήλμΪάδνσθθΫίκμΪώμφλω
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5IBOLZPVGPSCVZJOHB
#PTDI)PNF"QQMJBODF
5HJLVWHU\RXUQHZGHYLFHRQ0\%RVFKQRZDQGSURILWGLUHFWO\IURP
t&YQFSUUJQTUSJDLTGPSZPVSBQQMJBODF
t8BSSBOUZFYUFOTJPOPQUJPOT
t%JTDPVOUTGPSBDDFTTPSJFTTQBSFQBSUT
t%JHJUBMNBOVBMBOEBMMBQQMJBODFEBUBBUIBOE
t&BTZBDDFTTUP#PTDI)PNF"QQMJBODFT4FSWJDF
)UHHDQGHDV\UHJLVWUDWLRQ²DOVRRQPRELOHSKRQHV
XXXCPTDIIPNFDPNXFMDPNF

-PPLJOHGPSIFMQ
:PV}MMGJOEJUIFSF
([SHUWDGYLFHIRU\RXU%RVFKKRPHDSSOLDQFHVQHHGKHOSZLWKSUREOHPV
RUDUHSDLUIURP%RVFKH[SHUWV
)LQGRXWHYHU\WKLQJDERXWWKHPDQ\ZD\V%RVFKFDQVXSSRUW\RX
XXXCPTDIIPNFDPNTFSWJDF
$POUBDUEBUBPGBMMDPVOUSJFTBSFMJTUFEJOUIFBUUBDIFETFSWJDFEJSFDUPSZ

3PCFSU#PTDI)BVTHFSÉUF(NC)
&DUO:HU\6WUDH
0QFKHQ
*HUPDQ\
XXXCPTDIIPNFDPN
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