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é·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËfl
èË ÔÓÍÛÔÍÂ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ ·˚ÎË:

- àÌÒÚÛÍˆËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
- É‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú
- á‡„ÎÛ¯ÍË
- á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„

èÓ‚Â¸ÚÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ. èË Ëı Ó·Ì‡ÛÊÂÌËË Á‚ÓÌËÚÂ ‚
·ÎËÊ‡È¯ËÈ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.

åÂ˚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÔË ‚ÒÂı ÓÔÂ‡ˆËflı ÔÓ ˜ËÒÚÍÂ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚:

a) Ç˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË
b) èÂÂÍÓÈÚÂ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚
c) ÇÒÂ ÒÚË‡Î¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ Candy ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡ÁÂÏÎÂÌ˚. ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÂÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl

ËÏÂÂÚ Á‡ÁÂÏÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚Ó‰, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Í Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï.
d) çÂ ÔËÍ‡Ò‡ÈÚÂÒ¸ Í Ï‡¯ËÌÂ ‚Î‡ÊÌ˚ÏË ÛÍ‡ÏË ËÎË ÌÓ„‡ÏË. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Ï‡¯ËÌÓÈ, ÂÒÎË Ç˚ ‡ÁÛÚ˚.
e) çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‡‰‡ÔÚÂ‡ÏË, ÚÓÈÌËÍ‡ÏË Ë/ËÎË Û‰ÎËÌËÚÂÎflÏË.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÚËÍË ‚Ó‰‡ ÏÓÊÂÚ Ì‡„Â‚‡Ú¸Òfl ‰Ó 90°ë.

f) èÂÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÚÍ˚Ú¸ ‰‚ÂˆÛ, Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.
g) çÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚÂ ‰ÂÚflÏ ËÎË ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Ï ÎËˆ‡Ï ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ï‡¯ËÌÓÈ ·ÂÁ Ç‡¯Â„Ó ÔËÒÏÓÚ‡.
h) çÂ ÚflÌËÚÂ Á‡ ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸ ËÎË Á‡ Ò‡ÏÛ Ï‡¯ËÌÛ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
i) çÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‡ÚÏÓÒÙÂÌ˚ı fl‚ÎÂÌËÈ (‰ÓÊ‰¸, ÔflÏ˚Â ÒÓÎÌÂ˜Ì˚Â ÎÛ˜Ë Ë Ú.‰.)
l) èË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏ‡ÈÚÂ ÂÂ Á‡ Û˜ÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÎË Á‡ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı

ÒÂ‰ÒÚ‚. èË ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ Î˛Í ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔË‡Ú¸Òfl Ì‡ ÚÂÎÂÊÍÛ.
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Ç‚Â‰ÂÌËÂ
ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÁÛ˜ËÚÂ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ‰Û„Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ÓÚÌÓÒfl˘Û˛Òfl Í
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ Ë ÂÂ ‡·ÓÚÂ.
ëÓı‡ÌËÚÂ ‚Ò˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ ËÎË ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰Û„ËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: ‰‡ÌÌ‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îfl ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
ÔËÏÂÌÂÌËfl. 

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË.
ÇÒÂ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚Â Ë ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÂÂ‡·ÓÚÍÂ. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÏÓ„ËÚÂ
ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ Ëı ‚ ˆÂÎflı ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚.

èÓ‰‡‚Âˆ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ç‡Ï, Í‡Í ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸.

ÖÒÎË Ç˚ ÔÂÍ‡ÚËÎË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Ï‡¯ËÌÓÈ, ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÌ‡ – ÌÂ ·ÂÒÔÓÎÂÁÌ˚È ÏÛÒÓ. ñÂÌÌ˚Â
Ï‡ÚÂË‡Î˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÂÂ‡·ÓÚ‡Ì˚.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÓÚ ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl Ï‡¯ËÌÛ, ÍÓÚÓÓÈ Ç˚
ÔÂÍ‡ÚËÎË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl. éÚÂÊ¸ÚÂ ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‚ËÎÍÓÈ.
ìÚËÎËÁËÛÈÚÂ Ëı.

èË ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÒÚ‡ÓÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á‡˘ÂÎÍ‡ Î˛Í‡ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‰ÂÚË ÌÂ
ÏÓ„ÎË Á‡ÔÂÂÚ¸ ÒÂ·fl ‚ Ï‡¯ËÌÂ.
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èÓÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚
ÑÎfl ˝ÍÓÌÓÏÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ç‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ‚ ˆÂÎflı ÒÓı‡ÌÂÌËfl ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚

ëÚ‡‡ÈÚÂÒ¸ Á‡„ÛÊ‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.
Ç ˆÂÎflı ˝ÍÓÌÓÏÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ‚Ó‰˚, ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÎÌÛ˛ Á‡„ÛÁÍÛ ·ÂÎ¸fl ‚ Ï‡¯ËÌÛ.
Ç˚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚÂ ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ÒÚË‡fl Ó‰ËÌ ‡Á ÔË ÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰‚ÛÏfl
ÒÚËÍ‡ÏË ÔË ÔÓÎÓ‚ËÌÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ.

ÖÒÚ¸ ÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÂ?
íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÒËÎ¸ÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl!
Ç˚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚÂ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó, ‚ÂÏfl, ‚Ó‰Û Ë ÓÚ 5 ‰Ó 15% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ÌÂ ÔËÏÂÌflfl ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚËÍË ‰Îfl ÒÎ‡·Ó Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.

ä‡Í ‚˚·‡Ú¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÒÚËÍË?
ì‰‡ÎËÚÂ ÔflÚÌ‡ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÒÚËÍË ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
‚˚¯Â 60°ë.
ëÚËÍ‡ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 60°ë ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ò˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ ‰Ó 50% ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

7

m) ÇÌËÏ‡ÌËÂ! èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡ ÍÓ‚Ó‚˚ı ÔÓÍ˚ÚËflı Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ Á‡Í˚Ú˚ ‚ÓÒÓÏ. 

n) èÓ‰ÌËÏ‡ÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ ‚‰‚ÓÂÏ.
o) ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ËÎË ‚˚¯Î‡ ËÁ ÒÚÓfl, ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, ÔÂÂÍÓÈÚÂ ÔÓ‰‡˜Û

‚Ó‰˚ Ë ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ Â˛. ÑÎfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È
ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ Ë ÚÂ·ÛÈÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚ı Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ.
ç‡Û¯ÂÌËÂ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚ ËÒÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ï‡¯ËÌ˚.

p) èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌ˚ ÔËÚ‡˛˘Â„Ó Í‡·ÂÎfl Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.

Å˚ÒÚ˚È ÒÚ‡Ú

ëÚËÍ‡.
– óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í, Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.
– éÚÒÓÚËÛÈÚÂ ·ÂÎ¸Â Ë Á‡„ÛÁËÚÂ Â„Ó ‚ Ï‡¯ËÌÛ.
– á‡ÍÓÈÚÂ Î˛Í.
– èÓÏÂÒÚËÚÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚:

ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 1- ‰Îfl ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË, ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 2 – ‰Îfl ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
– Ç˚·ÂËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Û˜ÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ (Á‡‰‡ÌÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl Ì‡

‰ËÒÔÎÂÂ).
– èË ÊÂÎ‡ÌËË ËÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚.
– ç‡ÊÏËÚÂ, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë, ‡ Á‡ÚÂÏ - ÍÎ‡‚Ë¯Û

"ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡".
– åÓÊÂÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì‡fl Ô‡ÛÁ‡ ÏÂÊ‰Û Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" Ë

‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì‡ ‚ÂÏfl, ÔÓÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ Ë
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚.

äÓ„‰‡ ÒÚËÍ‡ ÓÍÓÌ˜ÂÌ‡
ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ "ã˛Í Á‡Í˚Ú. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ê‰ËÚÂ" (ãûä ÅãéäàêéÇÄç ÜÑàíÖ...).
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ "èÓ„‡ÏÏ‡ ÓÍÓÌ˜ÂÌ‡. ã˛Í ÓÚÍ˚Ú" (èêéÉ. éäéçóÖçÄ
ãûä éíäêõí).
Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, ‰Îfl ˜Â„Ó ‚ÂÌËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ. (OFF).
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‚˚„ÛÁËÚÂ ·ÂÎ¸Â.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚËÍË ‚˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË Ë ÔÂÂÍÓÈÚÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÍÛ ‚Ó‰˚ Ì‡ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ.
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èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÒÂÚË ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl
å‡¯ËÌ‡ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì‡ Á‡ÎË‚Ì˚Ï ¯Î‡Ì„ÓÏ Ò Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍ‡ÏË Ò
ÂÁ¸·ÓÈ 3/4” ‰Îfl ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ï‡¯ËÌ˚ Í Í‡ÌÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
å‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÌÓ‚˚ı ¯Î‡Ì„Ó‚, ÒÚ‡˚Â ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÌÂÎ¸Áfl.
å‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Í Í‡ÌÛ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚.
èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í Í‡ÌÛ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ Ò ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚˚¯Â 40°ë
ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÚËÔ˚ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ.
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min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max

m
ax

 1
00

 c
m

min 4 cm

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! èÓÒÎÂ ÒÚËÍË ‚ÒÂ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂÍ˚‚‡Ú¸
Í‡Ì ‰Îfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl Ï‡¯ËÌ˚ ÓÚ ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.

ÑÎfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÌÂˆ ÒÎË‚ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡
Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 50 ‰Ó 85 ÒÏ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÔÓÎ‡.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÔÓÔÂÂ˜ÌÛ˛ ÒÍÓ·Û Ë ‚ËÌÚ˚,
˜ÚÓ·˚ Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ·Û‰Û˘ÂÈ
Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÌÂ ÌÂÒÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
Î˛·˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ
ÌÂ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ô‡‚ËÎ Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl  Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÍÂÔÂÊ‡.
ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ Ï‡¯ËÌ˚.

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 
Ïîìåñòèòå ìàøèíó âáëèçè
ìåñòà åå èñïîëüçîâàíèÿ áåç ïîäñòàâêè è óïàêîâêè. 

Îòpåæüòå ëåíòû, êpåïÿùèå øëàíã.

èÂÂÂÊ¸ÚÂ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚È ıÓÏÛÚ.
ÑÂÈÒÚ‚ÛÈÚÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÌÂ
ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ
ÔÓ‚Ó‰.

éÚÍÛÚËÚÂ 4 ‚ËÌÚ‡ (A) Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÂÌÍÂ
Ë ËÁ‚ÎÂÍËÚÂ 4 ‡ÒÔÓÌ˚ı ‚ÚÛÎÍË (B).

á‡ÍÓÈÚÂ 4 ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË
Á‡„ÎÛ¯Í‡ÏË. Ç˚ Ì‡È‰ÂÚÂ Ëı ‚
ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚ÓÏ Ô‡ÍÂÚÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ.

Çaêpeïèòå ∧ ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa∧ a ía äíe, êaê
ïoêaçaío ía pècyíêe.

Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю 4 íîæåê.

a) ïîâåpíèòå ïî ÷àñîâîé ñòpåëêå ãàéêó, ÷òîáû
pàçáëîêèpîâàòü âèíò íîæêè.

b) âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî
õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë.

c) çàáëîêèpóéòå âèíò íîæêè, çàòÿíóâ ãàéêó ïpîòèâ ÷àñîâîé
ñòpåëêè äî óïîpà.
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ä‡ÚÍËÈ ÔÛÚÂ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓ Candy Infotext
èÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ Í ÒÂÚflÏ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl, ÔÓ‰‡˜Ë Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ (ÒÏ. ÒÚ. 9).
Ç˚·ÂËÚÂ Î˛·Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË, ÔÓÒÎÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó ÔÓÏÂÊÛÚÍ‡ ‚ÂÏÂÌË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ:

11

è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÓÊÌÓ ÔÓÚÓÏ

ùÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÂÒÎË ‚˚·‡Ì‡
ÔÓ„‡ÏÏ‡ No 1

üáõä ëééÅôÖçàâ
êìëëäàâ 

Ñ‡ÎÂÂ ‚ ËÌÒÚÛÍˆËË ‚ÒÂ ÔËÏÂ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ
ÔË‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.

èÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÌÁÛÁÒÍËfl flÁ˚Í
ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ. äÎ‡‚Ë¯ÂÈ (         ) Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔÓÎËÒÚ‡Ú¸ ÒÔËÒÓÍ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı flÁ˚ÍÓ‚.

èÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚‚ÂÒÚË ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, Á‡ÔÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ ÓÚÔÛ˘ÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡ ÔËÌflÚËÂ Ç‡ÏË
Â¯ÂÌËfl Ó ‚˚·ÓÂ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÓÔˆËË Ó„‡ÌË˜ÂÌÓ 30 ÒÂÍÛÌ‰‡ÏË Ì‡ 1 ÔÛÌÍÚ, Ë ÂÒÎË Ç˚ ÌÂ ÛÎÓÊËÚÂÒ¸ ‚ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl, ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ÔÛÌÍÚ ÒÌ‡˜‡Î‡.
ç‡ÊÏËÚÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         ) Ë (          ) Ì‡ 5 ÒÂÍÛÌ‰ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ:

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü
hh:

óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˜‡ÒÓ‚, Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ‰Ó
ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÍÎ‡‚Ë¯Û (          )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

ÇÇÖÑàíÖ ÇêÖåü
mm:

óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÏËÌÛÚ, Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ
‰Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÌÛÊÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl ÍÎ‡‚Ë¯Û (        ) 

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

WELCOME 
0.00

COTTON
<<1:50>>

ADOPT LANGUAGE
ENGLISH

10 90

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

ÑÎfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË flÍÓÒÚË ‰ËÒÔÎÂfl Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯Û "ëäéêéëíú éíÜàåÄ" (          ).SET CONTRAST

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ÏÂ˚
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

ëÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÚ ÒÂÚË Ó‰ÌÓÙ‡ÁÌÓ„Ó ÔÂÂÏÂÌÌÓ„Ó ÚÓÍ‡ 230 Ç Ë 50 Éˆ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡, ÔÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÏÂÂ, Ì‡ 3 ÍÇÚ. á‡ÚÂÏ ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ Ë ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚Ï ÚÓÍÓÏ 10 Ä. 
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ Ì‡ÎË˜ËË Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍÂ Ç‡¯Â„Ó ‰ÓÏ‡.
ÇËÎÍ‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÓÁÂÚÍ‡ ‚ Ç‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡.
çÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÈÌËÍË, ‡‰‡ÔÚÂ˚ Ë Û‰ÎËÌËÚÂÎË.
ÇÒÂ ÒÚË‡Î¸Ì˚Â Ï‡¯ËÌ˚ CANDY ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÌÓÏ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÏ˚ÏË àÌÒÚËÚÛÚÓÏ
å‡ÍË ä‡˜ÂÒÚ‚‡.
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èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚
ëÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ Infotext ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ÂÏfl, flÁ˚Í Ë Ç‡¯Ë ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl. äÓ„‰‡ Ï‡¯ËÌ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡, Ë Û˜Í‡
‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Î˛·ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË, ÓÚÎË˜ÌÓÏ ÓÚ Stop, Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl
ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ.

ùÚÓ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÓÚÍÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË, ÔÓÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ, Í‡Í‡fl ‚˚·‡Ì‡
ÔÓ„‡ÏÏ‡. äÓ„‰‡ Ï‡¯ËÌ‡ „ÓÚÓ‚‡, ÔÓfl‚ËÚÒfl ‰ÂÚ‡Î¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ, Ò ˝ÚÓ„Ó
ÏÓÏÂÌÚ‡ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ï‡¯ËÌ˚.

ç‡ÔËÏÂ

ÇıÓ‰ ‚ ÏÂÌ˛
èÂÂ‰ ‚ıÓ‰ÓÏ ‚ ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ Ç˚ ËÏÂÂÚÂ 30 ÒÂÍÛÌ‰ Ì‡ ÓÔÂ‡ˆË˛,
˜ÚÓ·˚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó. ÖÒÎË Ç˚ ÌÂ ÛÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÂÒ¸ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl, ‰ËÒÔÎÂÈ ‚ÂÌÂÚÒfl Í ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÓÒÚÓflÌË˛, Ë Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ÒÌÓ‚‡ ‚ÓÈÚË ‚ ÏÂÌ˛ ‰Îfl ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl.
ë ˝ÚÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ÏÂÌ˛ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÓ. ç‡ÊÏËÚÂ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (           ) Ë (           )
Ì‡ 5 ÒÂÍÛÌ‰ ËÎË ‰Ó ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÒË„Ì‡Î‡. 
éÔˆËË ÏÂÌ˛ ÏÓÊÌÓ ÏÂÌflÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (        ). óÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ ‚˚·Ó ÓÔˆËË Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯Û (           ).

êÖÉìãàêéÇäÄ üêäéëíà
ÑÎfl Â„ÛÎËÓ‚ÍË flÍÓÒÚË ‰ËÒÔÎÂfl Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û "ëäéêéëíú éíÜàåÄ" (          ).
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó Ì‡Ê‡ÚËfl Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û flÍÓÒÚ¸ ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl, Á‡ÚÂÏ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ì‡
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸.
ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËfl Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û "ìëíÄçéÇäÄ íÖåèÖêÄíìêõ" (         .).

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ flÁ˚Í‡ ÏÂÌ˛ (ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ flÁ˚Í)
Ç‡¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË ‚ÒÂ
ÔËÏÂ˚ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ÔË‚Ó‰flÚÒfl Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ. ÖÒÎË Ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Û„ÓÈ flÁ˚Í ‚
ÒÓÓ·˘ÂÌËflı Ï‡¯ËÌ˚, ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÔÓˆÂ‰ÛÂ:
éÚÔÛÒÚËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (           )  Ë Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (           ), ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ç‡¯ ‚˚·Ó. 

èêàÇÖíëíÇìû!
00.00
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èÂ‚ÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Ñ‡ÌÌ‡fl Ï‡¯ËÌ‡ „ÓÚÓ‚‡ Í ‡·ÓÚÂ Ë ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚ı Ì‡˜‡Î¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. é‰Ì‡ÍÓ ‰‡ÌÌ‡fl Ï‡¯ËÌ‡
ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡ Ë ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‡ ‰Îfl
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˝ÚËı ÙÛÌÍˆËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ Ì‡˜‡Î¸Ì˚Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. ùÚÓ
ÔÓÒÚ‡fl ÓÔÂ‡ˆËfl Ë ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË ˝ÚÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸
Ï‡¯ËÌ˚ ÏÓ„ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Â˛ ÔÓÒÚÓ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ.

ïãéèéä
<<1:50>>10 90
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ëàÉç. éäéçó-ü?
ÑÄ

ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ NO, 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (        )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

áÄèéåçàíú?
ÑÄ

ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ NO, 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (        )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

Çäã.êÖÜ.ÑÖåé?
çÖí

ÇÒÂ„‰‡ ‚˚·Ë‡ÈÚÂ NO, ÂÒÎË ÊÂ Ì‡‰Ó YES,
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (        )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

Çõâíà àá åÖçû?
ÑÄ

ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ NO, 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (        )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

ÇÓÁ‚‡Ú Ì‡Á‡‰ Í ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ

íÂÔÂ¸ Ç˚ „ÓÚÓ‚˚ ‚˚·‡Ú¸ Î˛·Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ, ÂÒÎË Ç˚ ÊÂÎ‡ÂÚÂ, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.

êÖÜàå ÇêÖåÖçà
ÄÅëéãûíçõâ

ÖÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ éíçéëàíÖãúçõâ, 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (        )

ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )

ïãéèéä
<<1:50>>

10 90



ê‡ÁÂ¯ËÚ¸ á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ëË„Ì‡Î éÍÓÌ˜‡ÌËfl èÓ„‡ÏÏ˚           
Ç˚ ËÏÂÂÚÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ËÁ‚Â˘‡Ú¸ Ç‡Ò Ó Á‡‚Â¯ÂÌËË ˆËÍÎ‡
ÒÚËÍË. ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         ) Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚·‡Ú¸ "Yes"(‰‡) ËÎË "No"(ÌÂÚ). èÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ò‚ÓÈ ‚˚·Ó
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         )  , Ë ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÂÂÈ‰ÂÚ Ì‡ ÌÓ‚˚È ˝Ú‡Ô, Ë ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ,
Á‡Ô‡¯Ë‚‡˛˘ÂÂ Ç‡Ò "ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl ".

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl 
ùÚÓ – ÔÓÎÂÁÌ‡fl ÙÛÌÍˆËfl, ÂÒÎË Ç˚ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ Ó‰ÌÛ Ë ÚÛ ÊÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË. ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
"ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl" ‰‡ÂÚ ÛÍ‡Á‡ÌËÂ Ï‡¯ËÌÂ Á‡ÔËÒ‡Ú¸ ‚ Ô‡ÏflÚ¸ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌÛ˛
ÔÓ„‡ÏÏÛ/ ÙÛÌÍˆË˛. ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË ‰Îfl ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı, ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı,
ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍËı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ. è‡ÏflÚ¸ ÌÂ ÒÓı‡ÌflÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‰Îfl „ÛÔÔ˚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ.
Ç˚·ÂËÚÂ "Yes"(‰‡) ËÎË "No"(ÌÂÚ) Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         )  , ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓÂ Ç‡ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ,
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (         )  . Ñ‡ÎÂÂ ‰ËÒÔÎÂÈ ÔÓÍ‡ÊÂÚ Ç‡Ï ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, Á‡Ô‡¯Ë‚‡˛˘ÂÂ Ç‡Ò, ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÎË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ "ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡".

ÑÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÂÊËÏ (ÔÓ ÛÏÓÎ˜‡ÌË˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ – No (çÂÚ))
èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰‡ÌÌÛ˛ ÓÔˆË˛ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ "No"(ÌÂÚ), ÂÒÎË ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ‰‡ÌÌ‡fl
ÓÔˆËfl ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÎflı. ÖÒÎË ‰‡ÌÌ‡fl ÓÔˆËfl ÌÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËÂ "No"(ÌÂÚ), ÚÓ ÔÓ ‚˚ıÓ‰Â ËÁ ÏÂÌ˛ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl, Ï‡¯ËÌ‡ çÖ çÄóçÖí
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË. ÑÎfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ÂÊËÏ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚ "No"(ÌÂÚ). èÓÒÎÂ ‚‚Ó‰‡ "No"(ÌÂÚ) Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë  (         ), Ï‡¯ËÌ‡ ÒÔÓÒËÚ, ÌÂ
ÊÂÎ‡ÂÚÂ ÎË Ç˚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸ "Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÏÂÌ˛".

Ç˚ıÓ‰ ËÁ ÏÂÌ˛
ÖÒÎË Ç˚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚ÈÚË ËÁ ÏÂÌ˛ ‚˚·ÓÓÏ "Yes"(‰‡) Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÎ‡‚Ë¯ (         )   Ë (         ) , ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÚ¸ Ç‡¯ ‚˚·Ó. é‰Ì‡ÍÓ ÂÒÎË Ç˚ ÌÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚
Î˛·ÓÈ ËÁ ÔÓ‰ÂÎ‡ÌÌ˚ı Ç‡ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, ‚˚·ÂËÚÂ "No"(ÌÂÚ) Ë Ç˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ
ÒÌ‡˜‡Î‡. ç‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         )  Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÈÚË ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ ÓÔˆËË ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡
ÌÂ ‰ÓÒÚË„ÌÂÚÂ ÚÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ Ç˚ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ËÁÏÂÌËÚ¸. ÖÒÎË Ç˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌ˚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÌ˚ÏË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚˚ÈÚË ËÁ ÏÂÌ˛ Ë Ì‡˜‡Ú¸ ÔÓ‚ÂÍÛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.
ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ç˚ ‚‰Û„ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Á‡ıÓÚËÚÂ ˜ÚÓ-ÎË·Ó ËÁÏÂÌËÚ¸, ÔÓÈ‰ËÚÂ
ÒÌÓ‚‡ ‚ÒÂ ÔÛÌÍÚ˚ ÏÂÌ˛ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ Ë ËÁÏÂÌËÚÂ ÓÔˆËË, ÍÓÚÓ˚Â Ç˚ Á‡ıÓÚËÚÂ ËÁÏÂÌËÚ¸. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ
ÔË„Ó‰ËÚ¸Òfl, ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ˜‡Ò˚ Û¯ÎË ‚ÔÂÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰. ÇÒÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÏÂÌ˛ ÒÓı‡Ìfl˛ÚÒfl ‚ Ô‡ÏflÚË Ï‡¯ËÌ˚, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ï‡¯ËÌÛ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ËÁ ÓÁÂÚÍË ËÎË ‚
ÔËÚ‡˛˘ÂÈ ÒÂÚË ÔÓÔ‡‰ÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ.
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Ç 18:00

ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ çÓ‚ÓÂ ÇÂÏfl
ùÚÛ ÙÛÌÍˆË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‰‚ÛÏ ÔË˜ËÌ‡Ï: ‚Ó-ÔÂ‚˚ı, ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ÚÂÍÛ˘ÂÂ ‚ÂÏfl
Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ; ‚Ó-‚ÚÓ˚ı, ‰Îfl Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÙÛÌÍˆËÈ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È ÒÚ‡Ú/ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓÂ ‚ÂÏfl
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ ÓÔÓ‚Â˘ÂÌ˚ ÏË„‡ÌËÂÏ ‡Áfl‰Ó‚ ˜‡ÒÓ‚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ. óÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˜‡ÒÓ‚ Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (       ), ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓÂ Ç‡ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˜‡ÒÓ‚, Ì‡ÊÏËÚÂ
ÍÎ‡‚Ë¯Û (          ). Ñ‡ÎÂÂ Ì‡˜ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸ ‡Áfl‰˚ ÏËÌÛÚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ, ÒÌÓ‚‡ Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û  (         ) ‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÌÂ ‚˚ÒÚ‡‚ËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÏËÌÛÚ, ‡ ˜ÚÓ·˚ ‚‚ÂÒÚË ‚˚·‡ÌÌÓÂ Ç‡ÏË
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÏËÌÛÚ, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û  (          ) . 

êÂÊËÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË
ÖÒÚ¸ ‰‚‡ ÔÛÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl.
èÂ‚˚È – ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÙÛÌÍˆËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡ Ë ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚, Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ÚÂÍÛ˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË, Ò ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ ıÓÚËÚÂ Ì‡˜‡Ú¸ ËÎË Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ, Ì‡ÔËÏÂ, Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚ 18:00. ùÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl êÂÊËÏÓÏ Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó
ÇÂÏÂÌË.
ÖÒÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ (ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡),
ÌËÊÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì ÔËÏÂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ ‚˚·‡Ì êÂÊËÏ Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË.

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÒÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÙÛÌÍˆË˛ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ (Í‡Í ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚¯Â), ÔÓ„‡ÏÏ‡
Á‡‚Â¯ËÚÒfl ‚ 18:00.
ÇÚÓÓÈ – ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ ˜ÂÂÁ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏfl; Ì‡ÔËÏÂ, ˜ÂÂÁ 11/2˜‡Ò‡. ùÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl êÂÊËÏÓÏ éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË.

ÖÒÎË Ç˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂ ÙÛÌÍˆËË ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ËÎË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡, ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
ÔËÏÂ ÔÓÍ‡ÊÂÚ Ç‡Ï, ÍÓ„‰‡ ‚˚·‡Ì êÂÊËÏ éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ.

é·Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó˜ÂÌ¸ ÔÓÎÂÁÌ˚, ÌÓ Ò Ì‡¯ÂÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl êÂÊËÏ Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓ„Ó ÇÂÏÂÌË ·Û‰ÂÚ ·ÓÎÂÂ
ÔÓÎÂÁÂÌ Ë ÔÓ˘Â ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË, Ú‡Í Í‡Í ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‚˚Ò˜ËÚ˚‚‡Ú¸, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÂÏÂÌË Ç˚
ÏÓÊÂÚÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ ËÎË Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ÂÊËÏ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚ÂÏÂÌË, Ï‡¯ËÌ‡ Ç‡Ò ÒÔÓÒËÚ, ıÓÚËÚÂ ÎË Ç˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
"éÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÂ" ‚ÂÏfl, ËÎË, ÔË ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËË ÔÓ ÏÂÌ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         ) - "Ä·ÒÓÎ˛ÚÌÓÂ" ‚ÂÏfl.
á‡ÙËÍÒËÛÈÚÂ Ç‡¯ ‚˚·Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÎ‡‚Ë¯Ë (         ) .
äÓ„‰‡ Ç˚ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÎË Ç‡¯ ‚˚·Ó ÂÊËÏ‡ ‚ÂÏÂÌË, ‰ËÒÔÎÂÈ Á‡ÔÓÒËÚ Ç‡Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ
á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ëË„Ì‡Î‡ éÍÓÌ˜‡ÌËfl èÓ„‡ÏÏ˚.

äéçÖñ  èêéÉê - åõ
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ÇÒÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë Ë ÛÍÓflÚÍË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÓÔËÒ‡Ì˚ ÌËÊÂ.
äÓ„‰‡ Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë, Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂfl
ÔÓfl‚ËÚÒfl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó Ç‡¯ÂÏ ‚˚·ÓÂ.
ÖÒÎË ‚˚·‡ÌÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ÍÎ‡‚Ë¯‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚, Ç˚ ÛÒÎ˚¯ËÚÂ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î, ‡
Î‡ÏÔÓ˜Í‡ ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯Ë Á‡Ò‚ÂÚËÚÒfl. ÖÒÎË ÊÂ Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚Â ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û (Ì‡ÔËÏÂ, ÂÒÎË Ç˚ ‚˚·‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÚËÍË ıÎÓÔ˜‡ÚÓ·ÛÏ‡ÊÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ Ë
ÒÚ‡‡ÂÚÂÒ¸ ‚˚·‡Ú¸ ÍÎ‡‚Ë¯Û ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÒÏËÌ‡ÌËfl), ÚÓ ‡Á‰‡ÒÚÒfl ÒË„Ì‡Î ÁÛÏÏÂ‡, ‡ Î‡ÏÔÓ˜Í‡
‚˚·‡ÌÌÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯Ë ÌÂ Á‡Ò‚ÂÚËÚÒfl. óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û, Ó‰ËÌ ‡Á Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÂÂ
ÌËÊÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸; ˜ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ‚˚·Ó, Ì‡ÊÏËÚÂ ÂÂ Â˘Â ‡Á.
ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ˜ÚËÚÂ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÓÔËÒ‡ÌËfl:

êÛ˜Í‡ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË

Äîïóñêàåòñÿ âpàùåíèå â îáîèõ íàïpàâëåíèÿõ.

èÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í Ç˚ ÔÓ‚ÂÌÛÎË Û˜ÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ, Ë Ò ˝Í‡Ì‡ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÔ‡ÎÓ ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, Ç˚ Û‚Ë‰ËÚÂ Ì‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂfl ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ (˜ËÚ‡fl ÔÓ ÔÓfl‰ÍÛ ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó):

1. ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡
2. ç‡Á‚‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
3. íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÚËÍË

ç‡ÔËÏÂ

17

A

16

A

O

P

NH M I

G F  E D C  B

éÔËÒ‡ÌËÂ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

êÛ˜Í‡ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÒÚËÍË A
äÎ‡‚Ë¯‡ "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" B
äÎ‡‚Ë¯‡ "ÒÚÂÔÂÌ¸ Á‡„flÁÌÂÌËfl" C
äÎ‡‚Ë¯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ D
äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä E
äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë F
äÎ‡‚Ë¯‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË G
äÎ‡‚Ë¯‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡ H
äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ ëíàêäà" I
ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯ M
ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT N
êÛÍÓflÚÍ‡ Î˛Í‡ O
äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ P



äÎ‡‚Ë¯‡ "ëíÖèÖçú áÄÉêüáçÖçàü"
ùÚÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ (‡·ÓÚ‡ÂÚ ÓÌ‡, ÍÒÚ‡ÚË, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı "ïãéèéä" Ë "ëåÖòÄççõÖ
íäÄçà") ÏÓÊÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 3 ÒÚÂÔÂÌË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÒÚËÍË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË
Á‡„flÁÌÂÌËfl ·ÂÎ¸fl.
äÓ„‰‡ ‚˚ ‚˚·ÂÂÚÂ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ Ò‡Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl
Ì‡ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. ÖÒÎË ÚÂÔÂ¸ Ì‡Ê‡Ú¸ Ì‡
ÍÎ‡‚Ë¯Û, ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÔÂÂÈ‰ÂÚ Ì‡ ÒÚÛÔÂÌ¸ ‚˚¯Â Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌfl˛ÚÒfl Ô‡‡ÏÂÚ˚
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÚËÍË.
íË ÛÓ‚Ìfl ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË, ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÏ˚Â Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ:

äÎ‡‚Ë¯‡ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/ 
‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
îÛÌÍˆË˛ ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸,
ÂÒÎË Ç˚ ıÓÚËÚÂ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÒÚËÍÛ ÔÓÁ‰ÌÂÂ (ÌÓ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı 24 ˜‡ÒÓ‚).

1. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ
èÓÒÎÂ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ì‡ÊÏËÚÂ Ó‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÍÎ‡‚Ë¯Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/
‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÛÊÌÓÂ ‚ÂÏfl Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯ ˜‡ÒÓ‚ Ë
ÏËÌÛÚ (‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ‚ÂÏfl.
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡"
óÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ, Ì‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 5
ÒÂÍÛÌ‰. 

2. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÂÏfl ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚
ç‡ÊÏËÚÂ ‰‚‡ ‡Á‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚, ‰‡ÎÂÂ
Ì‡ÊËÏ‡ÈÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë ˜‡ÒÓ‚ Ë ÏËÌÛÚ (‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô‡‚Ó) ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÚÂ·ÛÂÏÓÂ ‚ÂÏfl. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰‡ÌÌÓÈ ÙÛÌÍˆËË ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓÍ‡ÊÂÚ
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏfl, ÍÓÚÓÓÂ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç˚
ÏÓÊÂÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ç‡¯ËÏË ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË.
èËÏÂ˜‡ÌËÂ: èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÙÛÌÍˆËË ÓÚÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡/ ‚ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÏÂ˘‡ÈÚÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ë ‰Ó·‡‚ÍË ÚÓÎ¸ÍÓ ˜ÂÂÁ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚, Ú‡Í Í‡Í ÂÒÎË Ëı Á‡„ÛÊ‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì, ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸
·ÂÎ¸Â ‚ ·‡‡·‡ÌÂ, Ì‡ıÓ‰flÒ¸ ‚ ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò ÌËÏ. 
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C

D

èÄìáÄ
èÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ 3 ÒÂÍÛÌ‰˚ ÍÎ‡‚Ë¯Ë "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡", ÔË ˝ÚÓÏ Ï‡¯ËÌ‡ ËÁ‰‡ÒÚ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ÒË„Ì‡Î. ç‡ ˝Í‡ÌÂ
‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ËÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ËÌÙÓÏËÛ˛˘ÂÂ, ˜ÚÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡. 

ç‡ÔËÏÂ

ÖÒÎË ‚˚ ÊÂÎ‡ÂÚÂ ‰ÓÎÓÊËÚ¸ ËÎË ‚˚ÌÛÚ¸ Í‡ÍÓÂ-ÎË·Ó ·ÂÎ¸Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË, ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÔËÏÂÌÓ 2
ÏËÌÛÚ˚, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÓÚÍÓÂÚÒfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ·ÎÓÍËÓ‚ÍË Î˛Í‡.

óÚÓ·˚ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡" Â˘Â ‡Á. ç‡ ˝Í‡ÌÂ ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓfl‚ËÚÒfl
ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ËÌÙÓÏËÛ˛˘ÂÂ, ˜ÚÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌÓ.

éíåÖçÄ èêéÉêÄååõ
ÑÎfl ÓÚÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ. (OFF), Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÌÓ‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ. ÑËÒÔÎÂÈ ÒÓÓ·˘ËÚ Ó· ÓÚÏÂÌÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚.

ç‡ÔËÏÂ

ÇÂÌËÚÂ ‰ËÒÍÓ‚˚È ÔÓ„‡ÏÏ‡ÚÓ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ. (OFF).

ÜÄàíÖ ...
áÄèìëä: èêéÉê

äÎ‡‚Ë¯‡ "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡"
ëíÄêí
ÑÎfl Á‡ÔÛÒÍ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ˝ÚÛ ÍÎ‡‚Ë¯Û. å‡¯ËÌ‡ Ì‡˜ÌÂÚ Á‡„ÛÁÍÛ ·ÂÎ¸fl Ë ÔÓÔÓÒËÚ Ç‡Ò
ÔÓ‰ÓÊ‰‡Ú¸.

ç‡ÔËÏÂ

Ñ‡ÎÂÂ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl ‚ÂÏfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ë Ì‡˜ÌÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ˆËÍÎ‡ ÒÚËÍË. å‡¯ËÌ‡
Í‡Î¸ÍÛÎËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‰Ó ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚, ·‡ÁËÛflÒ¸ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ 6 Í„ ·ÂÎ¸fl, ‚
ÔÓˆÂÒÒÂ ‡·ÓÚ˚ Ï‡¯ËÌ‡ ÍÓÂÍÚËÛÂÚ ‚ÂÏfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÚËÔÓÏ Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.

ç‡ÔËÏÂ

éíåÖçÄ èêéÉê.
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éäéçì.: 1H:50M
ëíàêäÄ

9010

B

èÄìáÄ : èêéÉê.
èûä ÅèéäàêéÇÄç

9010

èÄìáÄ : èêéÉê.
èûä éíäêõí

9010

< hh : mm > <<hh : mm >> <<< hh : mm >>>

åËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ëÂ‰ÌËÈ å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È



äãÄÇàòÄ èêÖÑÇÄêàíÖãúçéâ ëíàêäà

îÛÌÍˆËfl ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl Ó˜ÂÌ¸ „flÁÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ ÒÓ ‚ÒÂÏË ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË (ÒÏ. Ú‡·ÎËˆÛ
ÔÓ„‡ÏÏ).
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓÓ¯ÓÍ Ì‡‰Ó Ì‡Ò˚Ô‡Ú¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÔÓÏÂ˜ÂÌÌÓÂ ˆËÙÓÈ 1 (˜ËÚ‡ÈÚÂ „Î‡‚Û
ÔÓ ‰ÓÁ‡ÚÓ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÚÓÈ ÊÂ ËÌÒÚÛÍˆËË).
êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl Ì‡Ò˚Ô‡Ú¸ ÔËÏÂÌÓ 1/5 ˜‡ÒÚ¸ (ËÎË 20%) ÓÚ Ó·˙ÂÏ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ‰ÓÁ‡ÚÓÂ.

äÎ‡‚Ë¯‡ ‚˚·Ó‡ ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡

èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË ˝Í‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ·Û‰ÂÚ ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ Ç‡Ò Ó Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË ÓÚÊËÏ‡, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÈ ‰Îfl ‚˚·‡ÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. èÓ‚ÚÓÌ˚Â Ì‡Ê‡ÚËfl Ì‡
‰‡ÌÌÛ˛ ÍÎ‡‚Ë¯Û ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ ·Û‰ÂÚ ÛÏÂÌ¸¯‡Ú¸Òfl Ò ¯‡„ÓÏ 100 Ó·./ÏËÌ. åËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ – 400 Ó·./ÏËÌ., ËÎË, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ‰‡ÌÌÓÈ
ÍÎ‡‚Ë¯Ë Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ‚ÓÓ·˘Â ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÓÚÊËÏ. 

äãÄÇàòÄ "íÖåèÖêÄíìêÄ ëíàêäà" 
èË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÎ‡‚Ë¯Ë "íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡" ÏÓÊÌÓ ÔÓÌËÁËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚ Û Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÒÚËÍË.
èË Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl Ì‡ 10°ë, ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÂÎ 15°ë
(ÒÚËÍ‡ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ).

èÓÏÌËÚÂ: ÂÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ Ò‡ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚, ˝ÚÓ Ì‡‰Ó ‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÂÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ ëíÖèÖçà
áÄÉêüáçÖççéëíà.
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G

H

ÇÌËÏ‡ÌËÂ! ùÚ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚÓÓÂ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚ¸ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ·ÂÎ¸fl ‚
·‡‡·‡ÌÂ.
ÖÒÎË ·ÂÎ¸Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, Ï‡¯ËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË
‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ·‡Î‡ÌÒ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÓÚÊËÏ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ.
ÖÒÎË ÔÓÒÎÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÔÓÔ˚ÚÓÍ ·‡Î‡ÌÒ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂ Û‰‡ÂÚÒfl, ÓÚÊËÏ
·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ Ì‡ ÔÓÌËÊÂÌÌ˚ı Ó·ÓÓÚ‡ı.
Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ‡, ˆËÍÎ ÓÚÊËÏ‡ ·Û‰ÂÚ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÌËÁËÚ¸ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Ë·‡ˆËË Ë ¯ÛÏ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÎËÚ¸ ÒÓÍ
ÊËÁÌË Ï‡¯ËÌ˚.

I

äçéèäÄ ÅÖá ëäãÄÑéä
ùÚ‡ ÙÛÌÍˆfl (ÌÂÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ïãéèéä) ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚ÂÒÚË ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÍÎ‡‰ÓÍ Ì‡
Ó‰ÂÊ‰Â ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË ÔÛÚÂÏ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË Ë ÚËÔ‡ ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.
ç‡ÔËÏÂ, ‰Îfl ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ·ÂÎ¸fl ˝ÙÙÂÍÚ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ÔË ÒÏÂÌÂ ‚Ó‰˚ ·‡‡·‡Ì ÌÂ ‚‡˘‡ÂÚÒfl, Ó˜ÂÌ¸ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ – ‚ÒÂ ˝ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „Î‡ÊÂÌËfl ·ÂÎ¸fl ÔÓÒÎÂ ÒÚËÍË.
ÑÎfl ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, Á‡ ËÒÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ¯ÂÒÚË, Ù‡Á˚ ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ‚ ÚÓÏ ÊÂ ÔÓfl‰ÍÂ,
˜ÚÓ Ë ÔË ÒÚËÍÂ ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl, ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÊÂ ·ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, ‰‡
Â˘Â ‰Ó·‡‚ÎflÂÚÒfl Ù‡Á‡ ÓÚÒÚÓfl ‚Ó‰˚ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl.
èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË "¯ÂÒÚ¸"/"êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡" ˝Ú‡ ÍÌÓÔÍ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÎ¸Â ‚ ‚Ó‰Â
ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÎÓÍÌ‡ ıÓÓ¯ÂÌ¸ÍÓ ‡ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸.

èÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ ÍÌÓÔÍË Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸, ÒÓÓ·˘‡fl, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl
‚ ÂÊËÏÂ Ô‡ÛÁ˚.

èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ˆËÍÎÓ‚ ÒÚËÍË "‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÂ" Ë "¯ÂÒÚ¸"/"êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡" ÏÓÊÌÓ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÓÔÂ‡ˆËË: 
- éÚÊ‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãÄÑéä  ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ  ÔÓÒÎÂ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚ ËÎË ÓÚÊËÏ‡.

ÖÒÎË ‚˚ ÌÂ ıÓÚËÚÂ ÓÚÊËÏ‡Ú¸ ·ÂÎ¸Â, ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÎËÚ¸ ‚Ó‰Û, ‚˚ÔÓÎÌËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl:

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.

- ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚         .

- ‚ÌÓ‚¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÎ‡‚Ë¯Ë èÛÒÍ.

äçéèäÄ ÄäÇÄèãûë
ç‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÌÓ‚˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÒÚËÍË ëÏÂÒÓ‚˚ı Ë ãËÌfl˛˘Ëı ÚÍ‡ÌÂÈ. ùÚÓ ÒÚ‡ÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÏÂÌÂÌË˛ ÌÓ‚ÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ Sensor Activa Sensor. ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ·ÂÂÊÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ Ò ‚ÓÎÓÍÌ‡ÏË
ÚÍ‡ÌË Ó‰ÂÊ‰˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ.
ÅÂÎ¸Â ÒÚË‡ÂÚÒfl ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÂÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ‚Ó‰˚ Ë ˝ÚÓ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËÂÈ
ˆËÍÎÓ‚ ‚‡˘ÂÌËfl ·‡‡·‡Ì‡ ‚Ó ‚ÂÏfl Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl ·‡Í‡ ‚Ó‰ÓÈ Ë ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚, ·Û‰ÂÚ ‰‡‚‡Ú¸ Ç‡¯ÂÈ
Ó‰ÂÊ‰Â ·ÂÁÛÍÓËÁÌÂÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË Ë ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl. äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÒÚËÍÂ
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÏÓ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‡ÒÚ‚ÓflÂÚÒfl ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ‚˚¯‡fl ÚÂÏ Ò‡Ï˚Ï
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl. äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ ÔË ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËË Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ÔÓÎÌÓÂ Û‰‡ÎÂÌËÂ Ò ·ÂÎ¸fl ‚ÒÂı ÒÎÂ‰Ó‚ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ùÚ‡ ÙÛÌÍˆËfl ÒÚËÍË ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò ÌÂÊÌÓÈ Ë ˜ÛÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Û ÍÓ„Ó ‰‡ÊÂ
Ï‡ÎÂÈ¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚Á˚‚‡Ú¸ ‡Á‰‡ÊÂÌËÂ ËÎË ‡ÎÎÂ„Ë˛.
ëÓ‚ÂÚÛÂÏ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ÙÛÌÍˆË˛ ‰Îfl ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ·ÂÎ¸fl Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ ‚ÓÓ·˘Â
ËÎË ÔË ÒÚËÍÂ Ï‡ıÓ‚˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ, ‚ÓÎÓÍÌ‡ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Â„Ó
ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÎÛ˜¯Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÚËÍË ‰‡ÌÌ‡fl ÙÛÌÍˆËfl ‚ÒÂ„‰‡ ‡ÍÚË‚ËÛÂÚÒfl ÔË ÒÚËÍÂ
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı Ë ¯ÂÒÚflÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ.
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ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯
ë‚ÂÚÓ‚˚Â ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ˚ ÍÎ‡‚Ë¯ Á‡„Ó‡˛ÚÒfl ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Í‡Ê‰ÓÈ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÙÛÌÍˆËË.

ÑËÒÔÎÂÈ INFOTEXT

êÛÍÓflÚÍ‡ Î˛Í‡
óÚÓ·˚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í, Ì‡ÊÏËÚÂ Ì‡ ÍÎ‡‚Ë¯Û ‚ ÛÍÓflÚÍÂ.

ã˛Í ÓÚÍ˚Ú: ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÍ˚Ú¸ Î˛Í Ò‡ÁÛ ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË.
èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ ÓÍÓÎÓ 2 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚. ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ "ã˛Í ÓÚÍ˚Ú"
(DOOR OPEN), ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Î˛Í ÏÓÊÌÓ ÓÚÍ˚Ú¸.
ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‚ÂflÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ ‚Ó‰‡.
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éÔËÒ‡ÌËÂ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
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ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡
ÚÂÍÛ˘ÂÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl
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ÔÓ„‡ÏÏ˚
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åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‰Ó·‡‚ÍË Ë Ëı ‰ÓÁËÓ‚Í‡
Ç˚·Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ó·˘Â„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl
- ëÚË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ¯ÍË ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË Ò ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ (60°ë Ë ‚˚¯Â) ÒËÎ¸ÌÓ
Á‡„flÁÌÂÌÌÓ„Ó ·ÂÎ¸fl Ë ·ÂÎ¸fl Ò ÔflÚÌ‡ÏË.
- ÜË‰ÍËÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl Ò ÊËÌ˚ÏË
ÔflÚÌ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË, Í‡Í ÔflÚÌ‡ ÔÓÚ‡, ÊË‡, ÒÎÂ‰˚ ÍÓÒÏÂÚËÍË.
- ùÚË ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÌÂ ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ‚˚‚Â‰ÂÌËfl ‰Û„Ëı ÔflÚÂÌ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÌÂ
ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl.
- ÅËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ‰‡˛Ú ÊÂÎ‡ÂÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
- åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ˆ‚ÂÚÌ˚ı Ë ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ ·ÂÁ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë
˜‡ÒÚÓ ·ÂÁ ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÓÒ‚ÂÚÎfl˛˘Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ˜ÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˆ‚ÂÚ ËÁ‰ÂÎËÈ.
- åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÁ ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë ˝ÌÁËÏÓ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ‰Îfl ÒÚËÍË ËÁ‰ÂÎËÈ ËÁ ˜ËÒÚÓÈ ¯ÂÒÚË.
- åÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Ò ÓÒ‚ÂÚÎfl˛˘ËÏË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ÏË Í
Ò‚ÂÚÛ, ÍÓÚÓ˚Â Á‡˘Ë˘‡˛Ú ËÁ‰ÂÎËfl ÓÚ ÔÓÊÂÎÚÂÌËfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı ÎÛ˜ÂÈ.
- ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò Á‡‡ÌÂÂ Á‡‰‡ÌÌ˚Ï ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ ıËÏË˜ÂÒÍËı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ÚÍ‡ÌË, ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl Ë ÊÂÒÚÍÓÒÚË
‚Ó‰˚. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÒÏfl„˜ËÚÂÎË, ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎË Ë
ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.

ÇÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡
- ëÏfl„˜ËÚÂÎË ‚Ó‰˚ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÒÌËÁËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚.
- ëÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ‰Îfl Û‰‡ÎÂÌËfl ÔflÚÂÌ
ÔÂÂ‰ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ. àı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÓÒÌÓ‚ÌÛ˛
ÒÚËÍÛ ÔË ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÏË ÓÚ·ÂÎË‚‡˛˘Ëı
ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚.
- ëÏfl„˜ËÚÂÎË ËÁ‰ÂÎËÈ Ó·Î‡‰‡˛Ú ‡ÌÚËÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ˝ÙÙÂÍÚÓÏ Ë ÒÏfl„˜‡˛Ú ÚÍ‡ÌË.
ÖÒÎË Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÒÛ¯ËÎ¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡, ËÁ‰ÂÎËfl ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl Ïfl„ÍËÏË ‰‡ÊÂ ·ÂÁ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÏfl„˜ËÚÂÎÂÈ.

çÂ Á‡ÎË‚‡ÈÚÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ!
ï‡ÌËÚÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÏ ‰Îfl ‰ÂÚÂÈ ÏÂÒÚÂ.

èÂÂ‰ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ
ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÒÚÓÓÌÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ‰Ó·‡‚ÓÍ Ó·˚˜ÌÓ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ. ëÎÂ‰ÛÈÚÂ ˝ÚËÏ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ.

äÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡Á‰ÂÎÂÌÓ Ì‡ ÚË
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl:

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “1” ‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏ
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË Ë “Å˚ÒÚÓÈ ëÚËÍË”

- îòäåëåíèå " " ñëóæèò äëÿ
ñïåöèàëüíûõ äîáàâîê: ñìÿã÷èòåëè,
àpîìàòè÷åñêèå, ñèíüêà, êpàõìàë è ò.ï.

- ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌÌÓÂ “2” ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı
ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚËÍË.

Âíèìàíèå!
Ïîìíèòå, ÷òî íåêîòîpûå
ïîpîøêè óäàëÿюòñÿ ñ òpóäîì. Â
∋ òîì ñëó÷àå påêîìåíäóåì
èñïîëüçîâàòü  ñïåöèàëüíûé
êîíòåéíåp, êîòîpûé ïîìåùàюò ñ
ïîpîøêîì íåïîñpåäñòâåííî â
áàpàáàí (ïpîäàåòñÿ 
ñ ìîюùèì ñpåäñòâîì).

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ “ ” Á‡ÔÓÎÌflÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÊË‰ÍËÏË
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË. å‡¯ËÌ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡·Ë‡ÂÚ ‰Ó·‡‚ÍË Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËË ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÒÚËÍË.
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ÇõÅéê èêéÉêÄåå
Ä∧ ÿ paç∧ è÷íûx òèïoâ òêaíeé è còeïeíè
çaãpÿçíeíèÿ ∋ òa còèpa∧ üíaÿ ìaøèía èìeeò 4
ãpyïïû ïpoãpaìì, â cooòâeòcòâèè c êoòopûìè
âûáèpaeò öèê∧ còèpêè, òeìïepaòypy è
ïpoäo∧ æèòe∧ üíocòü còèpêè (cì. òaá∧ èöy ïpoãpaìì
còèpêè).

1. Ïpo÷íûe òêaíè
∋ òoò Ì‡·Ó ïpoãpaìì paçpaáoòaí ä∧ ÿ ìaêcèìa∧ üío  èíòeícèâoé
còèpêè è ïo∧ ocêaíèÿ c ïpoìeæyòo÷íûìè öèê∧ aìè oòæèìa ä∧ ÿ
íaè∧ y÷øeão êa÷ecòâa ïo∧ ocêaíèÿ.
Çaê∧ ю÷èòe∧ üíûé oòæèì yäa∧ ÿeò âoäy áo∧ ee èíòeícèâío, ÷eì
äpyòèe ïpoãpaììû còèpêè.

2. Cìecoâûe è cèíòeòè÷ecêèe òêaíè
Ocíoâíaÿ còèpêa è ïo∧ ocêaíèe äaюò oò∧ è÷íûe peçy∧ üòaòû
á∧ aãoäapÿ òùaòe∧ üío ïoäoápaííoé cêopocòè âpaùeíèÿ áapaáaía
è ÛÓ‚Ìfl âoäû. Äe∧ èêaòíûé oòæèì ãapaíòèpyeò, ÷òo áe∧ üe áyäeò
ìeíüøe cìèíaòücÿ.

3. Ocoáo äe∧ èêaòíûe òêaíè
ëÚËÍ‡ ˜ÂÂ‰ÛÂÚÒfl Ò ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË. êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‰Îfl ÚÍ‡ÌÂÈ,
˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı Í ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‚Ë‰‡Ï ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.
óÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡ ÚÍ‡Ì¸ ·˚ÎÓ ˘‡‰fl˘ËÏ, ‚Ó‰˚ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl
·ÂÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ‚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı.

4. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ éèéãÄëäàÇÄçàü “RINSE”
ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ ÚË ˆËÍÎ‡ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ò ÔÓÏÂÊÛÚÓ˜Ì˚Ï
ÓÚÊËÏÓÏ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ËÎË
‚ÓÓ·˘Â ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÍÌÓÔÍÓÈ). ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ‰Îfl ÓÔÓÎ‡ÒÍË‚‡ÌËfl Î˛·˚ı ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌÂÈ,
Ì‡ÔËÏÂ ÔÓÒÎÂ Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË ·ÂÎ¸fl.

ëèÖñàÄãúçÄü èêéÉêÄååÄ “Åõëíêõâ éíÜàå”
èÓ„‡ÏÏ‡ “Åõëíêõâ éíÜàå” ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÒÍÓÓÒÚË (ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÍÌÓÔÍÓÈ).

íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚ 
èÓ„‡ÏÏ‡ íÓÎ¸ÍÓ ÒÎË‚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÒÎË‚ ‚Ó‰˚.
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CARICO
MAX
kg

5

5

5

5

TEMP.
°C

Fino a: 90°

Fino a: 60°

Fino a: 40°

Fino a: 40°

(*

TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA PER:

Tessuti resistenti
otone, lino, canapa

otone, misti resistenti

Cotone, misti

Tessuti resistenti

suti misti e sintetici

❙

CSELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI

SU:

( )

( )

( )

( )

Cotone resistente - 90

Colorato - 60

Delicato - 40

AA 40°C - 40

50
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ÑÓÁËÓ‚Í‡

èËÏÂÌflÈÚÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ.
Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË, ËÁ‡ÒıÓ‰Ó‚‡‚ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÒÓı‡ÌË‚ ·ÂÎ¸Â, ÂÒÎË ÔËÏÂÚÂ ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÚÂÔÂÌ¸
Á‡„flÁÌÂÌËfl ËÁ‰ÂÎËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚËÔ ‚˚·‡ÌÌÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ:
- ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚; ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÊÂÒÚÍÓÒÚË ‚Ó‰˚ Ë ÚËÔ‡ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÏÓÊÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡.
- ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl; ÏÓÊÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl ·ÂÎ¸fl.
- ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÎ¸fl; ÏÓÊÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ‡ÒıÓ‰ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔË ÒÚËÍÂ
ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÎ¸fl.

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÂ Ì‡ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚËÍË
‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ, ˜‡˘Â ‚ÒÂ„Ó ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÓ Ì‡ ÒÚËÍÛ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡
·ÂÎ¸fl. ëÎÂ‰ÛÈÚÂ ÛÍ‡Á‡ÌËflÏ ÔÓ ‰ÓÁËÓ‚ÍÂ!

ÑÓÁËÓ‚Í‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÓ¯Í‡
ÑÎfl ÔÓÓ¯Í‡ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÌËÁÍÓÈ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËË:
èË ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ·ÂÎ¸fl ‚˚·Ë‡ÈÚÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒÚËÍË.
á‡Ò˚Ô¸ÚÂ ÔÓÓ¯ÓÍ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 2 ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚.
èË ÒËÎ¸ÌÓÏ Á‡„flÁÌÂÌËË ·ÂÎ¸fl ‚˚·Ë‡ÈÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ.
á‡Ò˚Ô¸ÚÂ 1/4 ˜‡ÒÚ¸ ÔÓÓ¯Í‡ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 1, ‡ 3/4 ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 2 ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚.
èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÏfl„˜ËÚÂÎÂÈ ÒÌ‡˜‡Î‡ Á‡Ò˚Ô¸ÚÂ ÔÓÓ¯ÓÍ, ‡ Á‡ÚÂÏ ‰Ó·‡‚¸ÚÂ
ÒÏfl„˜ËÚÂÎ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ 2.
èË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ‚˚ÒÓÍÓÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÓ¯ÍÓ‚ ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ÛÍ‡Á‡ÌËflÏ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ, Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÚËÔ‡ ·ÂÎ¸fl Ë ‰ÓÁËÓ‚ÍË.
ÇÓ ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓÓ¯Í‡
ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‰ÓÁ‡ÚÓÓÏ, ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚Ï Í ÏÓ˛˘ÂÏÛ ÒÂ‰ÒÚ‚Û.

ÑÓÁËÓ‚Í‡ ÊË‰ÍÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÜË‰ÍËÂ ÏÓ˛˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ËÌÒÚÛÍˆËÂÈ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ‰Îfl ‚ÒÂı ÔÓ„‡ÏÏ ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍË. éÌË Á‡ÎË‚‡˛ÚÒfl ‚
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÂ˘‡ÂÚÒfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì ËÎË, ‰Îfl
ÚÂı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, „‰Â ˝ÚÓ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ, ‚ÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl
ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚.



éÒÌÓ‚Ì‡fl ÒÚËÍ‡
Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÎÓ‚ËÌÌ‡fl Á‡„ÛÁÍ‡
ëÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Â„ÛÎËÓ‚ÍË ÛÓ‚Ìfl ‚Ó‰˚.
ùÚ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ï‡¯ËÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ËÏÂÌÌÓ ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓÓÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Á‡„ÛÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ·ÂÎ¸fl.
Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÌËÊÂÌËfl ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ ÔË ÌÂÔÓÎÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÂ Á‡Ú‡Ú˚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
Ë ‚Ó‰˚ Ò‚Ó‰flÚÒfl Í ÏËÌËÏÛÏÛ ·ÂÁ Û˘Â·‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl.
î‡ÍÚË˜ÂÒÍË, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÓÈ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‚ÒÂ„‰‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·ÂÎ¸fl.
ëÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ç‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚÎË˜Ì˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË, ÌÂ Ì‡ÌÓÒfl
‚Â‰‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â, Ë ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÍÓÌÓÏfl Ç‡¯Ë ÙËÌ‡ÌÒ˚.

ëÓÚËÓ‚Í‡ ·ÂÎ¸fl
- êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÒÚË‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ‰ÂÎËfl, ÔË„Ó‰Ì˚Â ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ ‚Ó‰Â Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ë ÌÂ ÒÚË‡Ú¸ ËÁ‰ÂÎËfl, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl ÒÛıÓÈ ˜ËÒÚÍË.
- ÖÒÎË Ç‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÚË‡Ú¸ ÍÓ‚ËÍË, ÔÓÍ˚‚‡Î‡ ËÎË ‰Û„ËÂ ÚflÊÂÎ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÎÛ˜¯Â ÌÂ
ÓÚÊËÏ‡Ú¸ Ëı ‚ Ï‡¯ËÌÂ.
- èÂÂ‰ ÒÚËÍÓÈ ÒÓÚËÛÈÚÂ ËÁ‰ÂÎËfl ÔÓ ÚËÔ‡Ï ÚÍ‡ÌË, ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌËfl Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
ÒÚËÍË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚÍÂ:

ÅÂÎ¸Â ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰Â 

ñ‚ÂÚÌÓÂ ·ÂÎ¸Â 

ÑÂÎËÍ‡ÚÌÓÂ ·ÂÎ¸Â Ë ¯ÂÒÚ¸ 

êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡ 

àÁ‰ÂÎËfl, Ï‡ÍËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ÒËÏ‚ÓÎ‡ÏË, ÌÂ ÔË„Ó‰Ì˚ ‰Îfl ÒÚËÍË ‚ Ï‡¯ËÌÂ:

ëÛı‡fl ˜ËÒÚÍ‡ 

ÑÎfl Ó˜ÂÌ¸ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í Ú˛Î¸, ÌËÊÌÂÂ ·ÂÎ¸Â, ÍÓÎ„ÓÚÍË Ë Ú.Ô.,
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÏÂ¯ÓÍ ËÎË ÒÂÚÍÛ.
- òÂÒÚflÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ï‡ÍËÓ‚‡Ì˚ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ "Pure New Wool" ‰Îfl ÒÚËÍË ‚
Ï‡¯ËÌÂ          Ë ËÏÂÚ¸ ˝ÚËÍÂÚÍË "non-matting" ËÎË "machine washable". 
- çÓ‚˚Â ˆ‚ÂÚÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl ˜‡ÒÚÓ ÎËÌfl˛Ú. éÌË ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡ÒËÚ¸ ·ÓÎÂÂ Ò‚ÂÚÎ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl ‚
ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÚËÍË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‚ ÔÂ‚˚È ‡Á ˆ‚ÂÚÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl ÒÚË‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ.
Ç ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ˆ‚ÂÚÌÓÂ ·ÂÎ¸Â ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÒÚË‡Ú¸ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ·ÂÎ˚Ï ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÌÂ
‚˚¯Â 40°ë.

P
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40
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ëÇÖêïÅõëíêÄü èêéÉêÄååÄ 32 åàçìíõ 
ë‚Âı·˚ÒÚ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ÒÚËÍË ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ 32 ÏËÌÛÚ˚ ÔË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
Á‡„ÛÁÍÂ ‚ 2 Í„ Ë ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 40°ë. 

èË ‚˚·ÓÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ “32 åàçìíõ” ,ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó·‡ÚËÚÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ Ï˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ 20%
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÓÚ ÚÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÛÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.

èêéÉêÄååÄ "êìóçÄü ëíàêäÄ" 
Ç‡¯‡ ÒÚË‡Î¸Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ
"êÛ˜Ì‡fl ÒÚËÍ‡". ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ ÔÓÎÌ˚È ˆËÍÎ ÒÚËÍË
ËÁ‰ÂÎËÈ, ÔÓÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÁÌ‡˜ÍÓÏ "íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl Û˜ÌÓÈ ÒÚËÍË" ("Hand
Wash only"). ùÚ‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÚË‡ÂÚ ‚ÒÂ„Ó ÔË 30°ë, ËÏÂÂÚ 3 ˆËÍÎ‡
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ë ÏÂ‰ÎÂÌÌ˚È ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚È ÓÚÊËÏ.

èÓ„‡ÏÏ‡ àáÑÖãàü àá òÖêëíà
ÑÎfl ÒÚËÍË ¯ÂÒÚË ÔËÏÂÌflÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡,
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Woolmark. èË ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËfl
ÔÓÏ˚‚‡˛ÚÒfl Ò‡Ï˚Ï Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÙËÁË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ì‡
Ëı ÒÚÛÍÚÛÛ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ.
Ç‡˘ÂÌËÂ ·‡‡·‡Ì‡ ˜ÂÂ‰ÛÂÚÒfl Ò ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸Ì˚ÏË Ô‡ÛÁ‡ÏË.
íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 40ë. èÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË ÒÚËÍË ÒÎÂ‰Û˛Ú ÚË
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl Ë ÒÎ‡·˚È ÓÚÊËÏ.

èêéÉêÄååÄ “MIX & WASH SYSTEM”
ùÚ‡ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ Candy ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ·ÓÎ¸¯Ëı
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡:

• ‰ÂÎ‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÛ˛ ÒÚËÍÛ ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ ÚÍ‡ÌÂÈ
(Ì‡ÔËÏÂ ıÎÓÔÓÍ + ÒËÌÚÂÚËÍ‡ Ë Ú.Ô.);

• ÔÓˆÂÒÒ ÒÚËÍË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÂÈ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.

èÓ„‡ÏÏ‡ "Mix & Wash" ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ÒÚËÍÛ ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 40°ë Ë
˜ÂÂ‰ÛÂÚ ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÛ˛ Ù‡ÁÛ (‚‡˘ÂÌËÂ ·‡‡·‡Ì‡) Ë ÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍÛ˛
Ù‡ÁÛ (·ÂÎ¸Â ‚ ‡ÒÚ‚ÓÂ ‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ÔÓÍÓfl) Ë ‰ÎËÚÒfl ÔÓ˜ÚË 3 ˜‡Ò‡.
èÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ì‡ ‚ÂÒ¸ ˆËÍÎ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‚ÒÂ„Ó 850
ÇÚ/˜‡Ò.

Ç‡ÊÌÓ:
• ÔÂ‚‡fl ÒÚËÍ‡ ÌÓ‚˚ı ˆ‚ÂÚÌ˚ı ‚Â˘ÂÈ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl
ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ;

• ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÏÂ¯Ë‚‡ÈÚÂ ÎËÌfl˛˘ËÂ ÚÍ‡ÌË.



Ç˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÚËÍË

óÚÓ·˚ ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í Ú‡·ÎËˆÂ ÔÓ„‡ÏÏ ËÎË
ÓÔËÒ‡ÌË˛ ÔÓ„‡ÏÏ Ì‡ ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË Ï‡¯ËÌ˚.
èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚·Ë‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ Û˜ÍË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ ‰Ó
ÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ÔÓ„‡ÏÏ˚ Ò ÛÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ.
ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ÓÚÍ˚Ú, Ë ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ.
èË ÊÂÎ‡ÌËË ËÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ‚Ó‰˚.
ç‡ÊÏËÚÂ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÎ‡‚Ë¯Ë.
ç‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û "ÒÚ‡Ú/Ô‡ÛÁ‡". 

äÓ„‰‡ ÒÚËÍ‡ ÓÍÓÌ˜ÂÌ‡
ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ "ã˛Í Á‡Í˚Ú. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ê‰ËÚÂ" (ãûä ÅãéäàêéÇÄç ÜÑàíÖ).
óÂÂÁ 2 ÏËÌÛÚ˚ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl Ì‡‰ÔËÒ¸ "èÓ„‡ÏÏ‡ ÓÍÓÌ˜ÂÌ‡. ã˛Í ÓÚÍ˚Ú" (èêéÉ. éäéçóÖçÄ
ãûä éíäêõí).
Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, ‰Îfl ˜Â„Ó ‚ÂÌËÚÂ ÛÍÓflÚÍÛ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ç˚ÍÎ.(OFF).
éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í Ë ‚˚„ÛÁËÚÂ ·ÂÎ¸Â.
èÓÒÎÂ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚËÍË ‚˚Ì¸ÚÂ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË Ë ÔÂÂÍÓÈÚÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÍÛ ‚Ó‰˚ Ì‡ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ.
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ÇÌËÏ‡ÌËÂ: ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÓÚËÓ‚ÍË ËÁ‰ÂÎËÈ
Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ:

- ‚ ËÁ‰ÂÎËflı ‰Îfl ÒÚËÍË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ˚ (ÒÍÂÔÍË, ·ÛÎ‡‚ÍË,
¯ÔËÎ¸ÍË, ÏÓÌÂÚ˚ Ë Ú.Ô.);

- Á‡ÒÚÂ„ÌÛÚ˚ ÔÓ‰Ó‰ÂflÎ¸ÌËÍË, ÏÓÎÌËË, Í˛˜ÍË,
ÂÏÌË Ë Á‡‚flÁ‡Ì˚ ‰ÎËÌÌ˚Â ÎÂÌÚ˚ Ó‰ÂÊ‰˚;

- Û‰‡ÎÂÌ˚ Í˛˜ÍË Ò Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ;
- ÒÓ·Î˛‰‡˛ÚÒfl ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË Ì‡ ˝ÚËÍÂÚÍ‡ı ·ÂÎ¸fl.
- ÂÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ÒÓÚËÓ‚ÍË Ó·Ì‡ÛÊÂÌ˚

ÚÛ‰ÌÓ‚˚‚Ó‰ËÏ˚Â ÔflÚÌ‡, Û‰‡ÎËÚÂ Ëı
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ÏË ÏÓ˛˘ËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ËÎË
ÔflÚÌÓ‚˚‚Ó‰ËÚÂÎflÏË;

- ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‚˚ıÓ‰‡ Ï‡¯ËÌ˚ ËÁ ÒÚÓfl ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
„‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔÓ ÔË˜ËÌÂ ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl
‚ÌÛÚË Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚, ÓÔÎ‡Ú‡
‚ÒÂı ‡·ÓÚ ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛
‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ï‡¯ËÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl.

- å˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ Á‡„ÛÊ‡Ú¸ Ï‡¯ËÌÛ ÌÂ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÒÚËÍÂ Ï‡ıÓ‚˚ı ÔÓÎÓÚÂÌÂˆ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
ÓÌË ‚ÔËÚ˚‚‡˛Ú Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ‚Ó‰˚ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÒÎË¯ÍÓÏ ÚflÊÂÎ˚ÏË.

êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ·ÂÎ¸fl
A) éÚÒÓÚËÛÈÚÂ ·ÂÎ¸Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ÒËÏ‚ÓÎ‡ÏË Ì‡ Â„Ó ˝ÚËÍÂÚÍ‡ı.

á‡„ÛÁÍ‡ ·ÂÎ¸fl
B) éÚÍÓÈÚÂ Î˛Í.
C) á‡„ÛÁËÚÂ ·ÂÎ¸Â ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ Ï‡¯ËÌÛ.
á‡ÍÓÈÚÂ Î˛Í. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ËÁ‰ÂÎËfl 
ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË ‚ Á‡˘ÂÎÍÛ Î˛Í‡.

á‡„ÛÁÍ‡ ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚
D) éÚÍÓÈÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ‚˚·ÂËÚÂ ÏÓ˛˘ÂÂ
ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Ë Á‡„ÛÁËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ Â„Ó
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó, ÒÎÂ‰Ûfl ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËflÏ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl Ë ÒÓ‚ÂÚ‡Ï Ì‡ ÒÚ. 25.
á‡ÎÂÈÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰Ó·‡‚ÍË (ÒÏ. ÒÚ. 25).
á‡ÍÓÈÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ. 

ÑÎfl ÊË‰ÍËı ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÏÂ˘‡˛ÚÒfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ ·‡‡·‡Ì,
‰ÓÎÊÌ˚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
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Ïpèìèòe âo âíèìaíèe!

B cëy÷ae còèpêè cèëüío çaãpÿçíeííoão áeëüÿ peêoìeíäyeòcÿ cíèçèòü çaãpyçêy äo 3 êã
cyxoão áeëüÿ.

ëÍÓÓÒÚ¸ ÓÚÊËÏ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌ˚ÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË Ì‡
ÎÂÈ·Î‡ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ÎË·Ó ÓÍÎ˛˜‡Ú¸ ÓÚÊËÏ ‚ÓÓ·˘Â ÔË ÒÚËÍÂ ÓÒÓ·Ó ‰ÂÎËÍ‡ÚÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ.

** êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ‰Îfl ÒÚËÍË ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌËÊÂ ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡).
íÂÒÚÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÚËÍË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ CENELEC EN 60456 Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÒÚÂÔÂÌ¸˛ Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË.

ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ èÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚËÍ‡ (å‡¯ËÌ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ Ò ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚËÍÓÈ).

ùÚÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ ‚˚ ‚˚·Ë‡ÂÚÂ ‰Îfl ÒÚËÍË Î˛·Û˛ ÊÂÎ‡ÂÏÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÌËÊÂ Ï‡ÍÒËÏÛÏ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó
‰Îfl Í‡Ê‰ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.

1) Ç ˝ÚËı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„flÁÌÂÌÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸
ÒÚËÍË.
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í‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Í‡ Ï‡¯ËÌ˚ ËÎË ÂÂ
‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÒÚÓÈ

èË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍÂ ËÎË ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓÒÚÓÂ
Ï‡¯ËÌ˚ ‚ ÌÂ ÓÚ‡ÔÎË‚‡ÂÏ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÎËÚ¸ ËÁ ¯Î‡Ì„Ó‚ ÓÒÚ‡ÚÍË ‚Ó‰˚. èË
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ ËÁ ÓÁÂÚÍË ‚ËÎÍÂ ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÚÂ ¯Î‡Ì„Ë ËÁ
ÙËÍÒ‡ÚÓÓ‚, ÔÓÎÓÊËÚÂ Ëı Ì‡ ÔÓÎ, ÔÓÏÂÒÚË‚ Ëı ÍÓÌˆ˚
‚ ÌÂ„ÎÛ·ÓÍÛ˛ ÂÏÍÓÒÚ¸, Ë ‰‡ÈÚÂ ÒÚÂ˜¸ ‚ÒÂÈ ‚Ó‰Â. ëÎË‚
‚Ó‰Û, ÔÓ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ‚ÒÂ ÓÔÂ‡ˆËË ‚ Ó·‡ÚÌÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ.

óËÒÚÍ‡ Ë ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ÑÎfl ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ˜ËÒÚÍË Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂ ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ ‡·‡ÁË‚Ì˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË, ÒÔËÚÓÏ ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎflÏË.
ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÚÂÂÚ¸ Ï‡¯ËÌÛ ‚Î‡ÊÌÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ. å‡¯ËÌ‡ ÚÂ·ÛÂÚ ÌÂÒÎÓÊÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡:
- ˜ËÒÚÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚;
- ˜ËÒÚÍË ÙËÎ¸Ú‡.

óËÒÚÍ‡ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚

Ñ‡ÊÂ ÂÒÎË Ç˚ ÌÂ ‚Ë‰ËÚÂ ‚ ˝ÚÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, 
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‚ÂÏfl ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ˜ËÒÚËÚ¸ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‰Îfl 
ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂÎfl Ë ‰Ó·‡‚ÓÍ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó:
A) ãÂ„ÍËÏ ÛÒËÎËÂÏ ËÁ‚ÎÂÍËÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ.
B) èÓÏÓÈÚÂ ‚ÒÂ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂÂ ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰˚.
C) èÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÍÓÌÚÂÈÌÂ Ì‡ ÏÂÒÚÓ.

óËÒÚÍ‡ ÙËÎ¸Ú‡
Â ìàøèíå óñòàíîâëåí ñïåöèàëüíûé ôèëüòp,
çàäåpæèâà˛ùèé êpóïíûå ÷àñòèöû, ïpåäìåòû, î÷åñû,
êîòîpûå ìîãóò çàñîpèòü ñëèâ âîäû (ìîíåòû, ïóãîâèöû
è ò.ä.) è èõ ëåãêî èçâëå÷ü èç ôèëüòpà.

Äëÿ ∋ òîãî íåîáõîäèìî:

● éÚÍÓÈÚÂ Í˚¯ÍÛ

● íÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ:
àÁ‚ÎÂÍËÚÂ „ÓÙËÓ‚‡ÌÌ˚È ¯Î‡Ì„, Û‰‡ÎËÚÂ ÔÓ·ÍÛ Ë ÒÎÂÈÚÂ ‚Ó‰Û ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ. 

● èÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ËÁ‚ÎÂ˜¸ ÙËÎ¸Ú ÔÓÒÚÂÎËÚÂ ÔÓ‰ ÌËÏ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ,
˜ÚÓ·˚ ÓÌÓ ÒÓ·‡ÎÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÒÚ‡ÚÓÍ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÏÔÂ.

● ÔÓ‚ÂÌËÚÂ ÙËÎ¸Ú ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË äî åãî
îñòàíîâêè â âåpòèêàëüíîì ïîëîæåíèè;

● èçâëåêèòå ôèëüòp è î÷èñòèòå åãî;

● ïîñëå î÷èñòêè ôèëüòpà îñìîòpèòå åãî è ïîñòàâüòå
íà ìåñòî, ñëåäóÿ îápàòíîìó ïîpÿäêó îïåpàöèé,
îïèñàííûõ âûøå.

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: 
ÂÒÎË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ÙËÎ¸Ú, ‡ ‚ ·‡ÍÂ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚Ó‰‡, ÒÎÂ‰ÛÈÚÂ ËÌÒÚÛÍˆËflÏ ÔÓ
ÒÎË‚Û ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ Ô‡‡„‡ÙÂ. ùÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸
ÔÓÚÂ˜ÂÍ ÔË ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËË ÙËÎ¸Ú‡.
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ÇÌËÏ‡ÌËÂ! 
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚ˚ı ÏÓ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·ÂÁ ÙÓÒÙ‡ÚÓ‚ (ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ì‡
ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ ÏÓ˛˘Â„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡) ÏÓÊÂÚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏË ˝ÙÙÂÍÚ‡ÏË:
- ÇÓ‰‡ ÔÓÒÎÂ ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÏÛÚÌÓÈ ·Î‡„Ó‰‡fl ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ˆÂÓÎËÚÓ‚ ‚ ÒÛÒÔÂÌÁËË. ùÚÓ ÌÂ
ÒÌËÊ‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl.
- ç‡ÎË˜ËÂ ·ÂÎÓ„Ó Ì‡ÎÂÚ‡ ˆÂÓÎËÚÓ‚ Ì‡ ·ÂÎ¸Â ÔÓÒÎÂ ÒÚËÍË. éÌ ÌÂ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ ÚÍ‡Ì¸ Ë ÌÂ ËÁÏÂÌflÂÚ ÂÂ
ˆ‚ÂÚ‡.
- ç‡ÎË˜ËÂ ÔÂÌ˚ ‚ ‚Ó‰Â ÔÓÒÎÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl ÌÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ Ó ÔÎÓıÓÏ
ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËË.
- èÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÌ˚Â ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl ‚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ÒÎÛ˜‡flı ÌÂˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓ.

å‡ÎÓ‚ÂÓflÚÌÓ, ˜ÚÓ Ç˚ Û‚Ë‰ËÚÂ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ ‚Ó‰Û! ùÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ
·Î‡„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓ˚ı ‰ÓÒÚË„‡˛ÚÒfl ÚÂ
ÊÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÒÚËÍË Ë ÔÓÎÓÒÍ‡ÌËfl, ÌÓ ÔË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÏÂÌ¸¯ÂÏ
ÔÓÚÂ·ÎÂÌËË ‚Ó‰˚.

èË˜ËÌ‡ ìÒÚ‡ÌÂÌËÂçÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸
ÇËÎÍ‡ ÌÂ ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
çÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ Û·ËÎ¸ÌËÍ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
çÂÚ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
èÂÂ„ÓÂÎË ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎË.
éÚÍ˚Ú Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚È Î˛Í.
ë·ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÓÚÎÓÊÂÌÌ˚È Á‡ÔÛÒÍ.

ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
ÇÍÎ˛˜ËÚÂ Û·ËÎ¸ÌËÍ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
èÓ‚Â¸ÚÂ.
á‡ÍÓÈÚÂ Î˛Í.
ë·ÓÒ¸ÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ.
èÓ‚Â¸ÚÂ.

1. å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌË Ì‡
Ó‰ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÂ

ëÏ. ÔË˜ËÌ˚ Ô. 1.
á‡Í˚Ú Í‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡
Û˜Í‡ ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏ.

èÓ‚Â¸ÚÂ.
éÚÍÓÈÚÂ Í‡Ì.
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Û˜ÍÛ ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.

2. çÂ Á‡ÎË‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û

èÂÂ„ÌÛÚ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„. 
á‡ÒÓËÎÒfl ÙËÎ¸Ú.
å‡¯ËÌ‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡.

Ç˚ÔflÏËÚÂ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„.
èÓ˜ËÒÚËÚÂ ÙËÎ¸Ú.
èÓ‚Â¸ÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

3. Water does not drain away

ÇÓ‰‡ ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ̃ ÂÂÁ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ Í‡Ì‡ Ë 
Á‡ÎË‚ÌÓ„Ó ̄ Î‡Ì„‡.
èÓÒÚÓÓÌÌËÂ Ó·˙ÂÍÚ  ̊ÏÂÊ‰Û ÂÁËÌÓ‚ÓÈ 
Ï‡ÌÊÂÚÓÈ Î˛Í‡ Ë Î˛ÍÓÏ.
å‡¯ËÌ‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ‡.

á‡ÏÂÌËÚÂ ÔÓÍÎ‡‰ÍÛ,
Á‡ÚflÌËÚÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ.
èÂÂÁ‡„ÛÁËÚÂ ·ÂÎ¸Â, Ó˜ËÒÚËÚÂ 
Ï‡ÌÊÂÚÛ Î˛Í‡.
èÓ‚Â¸ÚÂ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

4. ç‡ÎË˜ËÂ ‚Ó‰˚ Ì‡ ÔÓÎÛ ‚ÓÍÛ„
Ï‡¯ËÌ˚

å‡¯ËÌ‡ ÌÂ ÒÎËÎ‡ ‚Ó‰Û.
éÚÊËÏ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ (ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÏÓ‰ÂÎflı).
ÅÂÎ¸Â ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ

èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, ÔÓÍ‡ Ï‡¯ËÌ‡ ÒÓÎ¸ÂÚ ‚Ó‰Û.
ÇÍÎ˛˜ËÚÂ ÂÊËÏ ÓÚÊËÏ‡.
ê‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂ ·ÂÎ¸Â.

5. çÂÚ ÓÚÊËÏ‡

å‡¯ËÌ‡ ÌÂÓ‚ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÓÎÛ.
ÅÂÎ¸Â ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎÓÒ¸ ‚ ·‡‡·‡ÌÂ.
çÂ ÒÌflÚ˚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÍÂÔÎÂÌËfl.

Ç˚Ó‚ÌflÈÚÂ Ï‡¯ËÌÛ, ‚‡˘‡fl ÌÓÊÍË.
ê‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂ ·ÂÎ¸Â.
ëÌËÏËÚÂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÍÂÔÎÂÌËfl 
(ëÏ. „Î‡‚Û Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ).

6. ëËÎ¸Ì˚Â ‚Ë·‡ˆËË ‚Ó ‚ÂÏfl
ÓÚÊËÏ‡

èÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌËfl ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÌÂ ÔÓ¯ÎË 2 ÏËÌÛÚ˚.

–

çÂÚ Á‡ÎË‚‡ ‚Ó‰˚.

çÂÚ ÒÎË‚‡ ‚Ó‰˚.

èÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ 2 ÏËÌÛÚ˚.

Ç˚ÁÓ‚ËÚÂ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

èÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓ‰‡˜‡ ‚Ó‰˚.

èÓ‚Â¸ÚÂ ÒÎË‚ Ì‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Á‡ÒÓÓ‚.
èÓ‚Â¸ÚÂ ÒÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Ì‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÔÂÂ„Ë·Ó‚.

7. ã˛Í ÌÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl

8. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó¯Ë·ÍÛ 0, 1, 5, 7, 8, 9

9. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó¯Ë·ÍÛ 2

10. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó¯Ë·ÍÛ 3

å‡¯ËÌ‡ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ‡ ‚Ó‰ÓÈ. èÂÂÍÓÈÚÂ Í‡Ì  ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚.
Ç˚ÁÓ‚ËÚÂ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

11. ùÍ‡Ì ‰ËÒÔÎÂfl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ
Ó¯Ë·ÍÛ 4
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å‡¯ËÌ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ ¯ÛÏ ‰Û„Ó„Ó Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÓÚÊËÏ‡! ùÚÓ
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ï‡¯ËÌ‡ ËÏÂÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚÓÌ˚È ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸,
ÍÓÚÓ˚È Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

ìÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ
óÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔË˜ËÌÓÈ…
çÂÔÓÎ‡‰ÍË, ÍÓÚÓ˚Â Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ.
èÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ‚˚Á‚‡Ú¸ Ï‡ÒÚÂ‡ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔÓÒÏÓÚËÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Û˛
Ú‡·ÎËˆÛ. éÔÎ‡ÚÛ ‚˚ÁÓ‚‡ Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Á‡ Ò‚ÓÈ Ò˜ÂÚ, ÂÒÎË ÓÍ‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ
Ï‡¯ËÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏ ‡·Ó˜ÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ‡,
ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸. ÖÒÎË ÊÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒfl ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ
ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ˜ÚÓ Ç‡Ï ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‰‡ÊÂ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ.



áÌ‡Í              ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÔË·Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚, 73/23/CEE Ë
89/336/CEE, ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ Á‡ÏÂÌÂÌÌ˚ı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Â„Î‡ÏÂÌÚ‡ÏË 2006/95/CE Ë 2004/108/CE Ò
ËÁÏÂÌÂÌËflÏË Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËflÏË Í ÌËÏ.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â
■ å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl Á‡„ÛÁÍ‡ ÒÛıÓ„Ó ·ÂÎ¸fl
■ Ñ‡‚ÎÂÌËÂ ‚Ó‰˚

É‡·‡ËÚ˚
■ òËËÌ‡
■ ÉÎÛ·ËÌ‡ 
■ Ç˚ÒÓÚ‡

èËÏÂ˜‡ÌËÂ: ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ï‡¯ËÌ˚ ÛÍ‡Á‡Ì˚ Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÍÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ Ì‡ ÔÂÂ‰ÌÂÈ
Ô‡ÌÂÎË ‚ ‡ÈÓÌÂ Î˛Í‡.

6 kg
(0,5 ÷ 8 bar)

0,05 ÷ 0,8 MPa

60 cm
40 cm
85 cm

ëÂ‚ËÒ
å‡¯ËÌ‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÛÒÎÛ„‡ÏË
ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ëÂ‚ËÒÌÓ„Ó ñÂÌÚ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÓÚ ‰‡Ú˚ ÔÓÍÛÔÍË. çÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸
ÔÓ˜ÚÓÈ ˜‡ÒÚ¸ "Ä" „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 10 ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìfl ÔÓÍÛÔÍË.

ëÓı‡ÌËÚÂ ˜ÂÍ ËÎË Í‚ËÚ‡ÌˆË˛ ÔÓ‰‡‚ˆ‡, ‰Îfl ÔÂ‰˙fl‚ÎÂÌËfl Ëı Ï‡ÒÚÂ‡Ï ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÂÏÓÌÚ.

ÖÒÎË Ï‡¯ËÌ‡ ËÏÂÂÚ ÔËÁÌ‡ÍË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË, ÔÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ
ÔÓËÁ‚ÂÒÚË ÔÓ‚ÂÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ú‡·ÎËˆÂÈ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌË˛ ÌÂÔÓÎ‡‰ÓÍ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆÂ 36. 

ÖÒÎË ÊÂ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛ÚÒfl ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡ÌÌÓÈ ÔÓ‚ÂÍË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚
ìÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚È ëÂ‚ËÒÌ˚È ñÂÌÚ.
ëÓÓ·˘Ë‚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË Ï‡¯ËÌ˚ Ë ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ, ÍÓÚÓ˚Â Ç˚ Ì‡È‰ÂÚÂ Ì‡ Ú‡·ÎË˜ÍÂ, Ì‡ıÓ‰fl˘ÂÈÒfl ÔÓ‰
Á‡„ÛÁÓ˜Ì˚Ï Î˛ÍÓÏ Ï‡¯ËÌ˚ ËÎË ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ (16 ‡Áfl‰Ó‚, Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÂÒfl Ò ˆËÙ˚ 3). ë‰ÂÎ‡‚
˝ÚÓ, Ç˚ ·Û‰ÂÚÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ˚ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Ï ÒÂ‚ËÒÓÏ.
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Pfied zapnutím této praãky zkontrolujte, jestli byla
správnû nainstalována a jestli jsou odstranûny pfiepravní
konzoly.
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Úvod
Pfieãtûte si, prosím, pozornû tento návod k obsluze a dal‰í pfiiloÏené informace. Pfii
pouÏívání praãky postupujte podle pokynÛ v nich uveden˘ch.
Uschovejte ve‰kerou dokumentaci pro pozdûj‰í pouÏití nebo pro pfiípadné dal‰í
vlastníky praãky.

Poznámka: Tato praãka je urãena v˘hradnû pro
pouÏití v domácnostech.

Pokyny k likvidaci
Ve‰ker˘ materiál pouÏívan˘ pro zabalení praãky je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostfiedí a
recyklovateln˘. Pfii likvidaci obalu postupujte zpÛsobem, kter˘ bere ohled na Ïivotní
prostfiedí.

Poraìte se o moÏnostech likvidace s va‰ím
prodejcem nebo místními úfiady.

Pfiístroje urãené k likvidaci nejsou bezcenn˘m odpadem! Opûtovn˘m zpracováním
lze z odpadu získat cenné materiály.

Poznámka: OdstraÀte z pfiístroje urãeného k likvidaci
síÈovou zástrãku. Odfiíznûte napájecí kabel a
zlikvidujte jej spoleãnû se zástrãkou.

Pfii likvidaci staré praãky nezapomeÀte vyfiadit z ãinnosti zámek dvífiek praãky, aby se
nemohly do praãky ne‰Èastnou náhodou zavfiít dûti.



Dodávka pfiístroje
Pfii pfiebírání dodávky zkontrolujte, jestli obsahuje v‰echny následující komponenty:
- Návod k obsluze
- Záruãní list
- Krycí zátky

a jestli nedo‰lo bûhem pfiepravy k jejich po‰kození. V pfiípadû po‰kození jakékoliv
komponenty kontaktujte nejbliÏ‰í autorizované servisní stfiedisko (viz. oddíl Zákaznick˘
servis).

Bezpeãnostní pokyny

Poznámka: Pfii jakémkoliv ãi‰tûní nebo údrÏbû praãky
dodrÏujte následující pokyny.

A) Vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky.
B) Uzavfiete kohoutek pfiívodu vody.
C) V‰echny pfiístroje Candy pouÏívají zemnûní a z tohoto dÛvodu musí b˘t síÈové

napájení uzemnûné. Pokud tomu tak není, obraÈte se na kvalifikovaného
odborníka.

D) Nedot˘kejte se pfiístroje, pokud jsou Va‰e ruce nebo nohy mokré nebo vlhké.
NepouÏívejte pfiístroj jestliÏe jste bosí.

E) Nedoporuãujeme pouÏívat Ïádné adaptéry, vícenásobné konektory a/nebo
prodluÏovací ‰ÀÛry.

Poznámka: Bûhem pracího cyklu mÛÏe teplota vody
dosahovat 90°C.

F) Pfied otevfiením dvífiek zkontrolujte, jestli v bubnu nezÛstala voda.
G) Nedovolte dûtem nebo neoprávnûn˘m osobám pouÏívat pfiístroj bez dohledu.
H) Nevytahujte zástrãku ze zásuvky taháním za napájecí kabel nebo samotn˘

pfiístroj.
I) Nevystavujte pfiístroj vlivu povûtrnostních podmínek (dé‰È, pfiímé sluneãní svûtlo,

atd.)
J) Pfii pfiesunu pfiístroje dbejte na to, abyste jej nikdy nezvedali uchopením

ovládacích prvkÛ nebo zásuvky pro prací prostfiedek.
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Pfii pfiesunu pomocí vozíku nikdy nepokládejte praãku tak, aby její dvífika leÏely na vozíku.
K) DÛleÏité upozornûní!

Pokud instalujete pfiístroj na podlahu pokrytou kobercem, nesmí dojít k ucpání
ventilaãních otvorÛ na základnû pfiístroje.

L) Pfiístroj by mûli zvedat dva lidé.
M) JestliÏe pfiístroj nefunguje správnû nebo se porouchá, vypnûte jej, uzavfiete pfiívod

vody a kontaktujte  autorizované servisní stfiedisko. PoÏádejte, aby byly pfii opravû
pfiístroje pouÏity originální náhradní díly.
V pfiípadû nedodrÏení tûchto pokynÛ mÛÏe b˘t ohroÏena bezpeãnost pfiístroje.

N) Pokud je tfieba vymûnit napájecí kabel, obraÈte se na autorizované servisní
stfiedisko.

O) Nainstalujte pfiístroj tak, aby byla síÈová zástrãka a ventily pro pfiívod vody snadno
dostupné.

P) Nikdy nevkládejte do praãky záclony, které obsahují sklolaminát.
Q) Nedovolte, aby se na podlaze kolem praãky hromadil textilní prach nebo

chuchvalce vláken.
R) Pfied otevfiením dvífiek praãky vÏdy poãkejte, neÏ indikátor uzamknutí dvífiek

zhasne. Tímto zpÛsobem je zaji‰tûno vychladnutí praãky pfied vyjmutím prádla.
S) Základní panel musí b˘t vÏdy pfiipevnûn k pfiístroji.

Postup pfii praní - krátk˘ pfiehled
Praní
- Otevfiení dvífiek provedete  stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.
- VloÏte do praãky prádlo.
- Zavfiete dvífika.
- VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádek dávkovaãe: do pfiihrádky 1 pro pfiedpírku a

do pfiihrádky 2 pro v‰echny dal‰í programy.
- Vyberte program otoãením otoãného voliãe programÛ (poÏadovan˘ program se

zobrazí na displeji).
- V pfiípadû potfieby upravit teplotu praní.
- Vyberte v‰echny poÏadované funkãní tlaãítka a pak stisknûte tlaãítko

Spu‰tûní/Pfieru‰ení.
- Mezi stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení a spu‰tûním programu mÛÏe b˘t krátké

ãasové zpoÏdûní, bûhem kterého praãka urãí mnoÏství poÏadované vody a
nastaví parametry programu.

Jakmile je program ukonãen
– Na displeji se zobrazí následující  hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU -

OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.

Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
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UÏiteãné rady
V této ãásti pfiíruãky naleznete uÏiteãné tipy, které Vám umoÏní pouÏívat praãku
nejekonomiãtûj‰ím a k Ïivotnímu prostfiedí nej‰etrnûj‰ím zpÛsobem.

Vkládejte do praãky plnou náplÀ
Zbyteãnému pl˘tvání energií, vodou nebo pracím prostfiedkem mÛÏete zamezit tím,
Ïe budete do praãky vkládat pouze maximální náplÀ, jejíÏ velikost nepfiesahuje
povolenou hodnotu.
Praní jedné náplnû prádla u‰etfií ve srovnání s praním dvou poloviãních náplní prádla
50% energie.

Kdy je vhodné provádût pfiedpírku?
Pouze tehdy, kdyÏ je prádlo velmi ‰pinavé! Vynechání pfiedpírky u normálnû
zneãi‰tûného prádla u‰etfií 5 aÏ 15% energie.

Jakou zvolit teplotu praní?
PouÏíváte-li pfied praním v praãce odstraÀovaã skvrn, nemusíte prát pfii teplotách
vy‰‰ích neÏ 60°C. PouÏitím  teploty praní 60°C lze dosáhnout aÏ 50% úspory energie.
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Instalace
Odstrañte ochrannou podloïku z pënového
polystyrénu (souöást obalu) a praöku umístëte
nedaleko místa trvalého pouïívání.

Odstfiihnûte pásku, která drÏí
hadici a dejte pozor abyste
nepo‰kodili hadici a elektrick˘
kabel.

Od‰roubujte 4 ‰rouby (A) na
zadní stranû a odstraÀte 4
distanãní vloÏky.

Uzavfiete 4 otvory pouÏitím 4
krytek které jsou uloÏeny v sáãku
s návodem k pouÏití.

Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z
vlnitého materiálu podle obrázku.

Umístûte praãku do roviny pomocí 4 nastaviteln˘ch
noÏiãek:

aa))  Otáöejte maticí äroubu po smëru hod. ruöiöek a pak
måïete püizpåsobit vÿäku noïiöky.

bb))  Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud
perfektnë nepüilne k podlaze. 

cc))  Upevnëte polohu noïiöky otoöením matice äroubu
proti smëru hod. ruöiöek.

45

UPOZORNùNÍ: doporuãujeme Vám uschovat traverzu, táhla a ‰rouby pro
pfiípad eventuální pfiepravy. V˘robní podnik nenese zodpovûdnost za
eventuální zpÛsobené ‰kody zafiízení, nedodrÏováním norem t˘kajících se
uvedení do provozu. Ve‰keré náklady spojené s instalací jsou záleÏitostí
uÏivatele.

A

B

C



Vodovodní zapojení

Zafiízení musí b˘t napojeno na vodovodní síÈ pouze s
nov˘mi pfiívodními hadicemi, které byly dodány spolu s
praãkou. V Ïádném pfiípadû nesmí b˘t pouÏity staré
pfiívodní hadice.

Praãka je vybavena jednou pfiívodní hadicí, jejíÏ koncové
ãásti je pojistn˘ krouÏek se závitem 3/4" ke spojení mezi
závitov˘m napojením praãky a vodovodním kohoutkem s
pfiívodem studené vody.

Praãka musí b˘t napojena v˘hradnû na vodovodní 
kohoutek se studenou vodou.
Napojení na vodovodní kohoutek s teplou vodou, to jest
o teplotû vi‰‰í 40°C, mÛÏe po‰kodit nûkteré delikátnûj‰í
prádlo.

UPOZORNùNÍ: po kaÏdém praní je doporuãeno
uzavfiít pfiítokov˘ kohoutek k odstavení praãky od
hydraulického okruhu.

Ke správné funkãnosti automatické praãky, je dÛleÏité pfiihlédnout k umístûní a v˘‰ce
odtokové hadice. Je velmi dÛleÏité, aby její koncovka nebyla umístûna níÏe neÏ 50 cm
a v˘‰e neÏ 85 cm nad zemí.
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min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max
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min 4 cm

Pfiívod elektrické energie a bezpeãnostní pokyny

Praãka vyÏaduje pro svÛj provoz jednofázové napûtí 230 V,50 Hz.Zkontrolujte,jestli je
pfiívodní vodiã dostateãnû dimenzovan˘ pro dodávku v˘konu alespoÀ 3,0 kW a
potom pfiipojte zástrãku do 10 A uzemnûné zásuvky.
Po instalaci umístûte pfiístroj tak,aby byla zástrãka snadno dostupná.
Provûfite,jestli je pro rozvod elektfiiny ve Va‰em domû pouÏíván zemnící systém.
Zásuvka v domû a zástrãka pfiístroje musí b˘t stejného typu.
Obecnû se nedoporuãuje pouÏívat adaptéry typu rozdvojky a/nebo prodluÏovací
vedení.
V‰echny praãky Candy splÀují bezpeãnostní poÏadavky stanovené institutem pro
oznaãování v˘robkÛ známkou kvality (Quality Trademark Institute).
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RYCHL¯ PRÒVODCE MENU CANDY INFOTEXT
Napojte praãku na vodní a elektrickou síÈ tak, jak je uvedeno na stranû 46.
Vyberte voliãem jak˘koliv program a v krátkém ãase ho budete mít zobrazen˘ na displey.

Dfiíve neÏ zapnete menu INFOTEXT, mûjte na pamûti, Ïe máte k dispozici pouze 30 sekund
pro kaÏdou vybranou operaci.
V pfiípadû, Ïe se vám nepdoafií v daném ãasovém úseku nastavit poÏadovan˘ program,
display se vrátí do základního (pohotovostního) schématu. K tomu abyste mohli pokraãovat v
programování, musíte opût zapnout menu Infotext .
Stisknûte souãasnû tlaãítka (         ) a  (         ) a drÏte je po dobu 5 sekud neÏ se ozve signál
potvrzení.
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Správn˘ ãas mÛÏe b˘t upraven pozdûji

Pouze pokud by byl vybrán program 1

VOLBA JAZYKA
CESKY

Stisknûte tlaãítko (         ) pro potvrzení.

Stisknûte tlaãítko pro (         ) pro zmûnu jazyka 

ADOPT LANGUAGE
ENGLISH

NASTAVENI CASU
hh:

Stisknûte tlaãítko (         )
K regulaci hodin.

NASTAVENI CASU
mm :

Stisknûte tlaãítko (         ) K regulaci minut.

Stisknûte tlaãítko (         ) pro potvrzení.

Stisknûte tlaãítko (         ) pro potvrzení.

WELCOME 
0.00

COTTON
<<1:50>>10 90

NASTAVENI CASU
ABSOLUTNI

V pfiípadû zobrazení „ RELATIVNI „
stisknûte tlaãítko (         ) k pfiepnutí na
„ ABSOLUTNI“

Stisknûte tlaãítko (        ) pro potvrzení.
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ZVOLIT PAMET?
ANO

Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (         ) k
Pfiepnutí na ANO.

Stisknûte tlaãítko (        ) pro potvrzení.

ZVOLIT DEMO?
NE

Zachovat NE
Pokud ANO  stisknûte (         )

Stisknûte tlaãítko (        ) pro potvrzení.

VYSTUP Z MENU?
ANO

Pokud je zobrazeno NE, 
stisknûteTlaãítko (         ) k pfiepnutí na
ANO.

Stisknûte tlaãítko (        ) pro potvrzení.

Vrátíte se do pfiedcházejícího vybraného
programu.

SIGNAL UKONC.
ANO

Pokud je zobrazeno NE, stisknûte
Tlaãítko (         ) k   Pfiepnutí na ANO.

Stisknûte tlaãítko (        ) pro potvrzení.

V tomto pfiípadû je moÏné vybrat jak˘koliv program praní a je moÏno provést spu‰tûní o nûco
pozdûji.
Ke získání detailnûj‰ích informací pokraãujte ve ãtení této pfiíruãky.

BAVLNA
<<1:50>>10 90

SET CONTRAST
Stisknutím tlaãítka “VOLBA
ODST¤EëOVÁNÍ” (         ) upravíte jas
displeje.

Stisknûte tlaãítko (         ) pro potvrzení.



První pouÏití Candy Infotext
Praãka bude fungovat i bez naprogramování parametrÛ Infotext. Pro zaji‰tûní
efektivní ãinnosti funkcí ZpoÏdûné spu‰tûní programu a âasové ukonãení programu
je v‰ak nezbytné parametry Infotext naprogramovat. Naprogramování praãky je
jednoduchá operace, neboÈ v˘robce vûnoval jednoduchosti a efektivnosti ovládání
praãky velkou pozornost.

Naprogramování praãky
Naprogramováním Infotext lze nastavit hodiny, jazyk a dal‰í uÏivatelské parametry. Po
zapnutí praãky a nastavení otoãného voliãe programÛ z polohy "off" (vypnuto) na
nûkter˘ z programÛ se objeví uvítací zpráva.

Tato zpráva se zobrazuje pouze krátkou dobu, bûhem které praãka rozpoznává
vybran˘ program. Jakmile je praãka pfiipravena, zobrazí se na displeji podrobné
informace o programu. V tento okamÏik mÛÏete praãku naprogramovat.

Pfiíklad

Zobrazení Menu
Pfii práci s menu Infotext pamatujte na to, Ïe kaÏdou operaci musíte provést bûhem
30 sekund. Pokud se Vám nepodafií bûhem této doby operaci dokonãit, obnoví se
poãáteãní zobrazení displeje. Chcete-li v programování menu pokraãovat, staãí
menu Infotext znovu zobrazit.
Jak jiÏ bylo fieãeno, mÛÏete v tomto stavu menu naprogramovat. Stisknûte a
souãasnû pfiidrÏte tlaãítka (       ) a (       ) po dobu 5 sekund nebo tak dlouho, dokud
se neozve zvukové znamení.
Jednotlivé volby zobrazeného menu lze mûnit stiskem tlaãítka (       ).
Pro potvrzení a uloÏení volby stisknûte tlaãítko (       ) .

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE
Stisknutím tlaãítka “VOLBA ODST¤EëOVÁNÍ” (        ) upravíte jas displeje.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka se úroveÀ jasu postupnû sniÏuje a následnû se vrátí na
maximální úroveÀ.
Potvrìte pomocí tlaãítka „VOLBA TEPLOTY” (         ).

Nastavení jazyka
Va‰e pracka je automaticky nastavena v anglickém jazyce. Chcete-li pouÏívat jin˘ jazyk
(tj. jazyk, kter˘ se bude zobrazovat pfii pouÏívání praãky), postupujte následujícím
zpÛsobem: 
Nyní mÛÏete opakovan˘m stiskem tlaãítka (       ) procházet jednotlivé jazykové volby.
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VITEJTE!
0:00

BAVLNA
<<1:50>> 9010

Vyberte poÏadovan˘ jazyk, uvolnûte stisk tlaãítka (      ) a uloÏte nastaven˘ jazyk
stiskem tlaãítka (        ).
Po ukonãení volby jazyka se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení nového ãasu.

Nastavení nového ãasu
Tuto funkci je nutno nastavit ze dvou dÛvodÛ: aby se na displeji zobrazoval aktuální
ãas a aby funkce pro ãasové ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní fungovaly
správnû.
Na displeji zaãne nejprve blikat ãíslo udávající hodiny. Nastavte hodiny opakovan˘m
stiskem tlaãítka (       ) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka (        ) .
Nyní zaãne na displeji blikat ãíslo udávající minuty. Nastavte minuty opakovan˘m
stiskem tlaãítka (       ) a pak toto nastavení uloÏte stiskem tlaãítka (        ) .
Po ukonãení nastavení nového ãasu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
ãasového reÏimu.

Nastavení ãasového reÏimu               
âasov˘ reÏim lze nastavit dvûma zpÛsoby.
První moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu zadáním absolutního ãasu (napfi. program bude
ukonãen v 17:00). Tento reÏim se naz˘vá reÏim absolutního ãasu.

Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl v menu nastaven reÏim absolutního
ãasu.

Pfii nastavení funkce âasové ukonãení programu podle pfiedchozího obrázku se
program ukonãí v 17:00.
Druhou moÏností je programovat hodnotu funkce âasové ukonãení programu nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu zadáním poãtu hodin (napfi. program bude ukonãen za
3 hodinu). Tento reÏim se naz˘vá reÏim relativního ãasu.
Následující pfiíklad ilustruje pouÏití funkce âasové ukonãení programu (nebo
ZpoÏdûné spu‰tûní programu) v pfiípadû, Ïe byl nastaven reÏim relativního ãasu.

Oba reÏimy jsou velmi uÏiteãné i kdyÏ pouÏívání  reÏimu absolutního ãasu je 
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Popis ovládacích prvkÛ
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Voliã programÛ A
Tlaãítko Spu‰tûní/Pfieru‰ení B
Tlaãítko StupeÀ Zneãi‰tûní C
Tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/ D
âasové ukonãení programu  
Tlaãítko P¤O ZABRÁNùNÍ POMAâKÁNÍ E
Tlaãítko AQUAPLUS F
Tlaãítko Pfiedpírki G
Tlaãítko Volba rychlosti odstfieìování H
Tlaãítko “TEPLOTA PRANÍ” I
Kontrolky tlaãítek M
Displej INFOTEXT N
RukojeÈ otvírání dvífiek O
Zásuvka pro prací prostfiedek P

pravdûpodobnû uÏivatelsky pfiívûtivûj‰í a snadnûj‰í, protoÏe pfii nûm nemusíte
provádût v˘poãet poãtu hodin, které mají uplynout pfied vypnutím/zapnutím praãky.
Pfii nastavování ãasového reÏimu pouÏijte tlaãítko (      ) pro pfiepínání mezi obûma
volbami: "Relativni a "Absolutni. Vyberte poÏadovanou hodnotu a uloÏte ji stiskem
tlaãítka  (       ).
Po ukonãení volby ãasového reÏimu se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení funkce
pro signalizaci ukonãení praní zvukov˘m signálem.

Aktivace signalizace ukonãení praní zvukov˘m signálem
Zde mÛÏete nastavit, jestli se má po ukonãení pracího cyklu ozvat zvukové znamení.
Vyberte pomocí tlaãítka (       ) poÏadovanou volbu: ano nebo ne. 
Po uloÏení nastavení stiskem tlaãítka (      ) se na displeji zobrazí v˘zva k nastavení
funkce pro aktivaci pamûti.

Aktivace pamûti                                                    
Tato funkce je velmi uÏiteãná v pfiípadû, Ïe pouÏíváte pfii praní prádla ãasto stejn˘
program. Jestl iÏe je pamûÈ aktivována, uloÏí praãka naposledy pouÏit˘
program/funkce do pamûti. Tato funkce je pouÏitelná pouze u programÛ bavlna,
jemné tkaniny, syntetické tkaniny a vlna. Nastavení není v pamûti uloÏeno do Ïádné
speciální programové skupiny.  Vyberte pomocí tlaãítka (       ) poÏadovanou volbu:
Ano nebo Ne a uloÏte toto nastavení stiskem tlaãítka (        ) .
Na displeji se zobrazí v˘zva k nastavení demonstraãního reÏimu.

Demonstraãní reÏim                                                                 (standardní nastavení - NE)
Tento reÏim se pouÏívá pouze pro SERVISNÍ ÚâELY a proto jej nastavte na NE (pokud
tak jiÏ nebylo uãinûno). JestliÏe po uzavfiení menu Infotext nebude demonstraãní
reÏim nastaven na "NE", NEBUDE prací program SPU·TùN. Prací cyklus se spustí pouze
tehdy, kdyÏ je demonstraãní reÏim nastaven na "NE".
Po uloÏení "NE" pomocí tlaãítka (       ) se na displeji zobrazí dotaz, jestli chcete menu
uzavfiít.

Uzavfiení menu
Pokud jste s proveden˘m nastavením spokojeni, mÛÏete nyní menu uzavfiít v˘bûrem
Ano pomocí tlaãítek (          ) a (          ).
Pokud v‰ak chcete nûkteré nastavení zmûnit, vyberte Ne a praãka se pfiepne na
zaãátek sekvence programování. K poÏadované funkci se mÛÏete rychle dostat
pomocí tlaãítka (       ), které umoÏÀuje kaÏdou funkci uloÏit a pfieskoãit.
Po dokonãení nastavení mÛÏete menu uzavfiít a zahájit testování.
Jakoukoliv funkci menu mÛÏete v pfiípadû potfieby znovu nastavit v˘‰e popsan˘m
zpÛsobem. To mÛÏe b˘t uÏiteãné napfiíklad tehdy, kdyÏ se hodiny zpoÏìují nebo
pfiedbíhají - v takovém pfiípadû nastavte správn˘ ãas pomocí funkce pro nastavení
nového ãasu. Nastavené hodnoty zÛstanou v pamûti praãky i v pfiípadû odpojení
napájení nebo v˘padku elektrického proudu.
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Tlaãítko Spu‰tûní/Pfieru‰ení 
Spu‰tûní (START)
Po spu‰tûní programu jedním stiskem tlaãítka START. Nyní musíte chvíli poãkat, neÏ
praãka provede anal˘zu náplnû prádla.
Pfiíklad

Potom se na displeji Infotext zobrazí ãas zb˘vající do konce programu a spustí se
prací cyklus. Infotext vypoãítá ãas zb˘vající do konce vybraného programu na
základû standardní 6 kg náplnû a v prÛbûhu pracího cyklu jej opravuje tak, aby byl
úmûrn˘ velikosti a sloÏení náplnû.
Pfiíklad

Pfieru‰ení (PAUSE)
Kdykoliv bûhem pracího cyklu lze program pfieru‰it podrÏením tlaãítka
Spu‰tûní/Pfieru‰ení (Start/Pause) po dobu cca. 3 sekund, dokud se neozve zvukové
znamení. Na displeji se zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en. 

Pfiíklad

Pokud potfiebujete pfiidat nebo vyjmout prádlo bûhem praní, poãkejte dvû minuty,
dokud bezpeãnostní zafiízení neuvolní zámek dvífiek.

Program lze znovu spustit dal‰ím stiskem tlaãítka Spu‰tûní/Pfieru‰ení. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program bude pokraãovat.

ZRU·ENÍ PROGRAMU
Zru‰ení programu se provede pfiestavením voliãe programÛ do polohy OFF. Zvolte jin˘
program. Displej signalizuje, Ïe program byl vynulován a tudíÏ zru‰en. Na displeji se
zobrazí informace o tom, Ïe program byl pfieru‰en a pak zru‰en.
Pfiíklad

Nastavte voliã programÛ do polohy OFF.

KONEC: 1H:50M
PRANI

9010

B

PAUZA PROGRAMU
POJISTKA DVERI 9010

PAUZA PROGRAMU
OTEVRIT DVERE 9010

VYCKEJTE
NASTAVIT
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ZRUSENI PROG.

Popis ovládacích prvkÛ

V následující ãásti pfiíruãky bude uveden popis v‰ech tlaãítek a voliãÛ na ovládacím
panelu praãky.
Po v˘bûru poÏadovaného programu a kteréhokoliv z voliteln˘ch tlaãítek se informace o
vybran˘ch poloÏkách na zobrazí displeji Infotext.
Pokud je program s vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem kompatibilní, usly‰íte pípnutí a nad
vybran˘m voliteln˘m tlaãítkem se rozsvítí svûtlo. 
V˘bûr volitelného tlaãítka se provádí jedním stiskem tohoto tlaãítka; zru‰ení v˘bûru se
provádí dal‰ím stiskem tohoto tlaãítka.
Pfieãtûte si, prosím, pozornû následující informace.

Voliã programÛ

Po v˘bûru programu pomocí voliãe programÛ a po zhasnutí uvítací zprávy se na
displeji zobrazí následující informace (ãteno zleva doprava):

1. Rychlost odstfieìování
2. Název programu
3. Teplota praní

Pfiíklad
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ETTLLAAÖÖÍÍTTKKOO  PPRROO  ZZAABBRRÁÁNNËËNNÍÍ  PPOOMMAAÖÖKKÁÁNNÍÍ

Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklå pro smíäené a jemné tkaniny,
je moïné sníïit na minimum pomaökání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolenÿ
vÿbërem programu a druhu praného prádla. 
V püípadë ssmmëëssnnÿÿcchh tkanin se püi praní vyuïívá funkcí pro postupné ochlazování
vody, vylouöení otáöení bubnu bëhem vypouätëcí láznë a pro jemné odstüed’ování,
öímï je zajiätëna nevyääí regenerace pranÿch tkanin.
U jjeemmnnÿÿcchh tkanin, s vÿjimkou vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch smësnÿch
tkanin, je ale doplnën o funkci ponechání vody v bubnu po ukonöení závëreöného
máchání.
U programu pro praní vvllnnyy//rruuöönní praní má toto tlaöítko pouze funkci ponechání
vody v bubnu po skonöení posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá
pruïnost vláken.
Bûhem této fáze, kdy voda stojí ve vanû praãky, kontrolka tlaãítka bliká, coÏ
znamená, Ïe je praãka v pauze.
Pro dokonöení cyklu praní jjeemmnnÿÿcchh tkanin a vvllnnyy//rruuöönní praní måïete zvolit následující
postup:
- zruäit tuto funkci vypnutím tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude
ukonãen fází vypuätëní vody a odstüedëním prádla.
V pfiípadû, kdy chcete provést pouze vypu‰tûní:
- nastavte nejdfiíve voliã programÛ do polohy OFF
- zvolte program pouhého vypou‰tûní
- znovu praãku spusÈte opûtovn˘m stisknutím tlaãítka START.

TLAâÍTKO AQUAPLUS

Díky novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocí tlaãítka provést nov˘
speciální cyklus praní, kter˘ je vhodn˘ pfii praní odoln˘ch a smûsn˘ch tkanin a kter˘
peãuje o vlákna a jemnou pokoÏku toho, kdo je nosí.
PouÏití mnohem vût‰ího mnoÏství vody a nová kombinace cyklÛ otáãení bubnu s
napou‰tûním a vypou‰tûním vody umoÏÀuje dosáhnout dokonale ãistého a
vymáchaného prádla. MnoÏství vody pfii praní je nyní vy‰‰í, aby se prací prá‰ek
opravdu úplnû rozpustil a zaruãil tak perfektní úãinek praní. Vût‰í mnoÏství vody je
nyní pouÏíváno i v okamÏiku máchání tak, aby se odstranily ve‰keré stopy pracího
prostfiedku z vláken. 
Tato funkce byla vytvofiena speciálnû pro osoby s jemnou a citlivou pokoÏkou,
kter˘m mÛÏe i minimální zbytek pracího prá‰ku zpÛsobit podráÏdûní nebo alergii.
Doporuãujeme, abyste tuto funkci pouÏívali i pfii praní dûtského obleãení, praní
jemného prádla obecnû nebo pfii praní froté prádla, protoÏe vlákna froté mají vût‰í
tendenci zachycovat prací prá‰ek. 
Pro zaji‰tûní nejlep‰ích v˘konÛ pfii praní je tato funkce vÏdy aktivní u programÛ
Jemné prádlo a Vlna. 
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Tlaãítko “STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ”

Pomocí tohoto tlaãítka (které je aktivní pouze u programÛ BAVLNA a SMÍ·ENÉ
PRÁDLO) mÛÏete zvolit 3 úrovnû intenzity praní v závislosti od stupnû zneãi‰tûní
prádla.
Po zvolení programu a teploty praní se nastaví nejniÏ‰í povolená úroveÀ zvoleného
programu. Stisknutím tlaãítka se úroveÀ zv˘‰í a následnû se upraví parametry, t˘kající
se délky pracího cyklu.
3 úrovnû intenzity, které se zobrazují na displeji:

Tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/
âasové ukonãení programu  
Volby ukonãení programu/zpoÏdûné spu‰tûní programu lze pouÏít tehdy, kdyÏ
chcete mít prádlo pfiipraveno v pozdûj‰í dobu (av‰ak v intervalu 24 hodin).

1. Nastavení zpoÏdûného spu‰tûní programu 
Stisknûte jednou tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Pokud toto tlaãítko stisknete bûhem 5 sekund, obnoví se na displeji
zobrazení programové volby. Stisknûte tlaãítko spu‰tûní (START).
Pokud chcete zpoÏdûné spu‰tûní zru‰it, pfiidrÏte toto tlaãítko po dobu 5 sekund.

2. âasové ukonãení programu 
Stisknûte dvakrát tlaãítko ZpoÏdûné spu‰tûní programu/âasové ukonãení programu
a nastavte poÏadovan˘ ãas stiskem tlaãítek pro nastavení hodin a minut (doleva a
doprava). Po zobrazení této volby se na displeji zobrazí minimální ãas, kter˘ lze pro
ukonãení programu nastavit. Tento ãas mÛÏete pouze zvût‰it na poÏadovanou
hodnotu.

POZNÁMKA: Pokud pouÏíváte funkce âasové ukonãení programu/ZpoÏdûné spu‰tûní
programu, vkládejte prací prostfiedky v˘hradnû do zásuvky pro prací prá‰ek. VloÏení
pracích prostfiedkÛ do bubnu, ve kterém jsou ponechány del‰í dobu, mÛÏe zpÛsobit
po‰kození prádla. 
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Kontrolky tlaãítek
Rozsvítí se, jakmile jsou stisknuta pfiíslu‰ná tlaãítka.

Displej INFOTEXT

RukojeÈ otvírání dvífiek
Otevfiení dvífiek provedete  stisknutím páãky umístûné uvnitfi rukojeti.

Otevfiená dvífika:  Speciální bezpeãnostní zafiízení zabraÀuje, aby mohla b˘t dvífika
otevfiena okamÏitû po ukonãení cyklu praní.  Po ukonãení pracího cyklu poãkejte
dvû minuty, neÏ budete dvífika otvírat. Na displeji se zobrazí “OTEVRENE DVERE” a
bude moÏné dvífika otevfiít. Pro jistotu si zkontrolujte, zda v bubnu není voda. 
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Popis zvoleného programu 

N

Poãet otáãek
odstfieìování
zvoleného
programu

Maximální
teplota

zvoleného
programu  

BAVLNA 9010

O

Otáãky x 100 Tepl. °C
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Poznámka: Tento model je vybaven elektronick˘m "senzorem", kter˘
kontroluje správnost vyváÏení prádla. Pokud je prádlo mírnû
nevyváÏená, provede praãka automatické vyváÏení, aby mohlo b˘t
provedeno normální odstfiedûní. JestliÏe se ani po nûkolika pokusech
nepodafií vyváÏení obnovit, provede se odstfiedûní se sníÏenou
rychlostí. Pokud je prádlo silnû nevyváÏené, dojde ke zru‰ení fáze
odstfieìování.
Automatické vyvaÏování omezuje vibrace, sniÏuje hluãnost a zlep‰uje
spolehlivost a Ïivotnost praãky.

TLAâÍTKO “P¤EDPÍRKY”
Tato funkce je uÏiteãná zejména v pfiípadû velmi za‰pinûného prádla a mÛÏe b˘t
pouÏita pouze s nûkter˘mi programy, jak je uvedeno v tabulce programÛ. 
Prací prostfiedek k tomuto programu, nasypejte do pfiihrádky zásobníku oznaãené “1“
(k získání bliÏ‰í informace viz rozdûlení zásobníku pro prací prostfiedky v tomto
manuálu). Doporuãujeme pouÏít jen 20% z uvedeného mnoÏství na obalu pracího
prostfiedku.

Tlaãítko Volba rychlosti odstfieìování 
Pfii v˘bûru pracího programu se na displeji zobrazuje maximální rychlost odstfieìování,
která je pro nastaven˘ program moÏná. Opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu
rychlosti odstfieìování se bude rychlost sniÏovat s krokem 100 otáãek za minutu.
Minimální povolená rychlost je 400 otáãek za minutu; v pfiípadû potfieby lze
odstfieìování opakovan˘m stiskem tlaãítka pro volbu rychlosti odstfieìování zru‰it. 

Tlaãítko “TEPLOTA PRANÍ”

Pomocí této funkce je moÏné prát na jakoukoli teplotu, která je niÏ‰í neÏ maximální
teplota daná pro kaÏd˘ jednotliv˘ program.
Pfii kaÏdém stisknutí tlaãítka se teplota sníÏí o 10°C, a to aÏ na minimální teplotu 15°C
(praní ve studené vodû).

Upozornûní: Teplota musí b˘t nastavena pfied zvolením funkce „STUPE≈ ZNEâI·TùNÍ“.
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Zásuvka pro prací prostfiedek
Zásobník na prací prostfiedky je rozdûlen do 3 ãástí:

– Öást je oznaãen “1” a slouÏí pro prací
prostfiedky urãené pro pfiedpírku.

– Öást je oznaãena “ ”, slouÏí pro speciální
pfiísady, zmûkãovadla, rÛzná parfémovaná
máchadla, atd......

– Öást je oznaãena “2” a slouÏí pro prací
prostfiedky  hlavního praní.

DDÅÅLLEEÏÏIITTÉÉ::
PPAAMMAATTUUJJTTEE,,  ÏÏEE  NNËËKKTTEERRÉÉ  PPRRAACCÍÍ
PPRRÁÁÄÄKKYY  SSEE  ÄÄPPAATTNNËË  OODDSSTTRRAAÑÑUUJJÍÍ
((RROOZZPPOOUUÄÄTTËËJJÍÍ))..  
VV  TTAAKKOOVVÉÉMM  PPÜÜÍÍPPAADDËË
DDOOPPOORRUUÖÖUUJJEEMMEE  PPOOUUÏÏIITTÍÍ
SSPPEECCIIÁÁLLNNÍÍCCHH  NNÁÁDDOOBBEEKK  AA  JJEEJJIICCHH  
VVLLOOÏÏEENNÍÍ  DDOO  PPRRAACCÍÍHHOO  BBUUBBNNUU..

DDÅÅLLEEÏÏIITTÉÉ::    
ÖÖÁÁSSTT  JJEE  OOZZNNAAÖÖEENNAA “ ” MMÅÅÏÏEETTEE  PPLLNNIITT  PPOOUUZZEE
TTEEKKUUTTŸŸMMII  PPRROOSSTTÜÜEEDDKKYY..  
PPRRAAÖÖKKAA  JJEE  PPÜÜEEDDUURRÖÖEENNAA  KK  AAUUTTOOMMAATTIICCKKÉÉMMUU
OODDÖÖEERRPPÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPÜÜÍÍSSAADD  BBËËHHEEMM  PPOOSSLLEEDDNNÍÍHHOO  MMÁÁCCHHÁÁNNÍÍ
VVEE  VVÄÄEECCHH  CCYYKKLLEECCHH  PPRRAANNÍÍ..
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P Prací prostfiedky, 
pomÛcky pro praní a jejich mnoÏství

V˘bûr pracího prostfiedku
Univerzální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky v prá‰ku: pro dÛkladné praní, obsahují bûlidlo a jsou vhodné

zejména pro praní pfii vysok˘ch teplotách (více neÏ 60°C) a praní si lnû
zneãi‰tûného a poskvrnûného prádla.

- Tekuté prací prostfiedky: vhodné zejména pro praní prádla zneãi‰tûného
mastnotou, napfiíklad skvrnami od kosmetick˘ch prostfiedkÛ nebo olejÛ.

- Tyto prací prostfiedky nejsou vhodné pro praní poskvrnûného prádla, protoÏe
neobsahují bûlicí prostfiedek.

- Pfiírodní (biologické) prací prostfiedky: jen nûkteré z tûchto prostfiedkÛ, které jsou
dostupné na trhu, vyperou prádlo opravdu dÛkladnû.

Speciální prací prostfiedky
- Prací prostfiedky pro praní barevného prádla a jemn˘ch tkanin: aby nedo‰lo k

po‰kození barvy, neobsahují tyto prací prostfiedky Ïádné bûlicí prostfiedky a ãasto
ani Ïádné zjasÀující prostfiedky.

- Prací prostfiedky pro dÛkladné praní: neobsahují Ïádné bûlicí prostfiedky ani
enzymy, jsou vhodné zejména pro praní vlnûn˘ch tkanin.

- Prací prostfiedky pro praní záclon: obsahují zjasÀující prostfiedky, které zabraÀují
zeÏloutnutí vlivem sluneãního svûtla.

- Speciální prací prostfiedky: pro naprogramované pouÏití chemick˘ch substancí, v
závislosti na typu tkaniny, stupni zneãi‰tûní a tvrdosti vody.
V tomto pfiípadû mÛÏete samostatnû pfiidávat základní prací prostfiedky,
zmûkãovací prostfiedky, bûlicí prostfiedky/odstraÀovaãe skvrn.

Dal‰í pomÛcky pro praní prádla
- Zmûkãovaãe vody: tam, kde je voda tvrdá nebo velmi tvrdá, lze pouÏít men‰í

mnoÏství pracího prostfiedku.
- Substance pro pfiedpírku: pro naprogramované o‰etfiení skvrn pfied hlavním

praním. Pokud tyto substance pouÏijete, mÛÏete provádût následné praní pfii niÏ‰í
teplotû nebo s pracím prostfiedkem, kter˘ neobsahuje bûlicí prostfiedek.

- AviváÏní prostfiedky: zabraÀují vzniku statické elektfiiny v syntetick˘ch tkaninách a
zmûkãují tkaniny. Pokud pouÏíváte bubnovou su‰iãku prádla, dochází ke zmûkãení
i bez pouÏití aviváÏního prostfiedku.

Nevkládejte do praãky rozpou‰tûdla!
UdrÏujte prací prostfiedky a dal‰í prostfiedky pro praní prádla mimo dosah dûtí.
Pfiedtím, neÏ vloÏíte prací prostfiedek do zásuvky, zkontrolujte, jestli v pfiihrádce nejsou
nûjaké neÏádoucí tûlesa.
DodrÏujte pokyny pro dávkování, které jsou obvykle uvedeny na obalu pracího
prostfiedku.
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Dávkování
PouÏívejte pouze prací prostfiedky, které jsou vhodné pro pouÏívání v praãkách.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ praní prádla pfii minimálním pouÏití chemick˘ch prostfiedkÛ lze
dosáhnout pouze tehdy, pokud vezmete v úvahu jak stupeÀ zneãi‰tûní prádla, tak i
typ pouÏívaného pracího prostfiedku.
MnoÏství pracího prostfiedku pouÏitého pfii praní závisí na:
- tvrdosti vody: v závislosti na tvrdosti vody a typu pouÏitého pracího prostfiedku lze

sníÏit mnoÏství pracího prostfiedku.
- stupni zneãi‰tûní: v závislosti na stupni zneãi‰tûní prádla lze sníÏit mnoÏství pracího

prostfiedku.
- mnoÏství prádla: mnoÏství pracího prostfiedku lze sníÏit pouze tehdy, pokud perete

malé mnoÏství prádla.

MnoÏství pracího prostfiedku uvedené na obalu pracího prostfiedku pro praní
jemn˘ch tkanin se ãasto jiÏ t˘ká sníÏeného mnoÏství prádla.
DodrÏujte pokyny pro dávkování!

Dávkování pracích prostfiedkÛ v prá‰ku
Prací prostfiedky s normální nebo nízkou koncentrací: pro praní bûÏnû zneãi‰tûného
prádla vyberte program bez pfiedpírky.
VloÏte prací prostfiedek do pfiihrádky 2 zásuvky pro prací prostfiedek.
Pro praní silnû zneãi‰tûného prádla vyberte program s pfiedpírkou.
VloÏte 1/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky 1 a 3/4 pracího prostfiedku do pfiihrádky 2
zásuvky pro prací prostfiedek.
Pokud pouÏíváte zmûkãovaãe vody, vloÏte nejprve do pfiihrádky 2 prací prostfiedek a
pak pfiidejte zmûkãovaã.
Pfii pouÏití vysoce koncentrovan˘ch pracích prostfiedkÛ, které nemají povahu
jednotliv˘ch dávek, urãete jejich typ a dávkování podle údajÛ uveden˘ch na obalu.
PouÏívejte pfii dávkování pomÛcky, které jsou  souãástí balení pracího prostfiedku.

Dávkování tekut˘ch pracích prostfiedkÛ
Tekuté prací prostfiedky lze pouÏívat ve shodû s pokyny uveden˘mi na obalu tûchto
pracích prostfiedkÛ pro v‰echny programy bez pfiedpírky. Pro jejich dávkování se
pouÏívá speciální nádoba uvnitfi bubnu nebo speciální dávkovací zafiízení, kter˘m
jsou nûkteré modely praãek vybaveny.
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VVoollbbaa  pprrooggrraammåå

Pro råzné  typy tkaniny s råznÿm stupnëm zaäpinëní má
praöka 4 okruhy programå rozdëlenÿch podle druhu
praní, teploty a doby praní (viz tabulka programå).

11..  OODDOOLLNNÉÉ  TTKKAANNIINNYY
Tyto programy byly navrïeny tak, aby se dosáhlo nejlepäích vÿsledkå
praní a máchání. Krátké odstüed’ování zaüazené po kaïdém máchání
zajiät’uje dokonalé vymáchání prádla. Závëreöné odstüed’ování
zajiät’uje vyääí úöinnost püi odstrañování vody z prádla. 

22..  SSMMËËSSNNÉÉ  AA  SSYYNNTTEETTIICCKKÉÉ  TTKKAANNIINNYY
U hlavního praní je dosahováno nejlepäích vÿsledkå díky promënlivÿm
rytmickÿm otáökám pracího bubnu a vÿäce hladiny napouätëné vody.
Jemné odstüed’ování zamezí nadmërnému pomaökání prádla.

33..  VVEELLMMII  JJEEMMNNÉÉ  TTKKAANNIINNYY  
Jedná se o zcela nov˘ kompletní program praní, s cyklem, kter˘ sám
reguluje aktivnost a pausu programu, uzpÛsoben pfiedev‰ím pro praní
velmi jemn˘ch tkanin.
Praní a máchání budou provedeny s velk˘m mnoÏstvím vody k dosaÏení
nejlep‰ích v˘sledkÛ.

4. Speciální programy

SPECIÁLNÍ PROGRAM “MÁCHÁNÍ”
Tento program provádí 3 máchání prádla s prÛbûÏn˘m odstfieìováním
(které lze pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).
PouÏívá se pro máchání v‰ech typÛ tkanin, napfi. i po praní v ruce.

SPECIÁLNÍ PROGRAM “VELMI RYCHLÉ ODST¤EDùNÍ”
Tento program provádí odstfieìování pfii maximální rychlosti (kterou lze
pfiípadnû sníÏit nebo zru‰it pomocí pfiíslu‰ného tlaãítka).

POUZE VYPOU·TùNÍ 
Program vypou‰tûní provede vypu‰tûní vody.
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CARICO
MAX
kg

5

5

5

5

2

2

TEMP.
°C

Fino a: 90°

Fino a: 60°

Fino a: 40°

Fino a: 40°

Fino a: 50°

Fino a: 40°

(*

TABELLA PROGRAMMI

PROGRAMMA PER:

Tessuti resistenti
otone, lino, canapa

otone, misti resistenti

Cotone, misti

Tessuti resistenti

suti misti e sintetici
Misti resistenti

Tessuti delicati

❙

CSELEZIONE PUNTATORE
MANOPOLA PROGRAMMI

SU:

( )

( )

( )

( )

Cotone resistente - 90

Colorato - 60

Delicato - 40

AA 40°C - 40

Sintetici - 50

Acrilici - 40
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PROGRAM SZYBKI 32 MINUTY 
Program szybki 32 minuty pozwala  na wykonanie w ciàgu oko∏o 30
minut pe∏nego cyklu prania dla 2 kg. bielizny w temperaturze 40°C.

Gdy wybieramy program "Szybki" wsypujemy tylko 20% normalnej
iloÊci proszku.

RUâNÍ PRANÍ 
Praãka je vybavena také pracím cyklem pro jemné tkaniny. Tento
cyklus je naz˘ván “Ruãní praní”.
Program “ruãního praní” je vhodn˘ pro tkaniny, které se jinak perou
v˘hradnû ruãnû.
Program dosáhne maximální teploty 30° C a je zakonãen 3 máchacími
cykly a jemn˘m odstfiedûním.

PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu certifikovanému cyklu WOOLMARK se prádlo vyãistí do
hloubky, pfiiãemÏ je maximálnû zachována jejich celistvost.
Bûhem pracího cyklu se stfiídají intervaly, ve kter˘ch program pracuje a
intervaly jeho pfiestávky, pfiiãemÏ maximální teplota je 40 °C. Uzavírají jej 3
máchání a ‰etrné odstfieìování.

PROGRAM “MIX & WASH SYSTEM”
Jde o program, kter˘ je v˘hradním patentem firmy Candy a kter˘
pfiiná‰í pro uÏivatele 2 velké v˘hody:

• lze spoleãnû prát prádlo z rÛzn˘ch tkanin (napfi. bavlna + syntetika
apod. …) NEPOU·TùJÍCÍ BARVU;

• provádût praní se znaãnou úsporou energie.

Program pro praní  “Mix & Wash” pere pfii teplotû 40°C a stfiídá
dynamické fáze (buben se otáãí) se statick˘mi fázemi (namoãené
prádlo v klidové fázi).  Z tohoto dÛvodu trvá déle, doba trvání je
témûfi 3 hodiny.
Spotfieba elektrické energie na cel˘ cyklus je pouh˘ch  850 W/h.

Upozornûní:
• první praní nového barevného prádla je nutno provést oddûlenû.

• v Ïádném pfiípadû nikdy nemíchejte barevné prádlo pou‰tûjící
barvu.

Hlavní praní

Automatické nastavení mnoÏství vody
Tato praãka je vybavena systémem pro automatické nastavení mnoÏství vody.
Tento systém umoÏÀuje,aby praãka pouÏila takové mnoÏství vody,které je potfiebné
pro praní a máchání konkrétního mnoÏství prádla vloÏeného do praãky.
V dÛsledku toho dochází k úspofie vody a elektrické energie,aniÏ by byla negativnû
ovlivnûna kvalita praní nebo máchání.
Ve skuteãnosti bude mnoÏství pouÏité vody a spotfiebované elektrické energie vÏdy
úmûrné mnoÏství prádla. Praãka tak automaticky zaji‰Èuje kvalitní praní pfii
minimálních nákladech a respektování Ïivotního prostfiedí.

Tfiídûní prádla
- Doporuãujeme Vám,abyste prali pouze poloÏky urãené k praní pomocí vody a

pracího prostfiedku a nikoliv poloÏky urãené k chemickému ãi‰tûní.
- Pokud potfiebujete prát rohoÏe,pfiehozy pfies lÛÏko nebo dal‰í tûÏké

poloÏky,udûláte nejlépe,kdyÏ je nebudete vÛbec odstfieìovat.
- Roztfiiìte prádlo podle typu tkaniny,stupnû zneãi‰tûní a teploty praní:podívejte se

oznaãení jednotliv˘ch odûvu na ‰títku v˘robce.

Prádlo pro praní pfii vysok˘ch teplotách  
Barevné materiály se snadnou údrÏbou  
Jemné tkaniny a vlna   

– PoloÏky oznaãené následujícími symboly nejsou vhodné pro praní v praãce:

Pro chemické ãi‰tûní  
Pro praní velmi jemn˘ch tkanin (napfi.síÈované záclony,spodní prádlo,legíny,atd.)
doporuãujeme pouÏívat síÈku nebo sáãek.

- Aby mohly b˘t prány v praãce,musí b˘t vlnûné poloÏky oznaãeny symbolem
<<Pure New Wool>>(Nová ryzí vlna)a musí b˘t rovnûÏ oznaãeny jako <<non-
matting>>nebo <<machine washable>>(lze prát v praãce).

- Z nov˘ch barevn˘ch poloÏek ãasto uniká barva. To mÛÏe zpÛsobit obarvení
souãasnû pran˘ch svûtlej‰ích poloÏek. Proto doporuãujeme prát barevné poloÏky
poprvé samostatnû. Pfii dal‰ím praní lze prát stálobarevné poloÏky spoleãnû s bíl˘m
prádlem pouze pfii teplotách do 40 °C.

Neperte
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– Doporuãujeme Vám, abyste pfii praní pouze froté poloÏek neplnili praãku
maximální náplní; tyto poloÏky absorbují hodnû vody a stávají se tak velmi
tûÏk˘mi, coÏ mÛÏe nepfiíznivû pÛsobit na buben (prádlo se mÛÏe stát pro buben
pfiíli‰ tûÏk˘m).

Správn˘ zpÛsob praní
Pfiíprava prádla
A) Vyberte a vytfiiìte prádlo podle pokynÛ pro

o‰etfiování odûvu, které jsou uvedeny na ‰títku
kaÏdého odûvu. Podívejte se, prosím, vÏdy na
‰títek odûvu.

VloÏení prádla
B) Otevfiete dvífika praãky.
C) VloÏte do praãky prádlo.

Uzavfiete dvífika tak,aby Ïádné ãásti prádla
nepfiekáÏely uzavfiení dvífiek.

VloÏení pracího prostfiedku do praãky
D) Otevfiete zásuvku pro prací prostfiedek, vyberte

prací prostfiedek a vloÏte do pfiíslu‰né pfiihrádky
správné mnoÏství tohoto prostfiedku (podle
pokynÛ v˘robce a doporuãení v oddíle “Prací
prostfiedky, pomÛcky pro praní a jej ich
mnoÏství”). Pfiidejte pfiípadné pomÛcky pro praní
(viz.oddíl “Prací prostfiedky, pomÛcky pro praní
a jejich mnoÏství ”v dal‰í ãásti tohoto návodu) a
zásuvku pro prací prostfiedek uzavfiete. Pfii
vkládání tekut˘ch ãistících prostfiedkÛ, které mají
b˘t vloÏeny pfiímo do bubnu, pouÏívejte
doporuãené dávkovací zafiízení.

Poznámka:pfii tfiídûní prádla
– zkontrolujte, jestli se v prádle nenacházejí nûjaké

kovové pfiedmûty (napfi.sponky na papír, spínací
‰pendlíky, ‰pendlíky, mince, atd.)

– pokud v pfiípadû poruchy praãky bûhem záruãní
doby pfiivoláte technika, kter˘ zjistí, Ïe pfiíãinou
poruchy byly neÏádoucí pfiedmûty v praãce, mÛÏe
si tento technik naúãtovat cenu své práce.

– zapnûte povlaky na pol‰táfi, zipy, pásky, odûvy se
zapínáním na háãek a zavaÏte dlouhé ‰ÀÛry
Ïupanu.

– odstraÀte háãky na záclony.
– vûnujte velkou pozornost údajÛm uveden˘m na

‰títcích jednotliv˘ch kusÛ odûvu.
– pokud si pfii tfiízení prádla v‰imnete odoln˘ch skvrn,

odstraÀte je pomocí speciálního ãistícího prostfiedku
nebo speciálního odstraÀovaãe skvrn.

Volba pracího programu

Pfii v˘bûru nejvhodnûj‰ího programu pouÏívejte prÛvodce volbou programu nebo
popis programÛ na pfiedním panelu praãky.
Program se vybírá otoãením voliãe programÛ ve smûru hodinov˘ch ruãiãek s
zarovnáním ãísla programu s indikátorem.
Zkontrolujte, jestli je otevfien˘ pfiívod vody a jestli je správnû umístûna vypou‰tûcí
hadice.
V pfiípadû potfieby upravit teplotu praní.
V pfiípadû potfieby stisknûte doplÀková funkãní tlaãítka.
Stisknûte tlaãítko Spu‰tûní (Start).

Jakmile je program ukonãen

– Na displeji se zobrazí následující  hlá‰ení “POJISTKA DVERI - VYCKEJTE”.
– Asi po 2 minutách se na displeji objeví následující hlá‰ení “KONEC PROGRAMU -

OTEVRIT DVERE”.
– Vypnûte praãku otoãením ovladaãe do polohy OFF (VYPNUTO).
– Otevfiete dvífika a vyndejte prádlo.

Po pouÏití vytáhnûte zástrãku elektrického napájení a zavfiete kohoutek pfiívodu
vody.
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PPrroossíímm,,  ppüüeeööttëëttee  ssii  ttyyttoo  ppoozznnáámmkkyy::  

Püi praní velmi zaäpinëného prádla doporuöujeme prát max. náplñ 3 kg.

** Program vhodn˘ i na praní pfii nízk˘ch teplotách (niÏ‰ích, jako je maximální uvedená
teplota).
Zku‰ební program podle normy EN 60456 evropské normalizaãní organizace
CENELEC se zvolenou funkcí pro maximální StupeÀ zneãi‰tûní.

Rychlost otáöení bubnu püi odstüeïování lze rovnëï sníïit na jakoukoliv hodnotu
doporuöenou na etiketë prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstüed’ování
zcela vylouöit.

Pouze s aktivovanÿm tlaöítkem püedpírky (programy s moïností püedpírky)

Stisknutím tlaãítka „teplota praní“ je moÏné prát pfii jakékoliv teplotû, která je niÏ‰í
neÏ maximální povolená teplota.

1) U jednotliv˘ch programÛ je moÏné pomocí tlaãítka „stupeÀ zneãi‰tûní“ regulovat ãas
a intenzitu praní.
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Pfieprava praãky a uskladnûní
praãky na del‰í dobu
Pokud chcete praãku pfiemístit nebo pokud ji
nebudete del‰í dobu pouÏívat a praãka bude
uskladnûna v nevytápûn˘ch místnostech, je nutno ze
v‰ech hadic vypustit zbylou vodu. Odpojte praãku od
zdroje energie, potom odepnûte hadici a vloÏte ji do
pfiipravené nádoby na vypou‰tûnou vodu.
Po vypu‰tûní ve‰keré vody zopakujte tuto operaci v
opaãném pofiadí.
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âi‰tûní a bûÏná údrÏba
NepouÏívejte pfii ãi‰tûní vnûj‰ího krytu praãky ãistící prostfiedky a/nebo fiedidla s
obsahem lihu; utfiete kryt praãky navlhãenou látkou. Tato praãka vyÏaduje jen velmi
malou údrÏbu:

- ãi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací prostfiedek
- ãi‰tûní filtru

âi‰tûní pfiihrádek zásuvky pro prací
prostfiedek
I kdyÏ to není absolutnû nutné, doporuãujeme ãas od
ãasu vyãistit pfiihrádky pro bûlicí prací prostfiedky a
pfiísady.
A) Nejprve pfiihrádky s pouÏitím pfiimûfiené síly (nikoliv

v‰ak násilí) vytáhnûte.
B) Vyãistûte pfiihrádky pod proudem tekoucí vody.
C) VloÏte pfiihrádky zpût na jejich pÛvodní místo.

âi‰tûní filtru
Praöka je vybavena speciálním fi ltrem, kterÿ
zachycuje vëtäí  püedmëty, které by mohly ucpat
odtokovou hadici, napü. mince, knoflíky, atd. Ty pak
mohou bÿt vyñaty následujícím zpåsobem:

● Otevfiete dvífika

● Pouze u nûkter˘ch modelÛ:
Vyjmûte hadiãku, odstraÀte uzávûr a zachyÈte vodu
do nádoby.

● Pfied od‰roubováním filtru se doporuãuje poloÏit
pod filtr savou látku pro zachycení zbytkové vody
která po vyjmutí filtru vyteãe. 

● Otoöte filtr proti smëru hodin tak, aby zåstal ve svislé
poloze.

● Odejmëte jej a oöistëte.

● Po vyöiätëní jej püipevnëte zpët po smëru hodin. 
Pak postupujte opaönë neï püi demontáïi.
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Je nepravdûpodobné, Ïe byste v bubnu
uvidûli vodu! Tato vlastnost je dána pouÏitím
nejmodernûj‰í technologie, která umoÏÀuje
dosáhnout stejného úãinku praní a máchání
pfii pouÏití mnohem men‰ího mnoÏství vody.

Poznámka:
PouÏívání bezfosfátov˘ch pracích prostfiedkÛ ‰etrn˘ch k Ïivotnímu prostfiedí (viz.
informace na obalu pracího prostfiedku) mÛÏe mít následující dopady:
- odpadní voda z máchání mÛÏe b˘t kvÛli pfiítomnosti bûlícího prá‰ku (zeolit) v

suspenzi kalnûj‰í; nedochází v‰ak k Ïádnému negativnímu ovlivnûní úãinnosti
máchání.

- po ukonãení praní se mohou na prádle objevovat zbytky bûlícího prá‰ku, kter˘
nebyl tkaninou absorbován; tento prá‰ek v‰ak nemá Ïádn˘ negativní vliv na barvu
tkaniny.

- vytváfiení pûny pfii posledním máchání není nutnû pfiíznakem ‰patného máchání.
- provádûní více cyklÛ máchání je v tûchto pfiípadech bezúãelné.

.
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OdstraÀování problémÛ
Co mÛÏe b˘t pfiíãinou ... Poruchy, které mÛÏete sami odstranit
Pfiedtím, neÏ se obrátíte na servisní stfiedisko GIAS, si prosím projdûte následující seznam.
Pokud pfiivolan˘ technik zjistí, Ïe praãka funguje nebo byla nesprávnû nainstalována
nebo pouÏívána, bude Vám úãtovat poplatek. JestliÏe problém pfietrvává i po provedení
níÏe uveden˘ch doporuãen˘ch kontrol, obraÈte se prosím na servisní stfiedisko GIAS, kde
získáte telefonickou radu nebo jinou pomoc.
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PROBLÉM

1. Praãka nefunguje s
Ïádn˘m programem

2. Praãka se neplní
vodou

3. Voda se neodãerpává

4. Na podlaze okolo
praãky je voda

5. Praãka neodstfieìuje

6. Pfii odstfieìování
praãka silnû vibruje

7. Dvífika nelze otevfiít

8. Na displeji se zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9

9. Na displeji se zobrazuje
chyba 2

10. Na displeji se zobrazuje
chyba 3

11. Na displeji se zobrazuje
chyba 4

Zástrãka není zapojena do zásuvky.
Praãka není zapnutá.
V˘padek napájení.

Pfiepálená pojistka.
Otevfiené dvífika.
RCD rozpojen (spínaã spou‰tûcího okruhu).
Nastaveno zpoÏdûné spu‰tûní.

Viz. pfiíãina 1.
Uzavfien˘ pfiívod vody.
Nesprávnû nastaven˘ voliã programÛ.

Pfiehyb ve vypou‰tûcí hadici.
Ve filtru se zachytily neÏádoucí tûlesa.
Nesprávná instalace praãky.

Prosakující tûsnûní mezi kohoutkem a hadicí
pro pfiívod vody.
âásti obleãení nebo ‰píny mezi gumov˘m
tûsnûním dvífiek a sklenûn˘mi dvífiky.

Nesprávnû provedená instalace.

Voda se je‰tû neodãerpala.

Byla vybrána volba "Spin Cancel" - "Bez
odstfieìování" (pouze u nûkter˘ch modelÛ).
NevyváÏené prádlo.

Praãka není úplnû vyrovnaná.

Prádlo není rovnomûrnû rozdûleno.
Nebyly odstranûny  pfiepravní konzoly.

Od ukonãení programu je‰tû neuplynuly dvû
minuty.

-

Nelze naplnit vodu.

Nelze odãerpat vodu.

Praãka je pfieplnûná vodou.

Zapojte zástrãku do zásuvky.
Zapnûte praãku.
Postupujte podle pokynÛ v oddíle "V˘padek
napájení".
Zkontrolujte pojistku.
Zavfiete dvífika.
VraÈte RCD do v˘chozí polohy.
Zkontrolujte nastavení.

Zkontrolujte.
Otevfiete pfiívod vody.
Nastavte voliã programÛ do správné polohy.

Narovnejte vypou‰tûcí hadici.
Proveìte kontrolu filtru.
Zkontrolujte instalaci.

VymûÀte tûsnûní a dotáhnûte spojení.

Znovu naplÀte praãku a dbejte na to, aby
gumové tûsnûní dvífiek/ sklenûné dvífika byly
ãisté.
Zkontrolujte instalaci.

Poãkejte nûkolik minut, neÏ se praãka
vyprázdní.
Zkontrolujte nastavení.

Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.

Nastavte rovnováÏnou polohu pomocí
speciálních vyvaÏovacích patek.
Rozdûlujte prádlo rovnomûrnû.
OdstraÀte pfiepravní konzoly (viz. popis
instalace)

Poãkejte dvû minuty.

Kontaktujte servisní stfiedisko.

Zkontrolujte, jestli je pfiívod vody otevfien˘.

Zkontrolujte, jestli je odtok vody prÛchodn˘.
Zkontrolujte, jestli není vypou‰tûcí hadice
zauzlená.

Uzavfiete pfiívod vody do praãky.
Kontaktujte servisní stfiedisko.

P¤ÍâINA ODSTRANùNÍ PROBLÉMU

Pfii odstfieìování praãka vydává jin˘ hluk!
ProtoÏe je vybavena spínacím motorem,
kter˘ umoÏÀuje nejlep‰í funkãní v˘kony.



ZZÁÁRRUUKKAA  

Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v‰echny doklady o
koupi a pfiípadn˘ch opravách v˘robku . Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat
pÛvodní obaly k v˘robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte
záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska.
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DÛleÏité upozornûní: Elektrické parametry pfiístroje najdete na ‰títku na pfiední stranû
praãky (v blízkosti dvífiek).

Spotfiebiã odpovídá evropsk˘m smûrnicím 73/23/CEE (Bezpeãnostní smûrnice –
nízké napûtí) a 89/336/CEE (Smûrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu),
které byli nahrazené smûrnicemi 2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich pozdûj‰ími
zmûnami. 

Technické parametry
■ Max. náplÀ suchého prádla
■ Tlak vody

Rozmûry
■ ·ífika
■ Hloubka 
■ V˘‰ka

6 kg
(0,5 aÏ 10 bar)

0,05 aÏ 0,8 MPa

60 cm
40 cm
85 cm

Fig. 2
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Pred zapnutím tejto práãky skontrolujte, ãi bola
správne nain‰talovaná a ãi sú odstránené prepravné
konzoly.

ÚVOD
Preãítajte si prosím pozorne tento návod na obsluhu a ìal‰ie priloÏené informácie. Pri
pouÏívaní práãky postupujte podºa pokynov v nich uveden˘ch.
Uschovajte v‰etku dokumentáciu pre neskor‰ie pouÏitie alebo pre prípadn˘ch ìal‰ích
vlastníkov práãky.

Poznámka: Táto práãka je urãená v˘hradne na
pouÏívanie v domácnostiach.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU
V‰etok materiál pouÏívan˘ na zabalenie práãky je ‰etrn˘ k Ïivotnému prostrediu a
recyklovateºn˘.
Pri likvidácii obalu postupujte spôsobom, ktor˘ berie ohºad na Ïivotné prostredie.

Poraìte sa o moÏnostiach likvidácie s va‰ím
predajcom alebo miestnymi úradmi.

Prístroje urãené na likvidáciu nie sú bezcenn˘m odpadom! Opätovn˘m spracovaním je
moÏné z odpadu získaÈ cenné materiály.

Poznámka: OdstráÀte z prístroja urãeného na
likvidáciu sieÈovú zástrãku. OdreÏte napajací kábel a
zlikvidujte ho spoloãne so zástrãkou.

Pri likvidácii starej práãky nezabudnite vyradiÈ z ãinnosti zámku dvierok práãky, aby sa
nemohli do práãky ne‰Èastnou náhodou zavrieÈ deti.
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Pri presune pomocou vozíka nikdy neukladajte práãku tak, aby jej dvierka leÏali na vozíku.
K) DôleÏité upozornenie!

Ak in‰talujete prístroj na podlahu pokrytú kobercom, nesmie dôjsÈ k upchaniu
ventilaãn˘ch otvorov na základni prístroja.

L) Prístroj by mali zdvíhaÈ dvaja ºudia.
M) Ak prístroj nefunguje správne alebo sa pokazí, vypnite ho, uzavrite prívod vody a

kontaktujte autorizované servisné stredisko. PoÏiadajte, aby boli pri oprave prístroja
pouÏité originálne náhradné dielce. V prípade nedodrÏania t˘chto pokynov môÏe byÈ
ohrozená bezpeãnosÈ prístroja.

N) Ak je potrebné vymeniÈ napájací kábel, obráÈte sa na autorizované servisné stredisko.
O) Nain‰talujte prístroj tak, aby bola sieÈová zástrãka a ventily pre prívod vody ºahko

dostupné.
P) Nikdy nevkladajte do práãky záclony, ktoré obsahujú sklolaminát.
Q) Nedovoºte, aby sa na podlahe okolo práãky hromadil textiln˘ prach alebo chuchvalce

vlákien.
R) Pred otvorením dvierok práãky vÏdy poãkajte, neÏ indikátor uzamknutia dvierok zhasne.

T̆ mto spôsobom je zaistené vychladnutie práãky pred vybratím bielizne.
S) Základn˘ panel musí byÈ vÏdy pripevnen˘ k prístroju.

POSTUP PRI PRANÍ - KRÁTKY PREHªAD
PRANIE

- Otvorenie dvierok vykonáte stlaãením páãky vo vnútri rukoväti.
- VloÏte do práãky bielizeÀ.
- Zavrite dvierka.
- VloÏte prací prostriedok do prieãinkov dávkovaãa: do prieãinka 1 pre predpranie a do

prieãinka 2 pre v‰etky ìal‰ie programy.
- Vyberte program otoãením voliãa programov (poÏadovan˘ program sa zobrazí na

displeji).
- V prípade potreby upraviÈ teplotu prania.
- Vyberte v‰etky poÏadované funkãné tlaãidlá a potom stlaãte tlaãidlo

Spustenie/Preru‰enie.
- Medzi stlaãením tlaãidla Spustenie/Preru‰enie        a spustením programu môÏe byÈ

krátke ãasové oneskorenie, poãas ktorého práãka urãí mnoÏstvo poÏadovanej vody a
nastaví parametre programu.

HNEë AKO JE PROGRAM UKONâEN¯
- Na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie "POISTKA 

DVERI -POCKAJTE".
- Asi po 2 minútach sa na displeji objaví nasledujúce hlásenie

"KONIEC PROG. - OTVORIT DVERE".
- Vypnite práãku otoãením ovládaãa do polohy OFF (VYPNUTÉ).
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeÀ. Po pouÏití vytiahnite
zástrãku elektrického napájania a zavrite kohútik prívodu vody.
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DODÁVKA PRÍSTROJA
Pri preberaní dodávky skontrolujte, ãi obsahuje v‰etky nasledujúce komponenty:
- Návod na obsluhu
- Záruãn˘ list
- Krycie zátky

a) ãi nedo‰lo poãas prepravy k ich po‰kodeniu. V prípade po‰kodenia akéhokoºvek
komponentu kontaktujte najbliÏ‰ie autorizované servisné stredisko (viì ãasÈ Zákaznícky
servis).

BEZPEâNOSTNÉ POKYNY

Poznámka: 
Pri akomkoºvek ãistení alebo údrÏbe práãky dodrÏujte
nasledujúce pokyny.

A) Vytiahnite zástrãku zo sieÈovej zásuvky.
B) Uzavrite kohútik prívodu vody.
C) V‰etky prístroje Candy pouÏívajú uzemnenie a z tohto dôvodu musí byÈ sieÈové napájanie

uzemnené. Ak tomu tak nie je, obráÈte sa na kvalifikovaného odborníka. 
D) Nedot˘kajte sa prístroja, ak sú Va‰e ruky alebo nohy mokré alebo vlhké. NepouÏívajte

prístroj ak ste bosí.
E) Neodporúãame pouÏívaÈ Ïiadne adaptéry, viacnásobné konektory a/alebo predlÏovacie

káble.

Poznámka: Poãas pracieho cyklu môÏe teplota vody
dosahovaÈ 90 °C.

F) Pred otvorením dvierok skontrolujte, ãi v bubne nezostala voda.
G) Nedovoºte deÈom alebo neoprávnen˘m osobám pouÏívaÈ prístroj bez dohºadu.
H) NevyÈahujte zástrãku zo zásuvky Èahaním za napájací kábel alebo samotn˘ prístroj.
I) Nevystavujte prístroj vplyvu poveternostn˘ch podmienok (dáÏì, priame slneãné svetlo,

atì.)
J) Pri presune prístroja dbajte na to, aby ste ho nikdy nezdvíhali uchopením ovládacích

prvkov alebo zásuvky pre prací prostriedok.



R̆ chly sprievodca menu candy infotext
Napojte práãku na vodnú a elektrickú sieÈ tak, ako je uvedené na strane 142.
Vyberte voliãom ak˘koºvek program a v krátkom ãase ho budete maÈ zobrazen˘ na displeji.
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NASTAV. CASU
hh:

Stlaãte tlaãidlo (       ) pre reguláciu hodín.

NASTAV. CASU
mm: Stlaãte tlaãidlo (       ) pre reguláciu minút.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

SVOLIT PAMAT?
ANO

Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (        )
pre prepnutie nie ANO.

ZVOLIT DEMO?
NIE ZachovaÈ NIE ak ANO stlaãte (        )

VYSTUP Z MENU?
ANO

Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (       )
pre prepnutie na ANO.

BAVLNA
<<1:50>>

Vrátite s do predchádzajúceho vybraného
programu.

V tomto prípade je moÏné vybraÈ ak˘koºvek program prania a je moÏné vykonaÈ spustenie o
nieão neskôr.
Na získanie detailnej‰ích informácií pokraãujte v ãítaní tejto príruãky.

SIGNAL UKONC.
ANO

Ak je zobrazené NIE, stlaãte tlaãidlo (       )
pre prepnutie nie ANO.

NASTAV. CASU
ABSOLUTNE

V prípade zobrazenia "RELATIVNE" stlaãte
tlaãidlo (       ) pre prepnutie na "ABSOLUTNE".

10 90

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.

Skôr ako zapnete menu: INFOTEXT, majte na pamäti, Ïe máte k dispozícii len 30 sekúnd pre
kaÏdú vybranú operáciu.
V prípade, Ïe sa vám nepodarí v danom ãasovom úseku nastaviÈ poÏadovan˘ program,
displej sa vráti do základnej (pohotovostnej) schémy. K tomu aby ste mohli pokraãovaÈ v
programovaní, musíte zapnúÈ menu Infotext.

Stlaãte súãasne tlaãidlá (        ) a (          ) a drÏte ich 5 sekúnd neÏ sa ozve signál potvrdenia.

Správny ãas môÏe byÈ upraven˘ neskôr

Len ak by bol vybran˘ program 1

VOLBA JAZYKA
SLOVENSKI

Stlaãte tlaãidlo (            ) pre potvrdenie.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre zmenu jazyka.

ADOPT LANGUAGE
ENGLISH

WELCOME 
0.00

COTTON
<<1:50>>10 90

SET CONTRAST
Stlaãením tlaãidla “VOªBA 
ODSTREëOVANIA” (     ) upravíte jas
displeja.

Stlaãte tlaãidlo (        ) pre potvrdenie.



POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
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POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV
V nasledujúcej ãasti príruãky bude uveden˘ popis v‰etk˘ch tlaãidiel a voliãov na ovládacom
paneli práãky.
Po v˘bere poÏadovaného programu a ktoréhokoºvek z voliteºn˘ch tlaãidiel sa informácie o
vybran˘ch poloÏkách zobrazia na displeji Infotext.
Ak je program s vybran˘m voliteºn˘m tlaãidlom kompatibiln˘, zaãujete pípnutie a nad
vybran˘m voliteºn˘m tlaãidlom sa rozsvieti svetlo.
V˘ber voliteºného tlaãidla sa vykonáva jedn˘m stlaãením tohto tlaãidla; zru‰enie v˘beru sa
vykonáva ìal‰ím stlaãením tohto tlaãidla.
Preãítajte si prosím pozorne nasledujúce informácie.

VOLIâ PROGRAMOV 

Po v˘bere programu voliãa programov a po zhasnutí uvítacej správy sa na displeji zobrazia
nasledujúce informácie (ãítané zºava doprava):

1. R̆ chlosÈ odstreìovania
2. Názov programu
3. Teplota prania

PRÍKLAD
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VOLIâ PROGRAMOV A
TLAâIDLO SPUSTENIE/PRERU·ENIE B
TLAâIDLO “STUPE≈ ZNEâISTENIA” C
TLAâIDLO ONESKORENÉ SPUSTENIE D 
PROGRAMU/ âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU 
TLAâIDLO NA ZABRÁNENIE POKRâENIA E
TLAâIDLO "AQUAPLUS F 
TLAâIDLO PREDPIERKA G
TLAâIDLO VOªBA R̄ CHLOSTI ODSTREëOVANIA H
TLAâIDLO "TEPLOTA PRANIA"  I
KONTROLKY TLAâIDIEL  M
DISPLEJ INFOTEXT  N
RUKOVÄË OTVÁRANIA DVIEROK  O
ZÁSUVKA PRE PRACÍ PROSTRIEDOK P



TLAâIDLO SPUSTENIE/PRERU·ENIE 
SPUSTENIE (START)
Po spustení programu jedn˘m stlaãením tlaãidla START. Teraz musíte chvíºu poãkaÈ, neÏ práãka
vykoná anal˘zu náplne bielizne.
PRÍKLAD:

Potom sa na displeji Infotext zobrazí ãas zostávajúci do konca programu a spustí sa prací
cyklus. Infotext vypoãíta ãas zostávajúci do konca vybraného programu na základe
‰tandardnej 6 kg náplne a v priebehu pracieho cyklu ho upravuje tak, aby bol úmern˘ veºkosti
a zloÏeniu náplne.

PRÍKLAD:

PRERU·ENIE (PAUSE)
Kedykoºvek poãas pracieho cyklu je moÏné program preru‰iÈ podrÏaním tlaãidla
Spustenie/Preru‰enie (Start/Pause) poãas cca 3 sekúnd, k˘m sa neozve zvukové znamenie.
Na displeji sa zobrazia informácie o tom, Ïe program bol preru‰en˘.

Ak potrebujete pridaÈ alebo vybraÈ bielizeÀ poãas prania, poãkajte dve minúty, k˘m
bezpeãnostné zariadenie neuvoºní zámku dvierok.

Program je moÏné znovu spustiÈ ìal‰ím stlaãením tlaãidla Spustenie/Preru‰enie. Na displeji
sazobrazí informácia o tom, Ïe program bude pokraãovaÈ.

ZRU·ENIE PROGRAMU
Zru‰enie programu sa vykoná prestavením voliãa programov do polohy OFF. Zvoºte in˘
program. Displej signalizuje, Ïe program bol vynulovan˘ a teda zru‰en˘. Na displeji sa
zobrazí informácia o tom, Ïe program bol preru‰en˘ a potom zru‰en˘.

PRÍKLAD:

Nastavte voliã programov do polohy OFF.

POCKAJTE
NASTAVIT
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PAUZA PROGRAMU
POISTKA DVERI

ZRUSENIE PROG.
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Tlaãidlo “STUPE≈ ZNEâISTENIA”

Pomocou tohto tlaãidla (ktoré je aktívne iba pri programoch BAVLNA a ZMIE·ANÁ
BIELIZE≈) si môÏete zvoliÈ 3 úrovne intenzity prania v závislosti od stupÀa zneãistenia
bielizne.
Po zvolení programu a teploty prania sa nastaví najniÏ‰ia povolená úroveÀ zvoleného
programu. Stlaãením tlaãidla sa úroveÀ zv˘‰i a následne sa upravia parametre, ktoré sa
t˘kajú dæÏky pracieho cyklu.
3 úrovne intenzity, ktoré sú zobrazované na displeji:

TLAâIDLO ONESKORENÉ SPUSTENIE 
PROGRAMU/ âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU 
Voºby ukonãenie programu/oneskorené spustenie programu je moÏné pouÏiÈ vtedy, keì chcete maÈ
bielizeÀ pripravenú v neskor‰om ãase (av‰ak v intervale 24 hodín).

1. NASTAVENIE ONESKORENÉHO 
SPUSTENIA PROGRAMU
Stlaãte jedenkrát tlaãidlo Oneskorené spustenie programu/âasové ukonãenie programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stlaãením tlaãidiel pre nastavenie hodín a minút (doºava a
doprava). Ak toto tlaãidlo stlaãíte poãas 5 sekúnd, obnoví sa na displeji zobrazenie
programovej voºby. Stlaãte tlaãidlo spustenia (START).
Ak chcete oneskorené spustenie zru‰iÈ, pridrÏte toto tlaãidlo poãas 5 sekúnd.

2. âASOVÉ UKONâENIE PROGRAMU
Stlaãte dvakrát tlaãidlo Oneskorené spustenie programu/âasové ukonãenie programu a
nastavte poÏadovan˘ ãas stlaãením tlaãidiel pre nastavenie hodín a minút (doºava a
doprava). Po zobrazení tejto voºby sa na displeji zobrazí minimálny ãas, ktor˘ je moÏné pre
ukonãenie programu nastaviÈ.
Tento ãas môÏete len zväã‰iÈ na poÏadovanú hodnotu.

POZNÁMKA: Ak pouÏívate funkcie âasové ukonãenie programu/Oneskorené spustenie
programu, vkladajte pracie prostriedky v˘hradne do zásuvky pre prací prostriedok.
VloÏenie pracích prostriedkov do bubna, v ktorom sú ponechané dlh‰í ãas, môÏe
spôsobiÈ po‰kodenie bielizne.
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KONIEC:  2H 29M
PRANIE 9010

10

PAUZA PROGRAMU
OTVORIT DVERE 9010

< hh : mm > <<hh : mm >> <<< hh : mm >>>

MINIMÁLNA STREDNÁ MAXIMÁLNA



TLAâIDLO NA ZABRÁNENIE POKRâENIA

Nastavením tejto funkcie, (Nie je k dispozícii pre programy BAVLNA) aktívnej iba pri pracích
cykloch pre zmie‰ané a jemné tkaniny, je moÏné zníÏiÈ na minimum pokrãenie bielizne v
nadväznosti na prací cyklus zvolen˘ v˘berom programu a druhu pranej bielizne.
V prípade zmesov˘ch tkanín sa pri praní vyuÏívajú funkcie na postupné ochladzovanie vody,
vylúãenie otáãania bubna poãas vypú‰Èacieho kúpeºa a na jemné odstreìovanie, ãím je
zaistená najvy‰‰ia regenerácia pran˘ch tkanín.
Pri jemn˘ch tkaninách, s v˘nimkou vlny, je postup rovnak˘ ako pri vy‰‰ie uveden˘ch
zmesov˘ch  tkaninách, je ale doplnen˘ o funkciu ponechania vody v bubne po ukonãení
závereãného plákania.
Pri programe na pranie vlny/ruãne pranie má toto tlaãidlo iba funkciu ponechania vody v
bubne po skonãení posledného plákania, aby sa t˘m zachovala dokonalá pruÏnosÈ vlákien.
Poãas tejto fázy, kedy voda stojí vo vani práãky, kontrolka tlaãidla bliká, ão znamená,
Ïe je práãka v pauze.
Na dokonãenie cyklu prania jemn˘ch tkanín a vlny/ruãne pranie môÏete zvoliÈ nasledujúci
postup: - zru‰iÈ túto funkciu vypnutím tlaãidla na ZABRÁNENIE POKRâENIA. Prací cyklus
bude ukonãen˘ fázou vypú‰Èania vody a odstredením bielizne.
V prípade, keì chcete vykonaÈ iba vypustenie:
- nastavte najskôr voliã programov do polohy OFF
- zvoºte program obyãajného vypú‰Èania
- znovu práãku spustite opätovn˘m stlaãením tlaãidla ·TART.

TLAâIDLO "AQUAPLUS 
Vìaka novému systému Sensor Activa System je moÏné pomocou tlaãidla vykonaÈ nov˘ ‰peciálny
cyklus prania, ktor˘ je vhodn˘ pri praní odoln˘ch a zmesov˘ch tkanín a ktor˘ sa stará o vlákna a
jemnú pokoÏku toho, kto ich nosí.
PouÏitie omnoho väã‰ieho mnoÏstva vody a nová kombinácia cyklov otáãania bubna s napú‰Èaním
a vypú‰Èaním vody umoÏÀuje dosiahnuÈ dokonale ãistú a vyplákanú bielizeÀ. MnoÏstvo vody pri
praní je teraz vy‰‰ie, aby sa prací prá‰ok naozaj úplne rozpustil a zaruãil tak perfektn˘ úãinok
prania.
Väã‰ie mnoÏstvo vody je teraz pouÏívané aj v okamihu plákania tak, aby sa odstránili v‰etky stopy
pracieho prostriedku z vlákien.
Táto funkcia bola vytvorená ‰peciálne pre osoby s jemnou a citlivou pokoÏkou, ktor˘m môÏe aj
minimálny zvy‰ok pracieho prá‰ku spôsobiÈ podráÏdenie alebo alergiu. Odporúãame, aby ste túto
funkciu pouÏívali aj pri praní detského obleãenia, praní jemnej bielizne v‰eobecne alebo pri praní
froté bielizne, pretoÏe vlákna froté majú väã‰iu tendenciu zachytávaÈ prá‰ok.
Pre zaistenie najlep‰ích v˘konov pri praní je táto funkcia vÏdy aktívna pri programoch Jemná
bielizeÀ a Vlna.
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TLAâIDLO PREDPIERKA

Táto moÏnosÈ je hlavne uÏitoãná pre znaãne zneãistenú bielizeÀ a je moÏné ju pouÏiÈ len pri
niektor˘ch programoch podºa zobrazenia v tabuºke programov.
Prací prostriedok pre tento program by ste mali pridaÈ do priestoru zásobníka prostriedku
oznaãeného „1“ (Prosím pozrite si ãasÈ zásobník pracieho prostriedku v tomto návode).
Odporúãame pouÏívaÈ len 20% odporúãaného mnoÏstva zobrazeného na obale prostriedku a
pre tento program nepouÏívajte aviváÏ.

TLAâIDLO VOªBA R¯CHLOSTI ODSTREëOVANIA
Pri v˘bere pracieho programu sa na displeji zobrazuje maximálna r˘chlosÈ odstreìovania,
ktorá je pre nastaven˘ program moÏná. Opakovan˘m stlaãením tlaãidla pre voºbu r˘chlosti
odstreìovania sa bude r˘chlosÈ zniÏovaÈ s krokom 100 otáãok za minútu. Minimálna
povolená r˘chlosÈ je 400 otáãok za minútu; v prípade potreby je moÏné odstreìovanie
opakovan˘m stlaãením tlaãidla pre voºbu r˘chlosti odstreìovania zru‰iÈ.

Poznámka: Tento model je vybaven˘ elektronick˘m "senzorom", ktor̆
kontroluje správnosÈ vyváÏenia bielizne. Ak je bielizeÀ mierne
nevyváÏená, vykoná práãka automatické vyváÏenie, aby mohlo byÈ
vykonané normálne odstredenie. Ak sa ani po niekoºk˘ch pokusoch
nepodarí vyváÏenie obnoviÈ, vykoná sa odstredenie so zníÏenou
r˘chlosÈou. Ak je bielizeÀ silne nevyváÏená, dôjde k zru‰eniu fázy
odstreìovania.
Automatické vyvaÏovanie obmedzuje vibrácie, zniÏuje hluãnosÈ a zlep‰uje
spoºahlivosÈ a ÏivotnosÈ práãky.

TLAâIDLO "TEPLOTA PRANIA" 
Pomocou tejto funkcie je moÏné praÈ na akúkoºvek teplotu, ktorá je niÏ‰ia neÏ minimálna
teplota daná pre kaÏd˘ jednotliv˘ program. Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla sa teplota zníÏi o 10°C
a to aÏ na minimálnu teplotu 15°C (pranie v studenej vode).

Upozornenie: Teplota musí byÈ nastavená pred zvolením funkcie “STUPE≈ ZNEâISTENIA”.
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KONTROLKY TLAâIDIEL 
Rozsvietia sa, hneì ako sú stlaãené príslu‰né tlaãidlá.

DISPLEJ INFOTEXT 

Otáãky Temp.
x 100 °C

RUKOVÄË OTVÁRANIA DVIEROK 
Otvorenie dvierok vykonáte stlaãením páãky umiestnenej vo vnútri rukoväti.

Otvorené dvierka; ·peciálne bezpeãnostné zariadenie zabraÀuje, aby mohli byÈ dvierka
otvorené okamÏite po ukonãení cyklu prania. Po ukonãení pracieho cyklu poãkajte dve
minúty, neÏ budete dvierka otváraÈ. Na displeji sa zobrazí OTVORIT DVERE a bude
moÏné dvierka otvoriÈ. Pre istotu si skontrolujte, ãi v bubne nie je voda.
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Popis zvoleného programu

Poãet otáãok
odstreìovania
zvoleného
programu

Maximálna
teplota

zvoleného
programu

BAVLNA 9010

O

M



VOªBA
TEPLOY

v °C

Do: 
90°

Do: 
60°

Do: 
60°

Do: 
40°

-

-

-

Do: 
40°

Do: 
30°

Do: 
40°

Do: 
40°

2 1

● ●

● ●

● ●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ●

PROSÍM, PREâÍTAJTE SI TIETO POZNÁMKY:

Pri praní veºmi za‰pinenej bielizne odporúãame praÈ max. náplÀ 3 kg.

**) Program vhodn˘ aj na pranie pri nízkych teplotách (niÏ‰ích, ako je maximálna uvedená
teplota).
Skú‰obn˘ program podºa normy EN 60456 Európskej normalizaãnej organizácie CENELEC so
zvolenou funkciou pre maximálny StupeÀ zneãistenia.

R˘chlosÈ otáãania bubna pri odstreìovaní moÏno taktieÏ zníÏiÈ na akúkoºvek hodnotu
odporúãanú na etikete bielizne alebo tkaniny. Pre jemnú bielizeÀ moÏno odstreìovanie úplne
vylúãiÈ.

Je k dispozícii, iba ak je stlaãené tlaãidlo Predpranie. (Programy s moÏnosÈou voºby 
príslu‰ného tlaãidla Predpranie)

Stlaãením tlaãidla “teplota prania” je moÏné praÈ pri akejkoºvek teplote, ktorá je niÏ‰ia ako
maximálna povolená teplota.

1) Pri jednotliv˘ch programoch je moÏné pomocou tlaãidla “stupeÀ zneãistenia” regulovaÈ ãas a
intenzitu prania.

Odolné tkaniny
Bavlna, ºan

Bavlna zmesové
odolné

Zmesové a syntetické tkaniny
Bavlna, zmesové a syntetické

tkaniny

Veºmi jemné
tkaniny

Plákanie

Intenzívne odstredenie

Jednoduché vypú‰Èanie vody

R̆ chloprogram 32‘ 

Ruãné Pranie

Vlna urãená na pranie v práãke

„MIX & WASH
SYSTEM“ program

6

6

3

1,5

-

-

-

2

1

1

6

**

**

1)

1)

1)

VOªBA
UKAZOVATEªA

VOLIâA
PROGRAMOV NA:

NÁSYPKA PRACÍCH
PROSTRIEDKOV

MAX.
NÁPL≈

kg

TABUªKA PRACÍCH PROGRAMOV

PPRROOGGRRAAMM  PPRREE DISPLEJ
INFOTEXT

BAVLNA

BAVLNA

SYNTETIKA

ACRYL

IBA
PLAKANIE

ODSTREDENIE

VYPUSTIT

RYCHLY 32’

RUCNE
PRANIE

VLNA

UNIVERZALNY

( )

( )

( )

( )
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VOªBA PROGRAMOV

Pre rôzne typy tkaniny s rôznym stupÀom za‰pinenia má práãka 4 okruhy programov
rozdelen˘ch podºa druhu prania, teploty a ãasu prania (viì tabuºka programov).

1. ODOLNÉ TKANINY
Tieto programy boli navrhnuté tak, aby sa dosiahli najlep‰ie v˘sledky prania a
plákania.
Krátke odstreìovanie zaradené po kaÏdom plákaní zaisÈuje dokonalé
vyplákanie bielizne. Závereãné odstreìovanie zaisÈuje vy‰‰iu úãinnosÈ pri
odstraÀovaní vody z bielizne.

2. ZMESOVÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
Pri hlavnom praní sú dosahované najlep‰ie v˘sledky vìaka premenliv˘m
rytmick˘m otáãkam pracieho bubna a v˘‰ke hladiny napú‰Èanej vody. Jemné
odstreìovanie zamedzí nadmernému pokrãeniu bielizne.

3. VEªMI JEMNÉ TKANINY
Toto je nov˘ prací cyklus, ktor˘ strieda pranie a namáãanie a odporúãa sa
hlavne pre jemné tkaniny.
Prací cyklus a pláchanie sú vykonávané s veºk˘m mnoÏstvom vody pre
zaistenie najlep‰ích v˘sledkov.

4. ·PECIÁLNE PROGRAMY

·PECIÁLNY PROGRAM "PLÁKANIE"
Tento program vykonáva 3 plákania bielizne s priebeÏn˘m odstreìovaním
(ktoré je moÏné prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ pomocou príslu‰ného tlaãidla).
PouÏíva sa pre plákanie v‰etk˘ch typov tkanín, napr. aj po praní v ruke. 

·PECIÁLNY VEªMI R̄ CHLE ODSTREDENIE"PROGRAM 
Tento program vykonáva odstreìovanie pri maximálnej r˘chlosti (ktorú je
moÏné prípadne zníÏiÈ alebo zru‰iÈ pomocou príslu‰ného tlaãidla).

LEN VYPÚ·ËANIE
Program vypú‰Èania vykoná vypustenie vody

92 93

32 MINÚTOV¯ R̄ CHLY PROGRAM 50 °C
32 minútov˘ r˘chly program umoÏÀuje nechaÈ prebehnúÈ kompletn˘ prací
cyklus za pribliÏne 30 minút, s maximálnou náplÀou 2 kg bielizne pri teplote
40°C. Ak zvolíte "32 minútov˘ r˘chly program", v‰imnite si prosím, Ïe
odporúãame pouÏiÈ iba 20% odporúãaného mnoÏstva pracieho prostriedku
uvedeného na obale.

RUâNÉ PRANIE 30°
Práãka je vybavená tieÏ pracím cyklom pre jemné tkaniny. Tento cyklus sa naz˘va
„Ruãné pranie“. Program „ruãného prania“ je vhodn˘ pre tkaniny, ktoré sa inak
perú v˘hradne ruãne. Program dosiahne maximálnu teplotu 30° C a je zakonãen˘
3 plákacími cyklami a jemn˘m odstredením.

PROGRAM PRE VLNU
Vìaka ‰peciálnemu certifikovanému cyklu WOOLMARK sa odevy vyãistia do
hæbky, priãom je maximálne zachovaná ich celistvosÈ.
Poãas pracieho cyklu sa striedajú intervaly, v ktor˘ch program pracuje a intervaly
jeho prestávky, priãom maximálna teplota je 40 °C. Uzatvárajú ho 3 plákania a
‰etrné odstreìovanie.

PROGRAM "MIX & WASH SYSTEM"
Ide o program, ktor˘ je v˘hradn˘m patentom firmy Candy a ktor˘ priná‰a pre
pouÏívateºov 2 veºké v˘hody:
• o je moÏné spoloãne praÈ bielizeÀ z rôznych tkanín (napr. bavlna + syntetika

a pod. ...) NEPÚ·ËAJÚCE FARBU;
• vykonávaÈ pranie so znaãnou úsporou energie.

Program na pranie "Mix & Wash" perie pri teplote 40 °C a strieda dynamické
fázy (bubon sa otáãa) so statick˘mi fázami (namoãená bielizeÀ v pokojovej
fáze). Z tohto dôvodu trvá dlh‰ie, ãas trvania je takmer 3 hodiny.
Spotreba elektrickej energie na cel˘ cyklus je len 850 W/h.

Upozornenie:
• prvé pranie novej farebnej bielizne je nutné vykonaÈ oddelene.
• v Ïiadnom prípade nikdy nemie‰ajte farebnú bielizeÀ pú‰Èajúcu farbu.



PRACIE PROSTRIEDKY, POMÔCKY NA 
PRANIE A ICH MNOÎSTVÁ

V¯BER PRACIEHO PROSTRIEDKU
UNIVERZÁLNE PRACIE PROSTRIEDKY
- Pracie prostriedky v prá‰ku: pre dôkladné pranie, obsahujú bielidlo a sú vhodné zvlá‰È

na pranie pri vysok˘ch teplotách (viac neÏ 60 °C) a pranie silne zneãistenej a po‰kvrnenej
bielizne.

- Tekuté pracie prostriedky: vhodné zvlá‰È na pranie bielizne zneãistenej mastnotou,
napríklad ‰kvrnami od kozmetick˘ch prostriedkov alebo olejov.

- Tieto pracie prostriedky nie sú vhodné na pranie po‰kvrnenej bielizne, pretoÏe
neobsahujú bieliaci prostriedok.

- Prírodné (biologické) pracie prostriedky: len niektoré z t˘chto prostriedkov, ktoré sú
dostupné na trhu, vyperú bielizeÀ naozaj dôkladne.

·PECIÁLNE PRACIE PROSTRIEDKY
- Pracie prostriedky na pranie farebnej bielizne a jemn˘ch tkanín: aby nedo‰lo k

po‰kodeniu farby, neobsahujú tieto pracie prostriedky Ïiadne bieliace prostriedky a ãasto
ani Ïiadne zjasÀujúce prostriedky.

- Pracie prostriedky pre dôkladné pranie: neobsahujú Ïiadne bieliace prostriedky ani
enz˘my, sú vhodné zvlá‰È na pranie vlnen˘ch tkanín.

- Pracie prostriedky na pranie záclon: obsahujú zjasÀujúce prostriedky, ktoré zabraÀujú
zoÏltnutiu vplyvom slneãného svetla.

- ·peciálne pracie prostriedky: pre naprogramované pouÏitie chemick˘ch substancií, v
závislosti na type tkaniny, stupni zneãistenia a tvrdosti vody.
V tomto prípade môÏete samostatne pridávaÈ základné pracie prostriedky, zmäkãovacie
prostriedky, bieliace prostriedky/odstraÀovaãe ‰kv⁄n.

ëAL·IE POMÔCKY NA PRANIE BIELIZNE
- Zmäkãovadlá vody: tam, kde je voda tvrdá alebo veºmi tvrdá, je moÏné pouÏiÈ men‰ie

mnoÏstvo pracieho prostriedku.
- Substancie pre predpranie: pre naprogramované o‰etrenie ‰kv⁄n pred hlavn˘m praním.

Ak tieto substancie pouÏijete, môÏete vykonávaÈ následné pranie pre niÏ‰ej teplote alebo
s pracím prostriedkom, ktor˘ neobsahuje bieliaci prostriedok.

- AviváÏne prostriedky: zabraÀujú vzniku statickej elektriny v syntetick˘ch tkaninách a
zmäkãujú tkaniny. Ak pouÏívate bubnovú su‰iãku bielizne, dochádza k zmäkãeniu aj bez
pouÏitia aviváÏneho prostriedku.

NEVKLADAJTE DO PRÁâKY ROZPÚ·ËADLÁ!
UdrÏujte pracie prostriedky a ìal‰ie prostriedky na pranie bielizne mimo dosahu detí.
Predt˘m, neÏ vloÏíte prací prostriedok do zásuvky, skontrolujte, ãi v prieãinku nie sú nejaké
neÏiaduce telesá.
DodrÏujte pokyny pre dávkovanie, ktoré sú obvykle uvedené na obale pracieho prostriedku.
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ZÁSUVKA PRE PRACÍ PROSTRIEDOK
Zásobník pracích prostriedkov sa skladá z troch ãastí:

– ãasÈ oznaãená symbolom “1” je urãená pre program
predpierky

– ãasÈ oznaãená symbolom    “ ” je urãená pre
‰peciálne prípravky, aviváÏ, bieliace prostriedky, ‰krob,
atì.     

– ãasÈ oznaãená symbolom “2” je urãená pre prací
prostriedok

DÔLEÎITÉ:
PAMÄTAJTE, ÎE NIEKTORÉ PRACIE
PRÁ·KY SA ZLE ODSTRA≈UJÚ
(ROZPÚ·ËAJÚ).
V TAKOM PRÍPADE ODPORÚâAME
POUÎITIE ·PECIÁLNYCH NÁDOBIEK
A ICH VLOÎENIE DO PRACIEHO
BUBNA.

POZNÁMKA : 
DO âASTI OZNAâENEJ SYMBOLOM “      “ DÁVAJTE LEN TEKUTÉ
PROSTRIEDKY. V¯ROBOK JE NAPROGRAMOVAN¯ TAK, ABY SA
·PECIÁLNE PRÍPRAVKY  DOSTALI ZO ZÁSOBNÍKU PRACÍCH
PROSTRIEDKOV VÎDY V PRIEBEHU POSLEDNÉHO 
MÁCHANIA A TO PRI V·ETKYCH PRACÍCH PROGRAMOCH. 
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UÎITOâNÉ RADY
V tejto ãasti príruãky nájdete uÏitoãné tipy, ktoré Vám umoÏnia pouÏívaÈ práãku
najekonomickej‰ím a k Ïivotnému prostrediu naj‰etrnej‰ím spôsobom.

VKLADAJTE DO PRÁâKY PLNÚ NÁPL≈
Zbytoãnému plytvaniu energiou, vodou alebo pracím prostriedkom môÏete zamedziÈ t˘m, Ïe
budete do práãky vkladaÈ len maximálnu náplÀ, ktorej veºkosÈ nepresahuje povolenú
hodnotu. Pranie jednej náplne bielizne u‰etrí v porovnaní s praním dvoch poloviãn˘ch náplní
bielizne 50% energie.

KEDY JE VHODNÉ VYKONÁVAË PREDPRANIE?
Len vtedy, keì je bielizeÀ veºmi ‰pinavá! Vynechanie predprania pri normálne zneãistenej
bielizni u‰etrí 5 aÏ 15% energie.

AKÚ ZVOLIË TEPLOTU PRANIA?
Ak pouÏívate pred praním v práãke odstraÀovaã ‰kv⁄n, nemusíte praÈ pri teplotách vy‰‰ích
ako 60 °C. PouÏitím teploty prania 60 °C je moÏné dosiahnuÈ aÏ 50% úspory energie.
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DÁVKOVANIE
PouÏívajte len pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre pouÏívanie v praãkách. Najlep‰ie
v˘sledky prania bielizne pri minimálnom pouÏití chemick˘ch prostriedkov je moÏné dosiahnuÈ
len vtedy,
ak zoberiete do úvahy ako stupeÀ zneãistenia bielizne, tak aj typ pouÏívaného pracieho
prostriedku.
MnoÏstvo pracieho prostriedku pouÏitého pri praní závisí na:

- tvrdosti vody: v závislosti na tvrdosti vody a type pouÏitého pracieho prostriedku je moÏné
zníÏiÈ mnoÏstvo pracieho prostriedku.

- stupni zneãistenia: v závislosti na stupni zneãistenia bielizne je moÏné zníÏiÈ mnoÏstvo
pracieho prostriedku.

- mnoÏstve bielizne: mnoÏstvo pracieho prostriedku je moÏné zníÏiÈ len vtedy, ak periete
malé mnoÏstvo bielizne.

MnoÏstvo pracieho prostriedku uvedené na obale pracieho prostriedku na pranie jemn˘ch
tkanín sa ãasto uÏ t˘ka zníÏeného mnoÏstva bielizne.
DodrÏujte pokyny pre dávkovanie!

DÁVKOVANIE PRACÍCH PROSTRIEDKOV V PRÁ·KU
Pracie prostriedky s normálnou alebo nízkou koncentráciou: na pranie beÏne
zneãistenej bielizne vyberte program bez predprania.
VloÏte prací prostriedok do prieãinka 2 zásuvky pre prací prostriedok.
Na pranie silne zneãistenej bielizne vyberte program s predpraním.
VloÏte 1/4 pracieho prostriedku do prieãinka 1 a 3/4 pracieho prostriedku do prieãinka 2
zásuvky pre prací prostriedok.
Ak pouÏívate zmäkãovadlá vody, vloÏte najskôr do prieãinka 2 prací prostriedok a potom
pridajte zmäkãovadlo.
Pri pouÏití vysoko koncentrovan˘ch pracích prostriedkov, ktoré nemajú povahu jednotliv˘ch
dávok, stanovte ich typ a dávkovanie podºa údajov uveden˘ch na obale. PouÏívajte pri
dávkovaní pomôcky, ktoré sú súãasÈou balenia pracieho prostriedku.

DÁVKOVANIE TEKUT¯CH PRACÍCH PROSTRIEDKOV
Tekuté pracie prostriedky je moÏné pouÏívaÈ v zhode s pokynmi uveden˘mi na obale t˘chto
pracích prostriedkov pre v‰etky programy bez predprania. Pre ich dávkovanie sa pouÏíva
‰peciálna nádoba vo vnútri bubna alebo ‰peciálne dávkovacie zariadenie, ktor˘m sú niektoré
modely práãok vybavené.
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NASTAVENIE NOVÉHO âASU 
Túto funkciu je nutné nastaviÈ z dvoch dôvodov: aby sa na displeji zobrazoval aktuálny ãas a
aby funkcie pre ãasové ukonãenie programu/oneskorené spustenie fungovali správne.
Na displeji zaãne najskôr blikaÈ ãíslo udávajúce hodiny. Nastavte hodiny opakovan˘m
stlaãením tlaãidla (        ) a potom toto nastavenie uloÏte stlaãením tlaãidla (       ).
Teraz zaãne na displeji blikaÈ ãíslo udávajúce minúty. Nastavte minúty opakovan˘m stlaãením
tlaãidla (         ) a potom toto nastavenie uloÏte stlaãením tlaãidla (         ).
Po ukonãení nastavenia nového ãasu sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie ãasového
reÏimu.

NASTAVENIE âASOVÉHO REÎIMU 
âasov˘ reÏim je moÏné nastaviÈ dvoma spôsobmi.
Prvou moÏnosÈou je programovaÈ hodnotu funkcie âasové ukonãenie programu alebo
Oneskorené spustenie programu zadaním absolútneho ãasu (napr. program bude ukonãen˘
o 17:00). Tento reÏim sa naz˘va reÏim absolútneho ãasu.
Nasledujúci príklad ilustruje pouÏitie funkcie âasové ukonãenie programu (alebo Oneskorené
spustenie programu) v prípade, Ïe bol v menu nastaven˘ reÏim absolútneho ãasu.

Pri nastavení funkcie âasové ukonãenie programu podºa predchádzajúceho obrázka sa
program ukonãí o 17:00.
Druhou moÏnosÈou je programovaÈ hodnotu funkcie âasové ukonãenie programu alebo
Oneskorené spustenie programu zadaním poãtu hodín (napr. program bude ukonãen˘ za 3
hodiny). Tento reÏim sa naz˘va reÏim relatívneho ãasu.
Nasledujúci príklad ilustruje pouÏitie funkcie âasové ukonãenie programu (alebo Oneskorené
spustenie programu) v prípade, Ïe bol nastaven˘ reÏim relatívneho ãasu.

Oba reÏimy sú veºmi uÏitoãné aj keì pouÏívanie reÏimu absolútneho ãasu je pravdepodobne
uÏívateºsky prívetivej‰ie a ºah‰ie, pretoÏe pri Àom nemusíte vykonávaÈ v˘poãet poãtu hodín,
ktoré majú uplynúÈ pred vypnutím/zapnutím práãky. Pri nastavovaní ãasového reÏimu pouÏite
tlaãidlo (      ) pre prepínanie medzi oboma voºbami: "Relativne" (reÏim relatívneho ãasu) a
"Absolutne" (reÏim absolútneho ãasu). Vyberte poÏadovanú hodnotu a uloÏte ju stlaãením
tlaãidla (       ). Po ukonãení voºby ãasového reÏimu sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie
funkcie pre signalizáciu ukonãenia prania zvukov˘m signálom.

AKTIVÁCIA SIGNALIZÁCIE UKONâENIA PRANIA ZVUKOV¯M SIGNÁLOM
Tu môÏete nastaviÈ, ãi sa má po ukonãení pracieho cyklu ozvaÈ zvukové znamenie. Vyberte
pomocou tlaãidla (       ) poÏadovanú voºbu: áno alebo nie.
Po uloÏení nastavenia stlaãením tlaãidla (      ) sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie
funkcie pre aktiváciu pamäti.
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ODLOZENY START
DD                             3H:00M

SPUSTENIE PROG.
O                     17:00

PRVÉ POUÎITIE CANDY INFOTEXT

NAPROGRAMOVANIE PRÁâKY
Naprogramovaním Infotext je moÏné nastaviÈ hodiny, jazyk a ìal‰ie uÏívateºské parametre.
Po zapnutí práãky a nastavení otoãného voliãa programov z polohy "off" (vypnuté) na niektor˘
z programov sa objaví uvítacia správa.

Táto správa sa zobrazuje len krátky ãas, poãas ktorého práãka rozpoznáva vybran˘ program.
Hneì ako je práãka pripravená, zobrazia sa na displeji podrobné informácie o programe.
V tento okamih môÏete práãku naprogramovaÈ.

PRÍKLAD:

ZOBRAZENIE MENU
Pri práci s menu Infotext pamätajte na to, Ïe kaÏdú operáciu musíte vykonaÈ poãas 30
sekúnd.
Ak sa Vám nepodarí poãas tohto ãasu operáciu dokonãiÈ, obnoví sa poãiatoãné zobrazenie
displeja.
Ak chcete v programovaní menu pokraãovaÈ, staãí menu Infotext znovu zobraziÈ.
Ako uÏ bolo povedané, môÏete v tomto stave menu naprogramovaÈ. Stlaãte a súãasne
pridrÏte tlaãidlá (      ) a (      ) poãas 5 sekúnd alebo tak dlho, k˘m sa neozve zvukové
znamenie.
Jednotlivé voºby zobrazeného menu je moÏné meniÈ stlaãením tlaãidla (         ).
Pre potvrdenie a uloÏenie voºby stlaãte tlaãidlo (        ) a (        ) poãas 5 sekúnd alebo tak
dlho, k˘m sa neozve zvukové znamenie.
Jednotlivé voºby zobrazeného menu je moÏné meniÈ stlaãením tlaãidla (         ).
Pre potvrdenie a uloÏenie voºby stlaãte tlaãidlo (         ).

NASTAVENIE JASU DISPLEJA
Stlaãením tlaãidla “VOªBA ODSTREëOVANIA” (        ) upravíte jas displeja.
KaÏd˘m stlaãením tlaãidla sa úroveÀ jasu postupne zniÏuje a následne sa vráti na maximálnu
úroveÀ.
Potvrìte pomocou tlaãidla “VOªBA TEPLOTY” (        ).

NASTAVENIE JAZYKA
Va‰a práãka je automaticky nastavená v anglickom jazyku. Ak chcete pouÏívaÈ in˘ jazyk (t. j.
jazyk, ktor˘ sa bude zobrazovaÈ pri pouÏívaní práãky), postupujte nasledujúcim spôsobom:
Vyberte poÏadovan˘ jazyk, uvoºnite stlaãenie tlaãidla (        ) a uloÏte nastaven˘ jazyk
stlaãením tlaãidla (         ).
Po ukonãení voºby jazyka sa na displeji zobrazí v˘zva na nastavenie nového ãasu.
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VITAJTE!
0:00

BAVLNA10 90°



HLAVNÉ PRANIE
TRIEDENIE BIELIZNE
- Odporúãame Vám, aby ste prali len poloÏky urãené na pranie pomocou vody a pracieho

prostriedku a nie poloÏky urãené na chemické ãistenie.
- Ak potrebujete praÈ rohoÏky, prikr˘vky cez posteº alebo ìal‰ie ÈaÏké poloÏky, urobíte

najlep‰ie, keì ich nebudete vôbec odstreìovaÈ.
- Roztrieìte bielizeÀ podºa typu tkaniny, stupÀa zneãistenia a teploty prania. Pozrite sa na

oznaãenie jednotliv˘ch odevov na ‰títku v˘robcu.

BielizeÀ na pranie pri vysok˘ch teplotách 

Farebné materiály s ºahkou údrÏbou  

– PoloÏky oznaãené nasledujúcimi symbolmi nie sú vhodné na pranie v práãke:

Jemné tkaniny a vlna  

Na pranie veºmi jemn˘ch tkanín (napr. sieÈované záclony, spodná bielizeÀ, legínsy, atì.)
odporúãame pouÏívaÈ sieÈku alebo vrecú‰ko.
- Aby mohli byÈ prané v práãke, musia byÈ vlnené poloÏky oznaãené symbolom <<Pure

New Wool>> (nová pravá vlna) a musia byÈ taktieÏ oznaãené ako <<nonmatting>> alebo
<<machine washable>> (je moÏné praÈ v práãke).

- Z nov˘ch farebn˘ch poloÏiek ãasto uniká farba. To môÏe spôsobiÈ zafarbenie súãasne
pran˘ch svetlej‰ích poloÏiek. Preto odporúãame praÈ farebné poloÏky prv˘krát
samostatne. Pri ìal‰om praní je moÏné praÈ stálofarebné poloÏky spoloãne s bielou
bielizÀou len pri teplotách do 40 °C.

Poznámka pri triedení bielizne
- skontrolujte, ãi sa v bielizni nenachádzajú nejaké kovové predmety

(napr. sponky na papier, spínacie ‰pendlíky, ‰pendlíky, mince, atì.)

- ak v prípade poruchy práãky poãas záruãnej lehoty privoláte technika,
ktor˘ zistí, Ïe príãinou poruchy boli neÏiaduce predmety v práãke,
môÏe si tento technik naúãtovaÈ cenu svojej práce

- zapnite oblieãky na vankú‰, zipsy, pásky, odevy so zapínaním na
háãik a zaviaÏte dlhé ‰núrky Ïupanu

- odstráÀte háãiky na záclony

- venujte veºkú pozornosÈ údajom uveden˘m na ‰títkoch jednotliv˘ch
kusov odevu

- ak si pri triedení bielizne v‰imnete odolné ‰kvrny, odstráÀte ich
pomocou ‰peciálneho ãistiaceho prostriedku alebo ‰peciálneho
odstraÀovaãa ‰kv⁄n.

– Odporúãame Vám, aby ste pri praní len froté poloÏiek neplnili práãku maximálnou
náplÀou; tieto poloÏky absorbujú veºa vody a stávajú sa tak veºmi ÈaÏk˘mi, ão môÏe
nepriaznivo pôsobiÈ na bubon (bielizeÀ sa môÏe staÈ pre bubon príli‰ ÈaÏkou).
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AKTIVÁCIA PAMÄTI
Táto funkcia je veºmi uÏitoãná v prípade, Ïe pouÏívate pri praní bielizne ãasto rovnak˘
program.
Ak je pamäÈ aktivovaná, uloÏí práãka naposledy pouÏit˘ program/funkcie do pamäte. Táto
funkcia je pouÏiteºná len pri programoch bavlna, jemné tkaniny, syntetické tkaniny a vlna.
Nastavenie nie je v pamäti uloÏené do Ïiadnej ‰peciálnej programovej skupiny.
Vyberte pomocou tlaãidla (        ) poÏadovanú voºbu:  Áno alebo Nie a uloÏte toto nastavenie
stlaãením tlaãidla (          ).
Na displeji sa zobrazí v˘zva na nastavenie demon‰traãného reÏimu.

DEMON·TRAâN¯ REÎIM 
Tento reÏim sa pouÏíva len pre SERVISNÉ ÚâELY a preto ho nastavte na NIE (ak tak uÏ
nebolo urobené). Ak po uzavretí menu Infotext nebude demon‰traãn˘ reÏim nastaven˘ na
"NIE", NEBUDE prací program SPUSTEN¯. Prací cyklus sa spustí len vtedy, keì je
demon‰traãn˘ reÏim nastaven˘ na "NIE".
Po uloÏení "NIE" pomocou tlaãidla (      ) sa na displeji zobrazí otázka, ãi chcete menu
uzavrieÈ.

UZAVRETIE MENU
Ak ste s vykonan˘m nastavením spokojní, môÏete teraz menu uzavrieÈ v˘berom "Áno"
pomocou tlaãidiel (         ) a (         ).
Ak v‰ak chcete niektoré nastavenie zmeniÈ, vyberte Nie a práãka sa prepne na zaãiatok
sekvencie programovania. K poÏadovanej funkcii sa môÏete r˘chle dostaÈ pomocou tlaãidla
(         ), ktoré umoÏÀuje kaÏdú funkciu uloÏiÈ a preskoãiÈ.
Po dokonãení nastavenia môÏete menu uzavrieÈ a zaãaÈ testovanie.
Akúkoºvek funkciu menu môÏete v prípade potreby znovu nastaviÈ vy‰‰ie popísan˘m
spôsobom.
To môÏe byÈ uÏitoãné napríklad vtedy, keì sa hodiny oneskorujú alebo beÏia napred - v
takomto prípade nastavte správny ãas pomocou funkcie pre nastavenie nového ãasu.
Nastavené hodnoty zostanú v pamäti práãky aj v prípade odpojenia napájania alebo v˘padku
elektrického prúdu.

100



âISTENIE A BEÎNÁ ÚDRÎBA
NepouÏívajte pri ãistení vonkaj‰ieho krytu práãky ãistiace prostriedky a/alebo riedidlá s
obsahom liehu; utrite kryt práãky navlhãenou látkou. Táto práãka vyÏaduje len veºmi malú
údrÏbu:
- ãistenie prieãinkov zásuvky pre prací prostriedok
- ãistenie filtra

âISTENIE PRIEâINKOV ZÁSUVKY
PRE PRACÍ PROSTRIEDOK
Aj keì to nie je absolútne nutné, odporúãame ãas od
ãasu vyãistiÈ prieãinky pre bieliace prostriedky a
prísady.

A) Najskôr prieãinky s pouÏitím primeranej sily (nie ale
násilím) vytiahnite.

B) Vyãistite prieãinky pod prúdom teãúcej vody.
C) VloÏte prieãinky späÈ na ich pôvodné miesto.

âISTENIE FILTRA
Práãka je vybavená ‰peciálnym filtrom, ktor˘ zachytáva
väã‰ie predmety, ktoré by mohli upchaÈ odtokovú hadicu,
napr. mince, gombíky, atì. Tie potom môÏu byÈ vybraté
nasledujúcim spôsobom:

● OtvoriÈ dvierka.

● Len u niektor˘ch modelov:
Vytiahnite hadiãku, odstráÀte uzáver a zachyÈte vodu do
nádoby.

● Pred odskrutkovaním filtra sa doporuãuje poloÏiÈ pod
filter savú látku pre zachytenie prebytoãnej vody, ktorá po
vybratí filtra vyteãie. 

● Otoãte filter proti smeru hodín tak, aby zostal vo zvislej
polohe.

● ZloÏte ho a oãistite.

● Po vyãistení ho pripevnite späÈ v smere hodín.
Potom postupujte opaãne ako pri demontáÏi.
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SPRÁVNY SPÔSOB PRANIA

Príprava bielizne

A) Vyberte a vytrieìte bielizeÀ podºa pokynov pre
o‰etrovanie odevu, ktoré sú uvedené na ‰títku
kaÏdého odevu. Pozrite sa prosím vÏdy na ‰títok
odevu.

VloÏenie odevu
B) Otvorte dvierka práãky.

C) VloÏte do práãky bielizeÀ. Uzavrite dvierka tak, aby
Ïiadne ãasti bielizne neprekáÏali uzavretiu dvierok.
VloÏenie pracieho prostriedku do práãky

Introduzione del detersivo

D) Otvorte zásuvku pre prací prostriedok, vyberte prací
prostriedok a vloÏte do príslu‰ného prieãinka správne mnoÏstvo tohto prostriedku (podºa
pokynov v˘robcu a odporúãania v ãasti "Pracie prostriedky, pomôcky na pranie a ich
mnoÏstvá"). Pridajte prípadné pomôcky na pranie (viì ãasÈ "Pracie prostriedky, pomôcky
na pranie a ich mnoÏstvá" v ìal‰ej ãasti tohto návodu) a zásuvku pre prací prostriedok
uzavrite. Pri vkladaní tekut˘ch ãistiacich prostriedkov, ktoré majú byÈ vloÏené priamo do
bubna, pouÏívajte odporúãané dávkovacie zariadenie.

VOªBA PRACIEHO PROGRAMU
Pri v˘bere najvhodnej‰ieho programu pouÏívajte sprievodcu voºbou programu alebo popis
programov na prednom paneli práãky.
Program sa vyberá otoãením voliãa programov v smere hodinov˘ch ruãiãiek so zarovnaním
ãísla programu s indikátorom.
Skontrolujte, ãi je otvoren˘ prívod vody a ãi je správne umiestnená vypú‰Èacia hadica. V
prípade potreby upraviÈ teplotu prania. V prípade potreby stlaãte doplnkové funkãné tlaãidlá.
Stlaãte tlaãidlo Spustenie (Start).

HNEë AKO JE PROGRAM UKONâEN¯
- Na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie "POISTKA DVERI -POCKAJTE".
- Asi po 2 minútach sa na displeji objaví nasledujúce hlásenie "KONIEC PROG. -

OTVORIT DVERE ".
- Vypnite práãku otoãením ovládaãa do polohy OFF (VYPNUTÉ).
- Otvorte dvierka a vyberte bielizeÀ.

Po pouÏití vytiahnite zástrãku elektrického napájania a zavrite kohútik prívodu vody.



ODSTRA≈OVANIE PROBLÉMOV
âO MÔÎE BYË PRÍâINOU... 
PORUCHY, KTORÉ MÔÎETE SAMI ODSTRÁNIË
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PROBLÉMU

1. Práãka nefunguje so
Ïiadnym programom

2. Práãka sa neplní
vodou

3. Voda sa
neodãerpáva

4. Na podlahe okolo
práãky je voda

5. Práãka neodstreìuje

6. Pri odstreìovaní
práãka silne vibruje

7. Dvierka nie je moÏné
otvoriÈ

8. Na displeji sa zobrazuje
chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9

9. Na displeji sa
zobrazuje chyba 2

10. Na displeji sa
zobrazuje chyba 3

11. Na displeji sa
zobrazuje chyba 4

Zástrãka nie je zapojená do zásuvky.
Práãka nie je zapnutá.
V˘padok napájania.

Prepálená poistka.
Otvorené dvierka.
RCD rozpojen˘ (spínaã spú‰Èacieho
okruhu).
Nastavené oneskorené spustenie.

Viì príãina 1
Uzavret˘ prívod vody.
Nesprávne nastaven˘ voliã programov.

Prehyb vo vypú‰Èacej hadici.
Vo filtri sa zachytili neÏiaduce telesá.
Nesprávna in‰talácia práãky.

Presakujúce tesnenie medzi kohútikom
a hadicou pre prívod vody.
âasti obleãenia alebo ‰piny medzi
gumov˘m tesnením dvierok a sklenen˘mi
dvierkami.
Nesprávne vykonaná in‰talácia.

Voda sa e‰te neodãerpala.

Bola vybraná voºba "Spin Cancel" - "Bez
odstreìovania" (len pri niektor˘ch
modeloch).
NevyváÏená bielizeÀ.

Práãka nie je úplne vyrovnaná.

BielizeÀ nie je rovnomerne rozloÏená.
Neboli odstránené prepravné konzoly.

Od ukonãenia programu e‰te neuplynuli
dve minúty.

-

Nie je moÏné naplniÈ vodu.

Nie je moÏné odãerpaÈ vodu.

Práãka je preplnená vodou.

Zapojte zástrãku do zásuvky.
Zapnite práãku.
Postupujte podºa pokynov v ãasti "V˘padok
napájania".
Skontrolujte poistku.
Zavrite dvierka.
VráÈte RCD do v˘chodiskovej polohy.

Skontrolujte nastavenie.

Skontrolujte.
Otvorte prívod vody.
Nastavte voliã programov do správnej
polohy.

Narovnajte vypú‰Èaciu hadicu.
Vykonajte kontrolu filtra.
Skontrolujte in‰taláciu.

VymeÀte tesnenie a dotiahnite spojenie.

Znovu naplÀte práãku a dbajte na to, aby
gumové tesnenie dvierok/sklenené dvierka
boli ãisté.
Skontrolujte in‰taláciu.

Poãkajte niekoºko minút, neÏ sa práãka
vyprázdni.
Skontrolujte nastavenie.

Rozdeºujte bielizeÀ rovnomerne.

Nastavte rovnováÏnu polohu pomocou
‰peciálnych vyvaÏovacích pätiek.
Rozdeºujte bielizeÀ rovnomerne.
OdstraÀujte prepravné konzoly
(viì popis in‰talácie).

Poãkajte dve minúty.

Kontaktujte servisné stredisko.

Skontrolujte, ãi je prívod vody otvoren˘.

Skontrolujte, ãi je odtok vody priechodn˘.
Skontrolujte, ãi nie je vypú‰Èacia hadica
zauzlená.

Uzavrite prívod vody do práãky.
Kontaktujte servisné stredisko.

PRÍâINA ODSTRÁNENIE

Pri odstreìovaní práãka vydáva in˘
hluk! PretoÏe je vybavená spínacím
motorom, ktor˘ umoÏÀuje najlep‰ie
funkãné v˘kony.

Je nepravdepodobné, Ïe by ste v bubne uvideli
vodu! Táto vlastnosÈ je daná pouÏitím
najmodernej‰ej technológie, ktorá umoÏÀuje
dosiahnuÈ rovnak  ̆úãinok prania a plákania pri
pouÏití omnoho men‰ieho mnoÏstva vody.

PREPRAVA PRÁâKY A
USKLADNENIE
PRÁâKY NA DLH·Í âAS

Ak chcete práãku premiestniÈ alebo ak ju nebudete dlh‰í
ãas pouÏívaÈ a práãka bude uskladnená v
nevykurovan˘ch miestnostiach, je nutné zo v‰etk˘ch
hadíc vypustiÈ zvy‰nú vodu. Odpojte práãku od zdroja
energie, potom odopnite hadicu a vloÏte ju do
pripravenej nádoby na vypú‰Èanú vodu.
Po úplnom vypustení vody zopakujte túto operáciu v
opaãnom poradí.
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IN·TALÁCIA
OdstráÀte ochrannú podloÏku z penového polystyrénu
(súãasÈ obalu) a práãku umiestnite neìaleko miesta
trvalého pouÏívania.

Odstrihnite pásku, ktorá drÏí hadicu a dajte pozor
Aby ste nepo‰kodili hadicu a elektrick˘ kábel

Odskrutkujte 4 skrutky (A) na zadnej stene a odstráÀte 4
di‰tanãné vloÏky.

Uzavrite 4 otvory pouÏitím 4 krytiek, ktoré sú uloÏené v
sáãku s návodom na pouÏitie.

Upevnite k dnu práãky priloÏen˘ protihlukov˘ ‰tít z
vlnitého materiálu podºa obrázka.

Umiestnite praãku do roviny pomocou 4 nastavovacích noÏiãiek:

a) Otáãajte maticou skrutky v smere hod. ruãiãiek a potom 
môÏete prispôsobiÈ v˘‰ku noÏiãky.

b) Otáãaním zniÏujte alebo zdvíhajte noÏiãku, k˘m perfektne
neprilipne k podlahe.

c) Upevnite polohu noÏiãky otoãením matice skrutky proti smeru
hod. ruãiãiek.

A

B

C
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ZÁRUKA
Pre poskytnutie kvalitného záruãného a pozáruãného servisu uschovajte v‰etky doklady o
kúpe a prípadn˘ch opravách v˘robku. Odporúãame Vám poãas záruãnej lehoty uchovaÈ
pôvodné obaly k v˘robku. NeÏ budete kontaktovaÈ servisné stredisko, dôkladne pre‰tudujte
záruãné podmienky v záruãnom liste. Obracajte sa len na autorizované servisné strediská.

Poznámka:
PouÏívanie bezfosfátov˘ch pracích prostriedkov ‰etrn˘ch k Ïivotnému prostrediu (viì
informácie na obale pracieho prostriedku) môÏe maÈ nasledujúce dopady:
- odpadová voda z plákania môÏe byÈ kvôli prítomnosti bieliaceho prá‰ku (zeolit) v

suspenzii kalnej‰ia; nedochádza ale k Ïiadnemu negatívnemu ovplyvneniu úãinnosti
plákania.

- po ukonãení prania sa môÏu na bielizni objavovaÈ zvy‰ky bieliaceho prá‰ku, ktor˘ nebol
tkaninou absorbovan˘; tento prá‰ok ale nemá Ïiadny negatívny vplyv na farbu tkaniny.

- vytváranie peny pri poslednom plákaní nie je nutne príznakom zlého plákania.
- vykonávanie viacer˘ch cyklov plákania je v t˘chto prípadoch bezúãelné.
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TECHNICKÉ PARAMETRE
■ Max. náplÀ suchej bielizne 
■ Tlak vody 

Rozmery

■ ·írka
■ Hæbka
■ V˘‰ka

Fig. 2

6 kg
0,05 ÷ 0,8 MPa

60 cm
40 cm
85 cm

DôleÏité upozornenie: Elektrické parametre prístroja nájdete na ‰títku na prednej strane
práãky (v blízkosti dvierok).

Spotrebiã zodpovedá európskym smerniciam 73/23/CEE (Bezpeãnostná smernica –
nízke napätie) a 89/336/CEE (Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu), ktoré boli
nahradené smernicami 2006/95/CE a 2004/108/CE a ich neskor‰ími zmenami. 



UPOZORNENIE: po kaÏdom praní je odporúãané uzavrieÈ
prítokov˘ kohútik na odstavenie práãky od hydraulického
okruhu.

Na správnu funkãnosÈ automatickej práãky je dôleÏité prihliadnuÈ na umiestnenie a
v˘‰ku odtokovej hadice. Je veºmi dôleÏité, aby jej koncovka nebola umiestnená niÏ‰ie
neÏ 50 cm a vy‰‰ie neÏ 85 cm nad zemou.

Prívod elektrickej energie a bezpeãnostné pokyny
Práãka vyÏaduje pre svoju prevádzku jednofázové napätie 230 V, 50 Hz. Skontrolujte, ãi je
prívodn˘ vodiã dostatoãne dimenzovan˘ pre dodávku v˘konu aspoÀ 3,0 kW a potom pripojte
zástrãku do 10 A uzemnenej zásuvky.
Po in‰talácii umiestnite prístroj tak, aby bola zástrãka ºahko dostupná.
Preverte, ãi je pre rozvod elektriny vo Va‰om dome pouÏívan˘ uzemÀovací systém.
Zásuvka v dome a zástrãka prístroja musia byÈ rovnakého typu.
V‰eobecne sa neodporúãa pouÏívaÈ adaptéry typu rozvodky a/alebo predlÏovacie vedenia.
V‰etky práãky Candy spæÀajú bezpeãnostné poÏiadavky stanovené in‰titútom pre
oznaãovanie v˘robkov známkou kvality (Quality Trademark Institute).
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UPOZORNENIE: odporúãame Vám uschovaÈ traverzu, Èahadlá
a skrutky pre prípad eventuálnej prepravy. V˘robn˘ podnik
nenesie zodpovednosÈ za eventuálne ‰kody zariadenia,
nedodrÏovaním noriem t˘kajúcich sa uvedenia do prevádzky.
V‰etky náklady spojené s in‰taláciou sú záleÏitosÈou
pouÏívateºa.

VODOVODNÉ ZAPOJENIE
Zariadenie musí byÈ napojené na vodovodnú sieÈ len s
nov˘mi prívodn˘mi hadicami, ktoré boli dodané spolu s
práãkou. V Ïiadnom prípade nesmú byÈ pouÏité staré
prívodné hadice.
Práãka je vybavená jednou prívodnou hadicou, ktorej
koncovou ãasÈou je poistn˘ krúÏok so závitom 3/4" na
spojenie medzi závitov˘m napojením práãky a
vodovodn˘m kohútikom s prívodom studenej vody.
Práãka musí byÈ napojená v˘hradne na vodovodn˘ kohútik
so studenou vodou.
Napojenie na vodovodn˘ kohútik s teplou vodu, to jest o
teplote vy‰‰ej ako 40 °C, môÏe po‰kodiÈ jemnej‰iu
bielizeÀ.

108

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max
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Ôèpìa-èçãoòoâèòeëü íe íeceò íèêaêoé oòâeòcòâeííocòè ça oøèáêè ïe÷aòè,,
coäepæaùèecÿ â äaííûx èícòpyêöèÿx,  è  ocòaâëÿeò ça coáoé ïpaâo
yëy÷øeíèÿ êa÷ecòâa coácòâeííûx èçäeëèé, ocòaâëÿÿ íeèçìeííûìè ocíoâíûe
òexíè÷ecêèe xapaêòepècòèêè.

V˘robce se omlouvá za pfiípadné tiskové chyby v tomto návodû k pouÏití.
Dále si v˘robce vyhrazuje právo provést potfiebné zmûny na sv˘ch v˘robcích,  
které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

V˘robca sa ospravedlÀuje za prípadné tlaãové chyby v tomto návode na pouÏívanie.
ëalej si v˘robca vyhradzuje právo urobiÈ potrebné zmeny na svojich v˘robkoch, ktoré
nemajú vplyv na ich základnú charakteristiku.
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Ñ‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ ËÏÂÂÚ Ï‡ÍËÓ‚ÍÛ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÑËÂÍÚË‚ÓÈ 2002/96/Öë Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl (WEEE).
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÛ˛ ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl, Ç˚ ÔÓÏÓÊÂÚÂ ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÓÍÛÊ‡˛˘Û˛ ÒÂ‰Û Ë Á‰ÓÓ‚¸Â Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁÌËÍÌÛÚ¸ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ‰‡ÌÌÓ„Ó
ËÁ‰ÂÎËfl.
å‡ÍËÓ‚Í‡ Ì‡ ËÁ‰ÂÎËË ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÎËÂÏ ÌÂÎ¸Áfl Ó·‡˘‡Ú¸Òfl Í‡Í Ò Ó·˚˜Ì˚ÏË ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË. ç‡ÔÓÚË‚, Â„Ó
ÌÛÊÌÓ Ò‰‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÛÌÍÚ Ò·Ó‡ ÓÚıÓ‰Ó‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ìÚËÎËÁ‡ˆËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Í‡Ò‡ÚÂÎ¸ÌÓ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚.
ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛, ÔÓ‚ÚÓÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ë Ó·‡˘ÂÌË˛ Ò ËÁ‰ÂÎËÂÏ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ, ÔÛÌÍÚÓÏ ÛÚËÎËÁ‡ˆËË ÓÚıÓ‰Ó‚ ËÎË Ò Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ÔËÓ·ÂÎË ‰‡ÌÌÓÂ ËÁ‰ÂÎËÂ.

Tento elektrospotfiebiã je znaãen˘ podle evropské smûrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zafiízení (WEEE). 
Ujistûte se, Ïe byl tento v˘robek zlikvidován správnû, pomÛÏete tím vyhnout se pfiípadn˘m negativním
následkÛm na Ïivotním prostfiedí a zdraví, které by mohly nastat  v pfiípadû chybného zacházení s
v˘robkem po ukonãení jeho Ïivotnosti.
Symbol na v˘robku znamená, Ïe s tímto spotfiebiãem nelze zacházet jako s bûÏn˘m domácím odpadem.
Musí b˘t doruãen do nejbliÏ‰ího sbûrného místa na recyklaci elektrick˘ch a elektronick˘ch zafiízení.
Likvidace musí b˘t provedena v souladu s platn˘mi pfiedpisy pro Ïivotní prostfiedí t˘kající se likvidace
odpadu.
Podrobnûj‰í informace o zacházení,  vracení a recyklaci tohoto v˘robku dostanete na pfiíslu‰ném úfiadu
vefiejné správy (odbor ekologie a Ïivotního prostfiedí) nebo u va‰eho poskytovatele sluÏeb svozu odpadu
nebo v obchodû, kde jste v˘robek zakoupili.

Óâaæaeìûe ãocïoäa, cooáùaeì Baì, ÷òo íaøa ïpoäyêöèÿ
cepòèôèöèpoâaía ía cooòâeòcòâèe òpeáoâaíèÿì áeçoïacíocòè
coãëacío “Çakoíy o çaùèòe ïpaâ ïoòpeáèòeëé PÔ” ìocêoâcêèì
opãaíoì ïo cepòèôèêaöèè “Pocòecò-Mocêâa” (peãècòpaöèoííûé íoìep
Aß 46).
Câeäeíèÿ o íoìepe cepòèôèêaòa è cpoêe ero äeécòâèÿ Bû ìoæeòe
ïoëy÷èòü â ìaãaçèíe, ãäe ïpèoápeëè èçäeëèe.


