Buzdolabı
Kullanma kılavuzu

674580 EB

TR EN FA

Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Modern tesislerde özenli bir şekilde ve detaylı kalite kontrollerinden geçirilerek imal edilmiş olan
ürününüzü en iyi şekilde kullanmanızı dileriz.
Bu nedenle, ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunun tamamını okumanızı öneririz. Ürünün el
değiştirmesi durumunda, ürünle birlikte kılavuzu da ürünün yeni sahibine vermeyi unutmayın.
Bu kılavuz, ürünü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
• Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun.
• Geçerli güvenlik talimatlarına daima uyun.
• Kullanım kılavuzunu gelecekte kullanmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde tutun.
• Lütfen ürünle birlikte verilen diğer tüm belgeleri de okuyun.
Bu kullanım kılavuzunun birkaç ürün modeline yönelik olabileceğini unutmayın. Bu kılavuz, değişik
modeller arasındaki farklılıkları açıkça belirtmektedir.
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Önemli bilgiler ve faydalı
ipuçları.
Can ve mal riski.

Elektrik çarpması riski.

Bu ürünün ambalajı, Ulusal
Çevre Mevzuatı uyarınca
geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir.
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1 Güvenlikle ve Çevreyle İlgili Önemli Talimatlar
Bu kısım, bedensel yaralanma ya da malın
hasar görmesi riskinden korunmanıza
yardımcı olacak güvenlik talimatları
içermektedir. Bu talimatlara uyulmaması
halinde ürün herhangi bir garanti
kapsamında olmayacaktır.
1.1. Kullanım amacı
UYARI: Cihaz
muhafazasındayken veya
yerleştirildiğinde ha
valandırma deliklerinin
kapanmadığından emin olun.
UYARI: Buz çözme işlemini
hızlandırmak amacıyla üretici
tarafından yapılan öneriler
dışında herhangi bir mekanik
cihaz veya başka bir cihaz
kullanmayın.

A

•

A

•

A
A

•

UYARI: Soğutucu akışken
devresine hasar vermeyin.

UYARI: Cihazın yiyecek
saklama bölümleri içinde üretici
tarafından önerilmeyen elektrikli
cihazlar kullanmayın.
Bu cihaz evde veya aşağıdaki benzer
uygulamalar için kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Mağazalarda, ofislerde ve
diğer çalışma ortamlarındaki personel
mutfağında kullanılmak üzere;
Çiftlik evlerinde ve otellerde,
motellerde ve konaklama yapılan
diğer ortamlarda müşteriler tarafından
kullanılmak üzere.
pansiyon türü ortamlarda;
yemek hizmeti ve perakendeci
olmayan benzer uygulamalarda.
1.1.1 Genel Güvenlik
• Bu ürün, fiziksel, duyusal, zihinsel
engelleri bulunan; tecrübe ve bilgi
eksiği olan kişilerin ve çocukların
Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu

•
•
•
•

•
•

kullanımına , cihaza yaklaşmalarına,
oynamalarına ve içine girmelerine
uygun değildir. Çocuklar ürünle
oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, yetişkinler tarafından
denetlenmediği takdirde çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
Belirtilen şekilde talimatlara
uyulmaması ve kontrolsüz kullanım
tehlikeli sonuçlara neden olur!
Kullanım esnasında bir arıza olması
halinde ürünün fişini çekin.
Üründe bir arıza olması durumunda,
ürün, yetkili servis tarafından onarılana
kadar çalıştırılmamalıdır. Elektrik
çarpması riski vardır!
Ürünü, cihazın değer levhasında
bulunan değerle uyumlu bir sigorta
tarafından korunan topraklı bir prize
takın. Topraklama işlemini kalifiye bir
elektrikçiye yaptırın. Şirketimiz, ürünün
yerel düzenlemelere uygun şekilde
topraklı bir prizde kullanılmamasından
doğan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
Ürünü kullanmıyorken fişi çekin.
Ürünü asla üzerine su püskürterek veya
dökerek yıkamayın! Elektrik çarpması
riski vardır!
Fişe asla ıslak elle dokunmayın!
Ürünü prizden asla kabloyu çekerek
çıkarmayın; her zaman fişi, prizden
tutarak çekin.

Priz gevşekse buzdolabının fişini takmayın.
Buzdolabınızı asla elektrik tasarruf
cihazlarına bağlamayın. Bu tür
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sistemler ürün için zararlıdır.
Kurulum, bakım, temizlik ve onarım
işlemleri sırasında ürünün fişini çekin.
Ürünün kurulumunu ve elektrik
bağlantılarını daima Yetkili Servis'e
yaptırın. Yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan işlemlerin neden
olduğu hasarlardan üretici sorumlu
tutulamaz.
Külahlı dondurmaları ve buz küplerini
dondurucu bölmesinden çıkarır
çıkarmaz yemeyin! Ağzınızda soğuk
yanığına neden olabilir!
Dondurulmuş gıdalara ıslak elle
dokunmayın! Elinize yapışabilirler!
Şişe ve kutulardaki sıvı içecekleri
dondurucu bölmesine koymayın.
Patlayabilirler!
Buzdolabını temizlemek ya da
buzlarını çözmek için asla buhar ya da
buhar destekli temizlik malzemeleri
kullanmayın. Buhar, buzdolabınızda
elektrik akımı olan bölgelere temas
ederek kısa devreye veya elektrik
çarpmasına neden olur!
Buz çözmeyi hızlandırmak için üreticinin
önerdiklerinin dışında mekanik gereçler
ya da başka araçlar kullanmayın.
Buzdolabınızdaki kapı ve çekmece gibi
kısımları hiçbir şekilde destek veya
basamak aracı olarak kullanmayın. Bu,
ürünün devrilmesine veya parçalarının
zarar görmesine neden olabilir.
Soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği
soğutma devresine kesici ve delici
aletler kullanarak zarar vermeyin.
Evaporatördeki gaz kanallarının,
boru uzantılarının ve üst yüzey
kaplamalarının delinmesi durumunda
püskürecek soğutma gazı cilt tahrişine
ve göz yaralanmalarına sebep olur.
Buzdolabınızdaki havalandırma
deliklerinin üzerini örtmeyin ve herhangi

•
•
•

•

•
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•
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bir cisimle kapatmayın.
Alkol oranı yüksek içkileri, ağızlarını
sıkı bir şekilde kapatarak ve dik olarak
yerleştirin.
Yangın ya da patlama riski
olabileceğinden, ürünün yakınında gazlı
spreyler kullanmayın!
Yanıcı ve yanıcı gaz ihtiva eden
mamulleri (ör. sprey) ve patlayıcı
maddeleri cihazınızda kesinlikle
bulundurmayın.
İçerisinde sıvı bulunan kapları ürünün
üzerine yerleştirmeyin. Elektrikli bir
parçanın üzerine su sıçraması elektrik
çarpmasına ya da yangın tehlikesine
yol açabilir.
Hassas sıcaklık ayarı gerektiren
ürünleri (aşılar, ısıya duyarlı ilaçlar,
bilimsel materyaller vb.) buzdolabında
saklamayın.
Ürünü uzun bir süre
kullanmayacaksanız fişini prizden çekin
ve içerisindeki gıdaları çıkarın.
Buzdolabınızda mavi ışık varsa bu ışığa
optik aletlerle bakmayın.
Ürünü yağmura, kara, güneşe ve
rüzgara maruz bırakmak elektrik
güvenliği açısından tehlikelidir.
Mekanik kontrollü (termostatlı)
ürünlerde, ürünü prizden çıkardıktan
sonra fişini yeniden takmak için 5
dakika bekleyin.
Ürünü kapasitesinden fazla
doldurmayın. Kapı açıldığında
buzdolabının içindekilerin düşmesi
sonucu yaralanmalar veya hasar
meydana gelebilir. Benzer sorunlar,
ürün üzerine herhangi bir nesne
yerleştirildiğinde de ortaya çıkabilir.
Üründe kapı kolu bulunuyorsa ürünün
yerini değiştirirken kapı kolundan
çekmeyin. Kapı kolu gevşek olabilir.
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Güvenlik ve çevre talimatları
Ellerinizin ve gövdenizin herhangi bir
bölümünü ürünün içerisinde bulunan
hareketli parçalara sıkıştırmamaya
dikkat edin.
• Buzmakinesi çalışırken içine elinizi veya
yabancı cisimler sokmayın.
1.1.2 Hidrokarbon (HC) Uyarısı
• Ürününüzdeki soğutma sistemi R600a
içeriyorsa:
Bu gaz yanıcıdır. Bu nedenle, kullanım
ve taşıma sırasında soğutma sisteminin
ve boruların zarar görmemesine özen
gösterin. Zarar meydana gelmesi
halinde, ürününüzü, alev almasına
neden olabilecek potansiyel yangın
kaynaklarından uzak tutun ve ürünün
bulunduğu odayı havalandırın.
•

C
C
C
A

Ürün hasar görmüşse ve
gaz çıkışı gözlemlerseniz
lütfen gazdan uzak durun;
cilt temasında soğuk
yanığına neden olabilir.
( R134 dâhil)
Ürününüzdeki soğutma
sistemi R134a gazı
içeriyorsa bu uyarıyı dikkate
almayın.
Ürününüzün üretiminde
kullanılan gazın türü,
ürünün içinde sol
tarafta yer alan plakada
belirtilmektedir.
UYARI:
Ürünü kesinlikle ateşe
atarak imha etmeyin.
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1.1.3 Su Pınarı/Buz Makinesi
Olan Ürünler İçin
• Soğuk su girişi için basınç maksimum
90 PSi ( 620 kPa ) olmalıdır. Eğer su
basıncınız 80PSi (550 kPa ) değerini
aşıyor ise şebeke sisteminizde
basınç limitleme valfi kullanınız.
Eğer su basıncınızı nasıl kontrol
edeceğinizi bilmiyorsanız profesyonel
tesisatçılardan yardım isteyin.
• Tesisatınızda su darbesi etkisi riski
varsa söz konusu tesisatta daima su
darbesi önleme ekipmanı kullanın.
Tesisatınızda su darbesi etkisi
olup olmadığından emin değilseniz
profesyonel su tesisatçılarına danışın.
• Sıcak su girişine kurulum yapmayın.
• Hortumların donma riskine karşı
gereken önlemleri alın. Su sıcaklığı
çalışma aralığı minimum 0,6°C (33°F)
ve maksimum 38°C (100°F) olmalıdır.
UYARI:
Ürünü kesinlikle 550 kPa ve
üzeri (80 psi) basınçlı soğuk
su şebekesine bağlamayınız.
1.2. Kullanım Amacı
• Bu ürün evlerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Ticari kullanıma uygun
değildir ve kullanım amacı dışında
kullanılmamalıdır.
• Ürün yalnızca gıda saklamak için
kullanılmalıdır.
• Üretici, yanlış kullanımdan ya da
nakliyeden kaynaklanan herhangi bir
hasarın sorumluluğu üstlenmemektedir.
• Ürünün satın alma tarihinden itibaren
10 yıl boyunca orijinal yedek parçalar
sağlanacaktır.
1.3. Çocukların Güvenliği
• Ürünün kapısında kilit varsa anahtar
çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edilmelidir.

A
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•

Çocukların ürünle oynamaları
önlenmelidir.
TEHLİKE:
Eski buzdolabınızı ya da
dondurucunuzu atmadan önce:
• Çocuklar içinde kalabilir.
• Kapılarını çıkarın.
• Çocukların ürünün içine
kolayca girmesini önlemek
için rafları yerinde bırakın.

A

A

1.4. AEEE Direktifine Uygunluk ve
Atık Ürünün Elden Çıkarılması:
Bu ürün AB AEEE Direktifine
(2012/19/AB) uygundur. Bu
üründe, atık elektrikli ve elektronik
donanımları (AEEE) belirten bir
sınıflandırma sembolü bulunmaktadır.
Bu ürün, tekrar kullanılabilen ve geri
dönüşüm için uygun olan yüksek
kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Atık
ürünü kullanım ömrünün sonunda normal evsel
atıklarla veya diğer atıklarla birlikte atmayın.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüşümüyle
ilgilenen bir toplama merkezine iade edin. Bu
toplama merkezlerini öğrenmek için lütfen yerel
yönetimle irtibata geçin.

TEHLİKE:
Yangın ya da Patlama Riski:
• Yanıcı soğutucu malzeme
kullanılmaktadır.
• Buzdolabının buzlarını çözmek için
mekanik cihazlar kullanmayın.
• Temizlik için kimyasal madde
kullanmayın.
• Soğutucu borusunu delmeyin.
• Soğutucu borusu delinirse yalnızca
eğitimli servis personeli tarafından
onarılmalıdır.
• Bu üründe temizlik yapmadan
önce onarım kılavuzuna/kullanım
kılavuzuna başvurun. Tüm güvenlik
uyarıları dikkate alınmalıdır.
• Ürünü federal ya da yerel
düzenlemelere uygun olarak atın.

1.5. RoHS Direktifine Uygunluk:

Satın almış olduğunuz bu ürün AB RoHS Direktifine
(2011/65/AB) uygundur. Ürün, bu Direktifte
belirtilen zararlı ve yasak malzemeleri içermez.

1.6. Ambalaj Bilgileri

• Ürünün ambalaj malzemeleri, Ulusal Çevre
Mevzuatına uygun geri dönüştürülebilir
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj
malzemelerini evsel atıklarla veya diğer
atıklarla birlikte atmayın. Bu malzemeleri,
yerel makamların belirlediği geri dönüşüm
noktalarına götürün.
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Buzdolabınız
12
*11
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*2
*3
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*8

7
6

5
14
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yumurtalık
Kapı rafları
Kayar ve döner saklama kapları
Ayarlanabilir ayaklar
Dondurucu bölme çekmeceleri
Kahvaltılık bölmesi
Sebzelik

C

8. Mavi ışık
9. Ayarlanabilir cam raflar
10. Şişe rafı
11. Hareketli gövde rafı
12. Fan
13. Soğutucu bölme
14. Dondurucu bölme

*Opsiyonel: Bu kullanım kılavuzundaki şekiller ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Satın
almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa bu parçalar başka modeller için geçerlidir.
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Kurulum

3.1. Kurulum için doğru yer

Ürünün kurulumu için Yetkili Servisi arayın. Ürünü kullanıma
hazır duruma getirmek için, kullanma kılavuzundaki bilgilere
bakarak elektrik tesisatı ve su tesisatının uygun olmasına dikkat
edin. Değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli
düzenlemeleri yaptırın.

B
B
A

UYARI: Yetkili olmayan kişilerce yapılan
işlemlerin neden olabileceği zararlardan
üretici firma sorumlu değildir.

UYARI: Kurulum esnasında ürünün

elektrik fişi prize takılı olmamalıdır. Aksi
halde ölüm ya da ciddi yaralanma tehlikesi
vardır!

içerisinden çıkan plastik takozlar kullanılmaktadır.
1. Takozları takmak için üründeki vidaları söküp plastik
takozlarla birlikte verilen vidaları kullanın.
2. 2 adet plastik takozu şekilde görüldüğü gibi arka
havalandırma kapağına takın.

3.3. Ayakların ayarlanması

Ürün, yerleştirdiğiniz yerde dengesiz duruyorsa
öndeki ayar ayaklarını sağa veya sola döndürerek
ayarlayın.

UYARI: : Ürünün yerleştirileceği odanın

kapı aralığı, ürünün geçemeyeceği kadar
darsa, olmuyorsa yetkili servisi arayın.

• Sarsıntıları önlemek için ürünü düz bir zemine
yerleştirin.
• Ürünü ocak, kalorifer peteği ve soba gibi ısı
kaynaklarından en az 30 cm, elektrikli fırınlardan
en az 5 cm uzağa kurun.
•Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın
ve rutubetli yerde bulundurmayın.
• Ürününün verimli çalışabilmesi için çevresinde
uygun bir hava dolaşımı olmalıdır. Ürünü duvara
girintili bir yere yerleştirilecekseniz tavanla ve
yan duvarlarla arasında en az 5 cm boşluk
olmasına dikkat edin.
• Sıcaklığın -5°C’nin altına düştüğü ortamlara
ürünü kurmayın.

3.2. Plastik takozların takılması
Ürünle duvar arasındaki hava dolaşımını
sağlayacak mesafe’yi korumak için ürün
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Kurulum
3.4. Elektrik bağlantısı

A
B
C

UYARI: Uzatma kabloları ya da çoklu
prizlerle bağlantı yapmayın.

UYARI: Hasar görmüş elektrik kablosu

Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
İki soğutucu yan yana yerleştiriliyorsa
aralarında en az 4 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Ürünün ulusal yönetmeliklere uygun topraklama
ve elektrik bağlantısı yapılmadan kullanılması
halinde ortaya çıkacak zararlardan firmamız
sorumlu olmayacaktır.
• Elektrik kablosunun fişi, kurulumdan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
• Buzdolabınızı voltaj değeri 220-240V /50 Hz
olan, toprak hattına sahip bir prize bağlayınız.
Priz, 10-16A değerinde bir sigortaya sahip
olmalıdır.
• Buzdolabınız ile duvar prizi arasında uzatma
kablolu veya kablosuz çoklu grup priz
kullanmayınız.

C

Sıcak yüzey uyarısı!
Ürününüzün yan duvarları soğutma
sistemini geliştirmek için soğutucu
boruları ile donatılmıştır. Yüksek
sıcaklıktaki akışkan bu yüzeylerden
akabilir ve yan duvarlarda sıcak
yüzeylere neden olabilir. Bu normal bir
durumdur ve herhangi bir servis ihtiyacı
yoktur. Bu alanlara dokunurken dikkat
ediniz.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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4

Ön hazırlık

4.1. Enerji tasarrufu için
yapılması gerekenler
mehmet

A

Ürünün elektronik enerji tasarruf
sistemlerine bağlanması, ürüne zarar
verebileceği için sakıncalıdır.

• Buzdolabınızın kapılarını uzun süre açık
tutmayın.
• Buzdolabınıza sıcak yiyecek ya da içecek
koymayın.
• Buzdolabını aşırı doldurmayın, içerideki hava
akımı engellendiğinde soğutma kapasitesi
düşer.
• Ürününüzün özelliğine bağlı olarak;
dondurulmuş gıdaları soğutucu bölmede
çözdürmeniz, hem enerji tasarrufu sağlayacak
hem de gıdanın kalitesini koruyacaktır.
• Yiyecekleri aşağıdaki şekilde belirtilen soğutucu
bölme sıcaklık sensörüne temas ettirmeyin.

• Buzdolabınızın dondurucu bölmesine en fazla
gıdayı yüklemek için üst çekmece çıkartılarak tel
raf üzerine yüklenmelidir. Buzdolabınızın beyan
edilen enerji tüketimi, maksimum yüklemeye
imkân sağlayacak şekilde buzluk, buz tepsisi ve
üst çekmece çıkarılarak belirlenmiştir. Yükleme
yaparken alt çekmecenin kullanılması önemle
tavsiye edilir.
• Dondurucu bölme fanı önüne gıda koyarak hava
akışı bloke edilmemelidir. Koruyucu fan teli
önünde minimum 5cm boşluk bırakılarak gıdalar
yüklenmelidir.
cold
soğukpack
paket

soğuk cold
paketpack
foodstuffs
gıda ürünleri

foodstuffs
gıda
ürünleri

4.2. İlk kullanım

Buzdolabınızı kullanmaya başlamadan önce,
“Güvenlik ve çevre talimatları” ve “Kurulum”
bölümündeki talimatlara uygun hazırlıkların
yapıldığından emin olun.
• Ürünü 6 saat boyunca yiyecek koymadan boş
olarak çalıştırın ve kapısını çok gerekmedikçe
açmayın.

• Gıda ürünlerini dondurucu bölmesinde
saklarken, cihazla birlikte verilen 2 parça buz
paketini (pcm) lütfen tavsiye edilen aşağıdaki
noktalara yerleştirin.
Elektrik kesildiğinde veya cihazın fişi çekildiğinde
gıdaların daha uzun süre dayanmasını sağlar.
• Taze gıda bölmesinde gıda saklamayı
planlamıyorsanız, lütfen enerji tasarrufu için tatil
modunu etkinleştirin. Tatil modu devredeyken,
Dondurucu bölmesi
normal şekilde dondurmaya devam eder.
• Taze gıda ve dondurucu bölmelerinin önerilen
sıcaklık ayarı değerleri sırasıyla +4°C ve
-18°C'dir.

C
C
C
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Kompresör çalışmaya başladığında bir ses
duyacaksınız. Soğutma sistemi içerisindeki
sıkışmış sıvı ve gazlar, kompresör
çalışmıyor olsa da ses çıkarması normaldir.
Buzdolabının ön kenarlarının sıcak olması
normaldir. Bu alanlar, yoğuşmayı önlemek
için ısınacak şekilde tasarlanmıştır.
Bazı modellerde gösterge paneli kapı
kapandıktan 5 dakika sonra otomatik
olarak sönmektedir. Kapı açıldığında veya
herhangi bir tuşa basıldığında, tekrar aktif
hale gelecektir.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu

5

Ürünün kullanımı

5.1. Gösterge paneli

Gösterge panelleri, ürününüzün modeline göre değişiklik gösterebilir.
Gösterge panelindeki işitsel ve görsel fonksiyonlar ürünü kullanmanıza yardımcı olur.

1

2

7

*6

5

3

4

1.Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi
2.Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu
3.Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
4.Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu
5.Ekonomi modu göstergesi
6.İyonizer göstergesi
7.Hata durumu göstergesi

C

*Opsiyonel: Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekiller örnek olarak verilmiş olup olup ürününüzle
birebir aynı olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, şekil başka modeller için
geçerlidir.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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Ürünün kullanımı
1.Dondurucu bölme sıcaklık göstergesi

Dondurucu bölmenin ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

2.Dondurucu bölme sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında dondurucu bölme sıcaklığı -18, -20,
-22, -24, -18... şeklinde değişir. Bu butona basarak dondurucu
bölme için arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

3.Soğutucu bölme sıcaklık göstergesi
Soğutucu bölmenin ayarlı olduğu sıcaklığı gösterir.

4.Soğutucu bölme sıcaklık ayar butonu

Bu butona her basıldığında soğutucu bölme sıcaklığı 8, 6, 4, 2,
8... şeklinde değişir. Bu butona basarak soğutucu bölme için
arzu edilen sıcaklık değerini ayarlayabilirsiniz.

5.Ekonomi modu göstergesi

Buzdolabınızın enerji tasarruflu modda çalıştığını gösterir.

6- İyonizer göstergesi

Gösterge lambası sürekli yanacaktır. Buzdolabınızda kötü
kokuları engeller.
7.Hata durumu göstergesi
Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştiremediğinde veya
herhangi bir sensör hatası oluştuğunda bu gösterge aktif
olacaktır. Bu gösterge aktifken, dondurucu bölme sıcaklık
göstergesinde “e” harfi, soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde
ise 1,2,3… gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar
oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.
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Ürünün kullanımı

15
14
1

13

12
11

2

10
9

3
4

8
5

7

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dondurucu bölme ayar butonu
Soğutucu bölme ayar butonu
Hata durumu göstergesi
Tuş kilidi göstergesi
Eko ekstra fonksiyonu göstergesi
Eko ekstra / tatil butonu
Tatil fonksiyonu göstergesi
Enerji tasarrufu (ekran kapalı)

C

9. Ekonomik kullanım göstergesi
10. Hızlı soğut fonksiyonu göstergesi
11. Hızlı soğut fonksiyonu butonu
12. Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
13. Hızlı dondur fonksiyonu / buz makinası aç-kapa
butonu

14. Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
15. Hızlı dondurma fonksiyonu göstergesi

*Opsiyonel: Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekiller örnek olarak verilmiş olup olup ürününüzle
birebir aynı olmayabilir. Satın almış olduğunuz üründe ilgili parçalar yoksa, şekil başka modeller için
geçerlidir.
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Ürünün kullanımı
1- Dondurucu bölme ayarlama

simgeler normale döner.
Enerji tasarrufu fonksiyonu fabrika çıkışı aktif bir fonksiyondur,
iptal edilemez.

Dondurucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığında
dondurucu bölme sıcaklığı sırasıyla -18, -20, -22 ve -24
değerlerine ayarlanabilir.

9.Ekonomi modu göstergesi

2- Soğutucu bölme ayarlama fonksiyonu

Soğutucu bölme sıcaklık ayarını yapmanızı sağlar. Basıldığında
soğutucu bölme sıcaklığı, 8, 6, 4, 2, değerlerine sırası ile
ayarlanabilir.

Buzdolabınızın enerji tasarruflu modda çalıştığını gösterir.
Dondurucu Bölme sıcaklığı -18 olarak ayarlandığında veya
Eko-Ekstra fonksiyonu sebebiyle enerji tasarruflu soğutma
gerçekleşirken bu gösterge aktiftir.

3.Hata durumu göstergesi

10- Hızlı soğut göstergesi

Buzdolabınız yeterli soğutma gerçekleştiremediğinde veya
herhangi bir sensör hatası oluştuğunda bu gösterge aktif
olacaktır. Bu gösterge aktifken, dondurucu bölme sıcaklık
göstergesinde “E” harfi, Soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde
ise 1,2,3… gibi rakamlar belirecektir. Göstergedeki bu rakamlar
oluşan hata ile ilgili servise bilgi vermektedir.
Dondurucu bölmeye sıcak gıdalar yüklediğinizde ya da kapıyı
uzun süre açık bıraktığınızda, bir süre için ünlem işareti
yanabilir. Bu bir arıza değildir, gıdalar soğuduğunda bu uyarı
silinecektir.

4.Tuş kilidi göstergesi

Buzdolabınızın sıcaklık ayar değerlerinin hiçbir şekilde
değişmesini istemiyorsanız, bu fonksiyonu kullanmanızı tavsiye
ederiz. Soğutucu bölme ayar butonu ve dondurucu bölme
ayar butonuna birlikte uzun süre (3sn) basarak bu fonksiyonu
etkinleştirebilirsiniz.

5.Eko-ekstra fonksiyonu göstergesi

Eko-Ekstra fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
Bu fonksiyon aktifken, buzdolabınızı enaz kullandığınız
zamanlar otomatik olarak algılanacak ve bu zamanlarda enerji
tasarruflu soğutma gerçekleşecektir. Enerji tasarruflu soğutma
gerçekleşirken Ekonomi göstergesi de aktif olacaktır.
Fonksiyonu iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

6.Eko-ekstra / tatil butonu

Bu butona kısa bir süre basıldığında Eko-ekstra fonksiyonu
aktiflenecektir. Aynı butona uzun süre (3sn) basıldığında ise Tatil
fonksiyonu aktiflenecektir. Bu butona tekrar basıldığında ise
seçili fonksiyon iptal edilecektir.

7.Tatil fonksiyonu göstergesi

Hızlı Soğut fonksiyonu etkinken bu simge animasyonlu bir
şekilde yanar ve söner.

11- Hızlı soğut fonksiyonu

Hızlı Soğut düğmesine bastığınızda, bölmenin sıcaklığı ayarlanan
değerden daha düşük olacaktır.
Bu fonksiyonu soğutucu bölmeye konulan ve hızlı soğuması
istenen yiyecekler için kullanabilirsiniz.
Büyük miktarda taze yiyecek soğutmak istiyorsanız, yiyecekleri
buzdolabına yerleştirmeden önce etkinleştirmeniz tavsiye edilir.
Hızlı soğut fonksiyonu devrede iken hızlı soğut göstergesi
yanacaktır. Bu fonksiyonu iptal etmek için hızlı soğut düğmesine
basınız.
Hızlı soğut fonksiyonu iptal edilmezse en fazla 4 saat sonra veya
soğutucu bölme yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal
olacaktır.
Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

12- Soğutucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
Soğutucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.

13- Dondurucu bölme sıcaklık ayar göstergesi
Buz makinası aç-kapa butonu

Dondurucu bölme için ayarladığınız sıcaklığı gösterir.
Buz yapımının durdurulması için buz makinası aç-kapa
butonuna 3 saniye basılır. Bu fonksiyon seçili iken su tankından
su alımı duracaktır. Ancak buz makinasından daha önce
yapılmış buzlar alınabilir. Tekrar buz yapımının başlatılması için
buz makinası aç-kapa butonuna 3 saniye boyunca basılmalıdır.

Tatil fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. Bu fonksiyon
aktifken soğutucu bölme sıcaklık göstergesinde “- -“ belirir
ve sadece soğutucu bölmede soğutma gerçekleştirilmez.
Diğer bölmeler ayarlanan sıcaklık değerine uygun olarak
soğutulacaktır.
Fonksiyonu iptal etmek için ilgili butona tekrar basılmalıdır.

8. Enerji tasarrufu (ekran kapalı)

Ürünün kapılarının açılıp kapanmadığı zamanlarda enerji
tasarrufu fonksiyonu otomatik olarak devreye girer ve enerji
tasarrufu simgesi yanar.
Enerji tasarrufu fonksiyonu etkinleştirildiğinde enerji tasarrufu
simgesi dışında ekrandaki tüm simgeler söner. Enerji tasarrufu
fonksiyonu etkinken herhangi bir düğmeye basılır ya da kapı
açılırsa, enerji tasarrufu fonksiyonundan çıkılır ve ekrandaki
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Ürünün kullanımı
14- Hızlı dondur fonksiyonu

Hızlı dondur fonksiyonu açık olduğunda Hızlı Dondur göstergesi
yanar. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar hızlı dondur
düğmesine basın. Hızlı dondur göstergesi sönecek ve normal
ayarlarına geri dönecektir. Hızlı dondur fonksiyonu, iptal
edilmezse en fazla 8 saat sonra ya da dondurucu bölmesi
yeterli soğukluğa ulaşınca otomatik olarak iptal olacaktır.
Çok miktarda taze yiyecek dondurmak istiyorsanız, yiyecekleri
dondurucu bölmeye koymadan önce Hızlı Dondur düğmesine
basın.
Hızlı dondur düğmesine kısa aralıklarla tekrar tekrar basarsanız,
elektrik devre koruması etkinleşir ve kompresör hemen devreye
girmez.
Elektrik kesintisi sonrası bu fonksiyon hatırlanmaz.

15- Hızlı dondur göstergesi

Hızlı dondur fonksiyonu aktifken bu simge animasyonlu bir
şekilde yanar ve söner.

cold
soğuk pack
paket

soğuk paket
cold pack

foodstuffs
gıda ürünleri
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gıda
ürünleri
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Ürünün kullanımı
5.2. Taze yiyeceklerin dondurulması

• Gıdaların kalitesinin korunabilmesi için
dondurucu bölmeye konulduğunda mümkün
olduğunca hızlı dondurulmalıdır, bunun için hızlı
dondurma özelliğini kullanın.
• Gıdaları tazeyken dondurmanız halinde,
dondurucu bölmede daha uzun
saklayabilirsiniz.
• Dondurulacak gıdaları paketleyerek, hava
almayacak şekilde ağızlarını iyice kapatın.
• Gıdalarınızı dondurucuya koymadan önce
paketlemeye dikkat edin.Klasik ambalaj
kağıtları yerine, dondurucu kaplarını, folyolarını
ve nem geçirmeyen kağıdı, plastik torba veya
diğer paketleme malzemelerini kullanın.
• Dondurmadan önce her besin paketini, tarih
yazarak etiketleyin. Dondurucunuzu her
açtığınızda, her besinin tazeliğini bu şekilde
ayırt edebilirsiniz. Daha önce dondurulan
besinleri ön tarafta saklayarak ilk olarak
kullanılmasını sağlayın.
• Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra derhal
kullanılmalı ve tekrar dondurulmamalıdır.
• Çok fazla miktarda yiyeceği bir seferde
dondurmayın.

5.3. Donmuş gıdaların
saklanmasıyla ilgili tavsiyeler

Bölüm en az -18°C dereceye ayarlı olmalıdır.
1. Ürünleri satın aldıktan sonra çözülmesine
fırsat vermeden, olabildiğince kısa süre içinde
dondurucuya koyun.
2. Ürünü dondurmadan önce paketin üzerindeki
“Son Kullanma” tarihinin geçmediğinden emin
olmak için kontrol edin.
3. Gıda ambalajının hasarlı olmamasına dikkat
edin.

5.4. Derin dondurucu bilgileri

IEC 62552 standartlarına göre, her 100 litre
dondurucu bölme hacmi için ürünün 25°C
oda sıcaklığında 4,5 kg'lık gıda maddesini
-18°C veya daha düşük sıcaklıklarda 24 saatte
dondurabilmesini gerektirir.
Gıda maddelerinin uzun süre korunması ancak
-18°C ve daha düşük sıcaklıkta mümkündür.
Gıda maddelerinin tazeliğini (derin dondurucuda
-18°C ve daha düşük sıcaklıklarda) aylarca
koruyabilirsiniz.
Dondurulacak gıda maddeleri daha önce
dondurulan yiyeceklerin kısmen çözülmelerini
önlemek için onlarla temas ettirilmemelidir.

Dondurucu
Soğutucu
Bölmesi Ayarı Bölmesi Ayarı

Açıklamalar

-18°C
-20,-22 veya
-24°C

4°C

Bu, normal tavsiye edilen ayardır.

4°C

Bu ayarlar, ortam sıcaklığı 30°C'yi geçtiğinde tavsiye edilir.

Hızlı Dondur

4°C

-18°C veya
daha soğuk

2°C

Yiyeceklerinizi kısa zamanda dondurmak istediğinizde kullanın. İşlem
bittiği zaman ürününüz önceki konumuna geri dönecektir.
Ortamın sıcak olması veya kapının sık açılıp kapanmasından dolayı
soğutucu bölmenizin yeterince soğuk olmadığını düşünüyorsanız, bu
ayarları kullanın.
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Ürünün kullanımı
Sebzelerin dondurulmuş halde depolama sürelerini
uzatmak için haşlayın ve suyunu süzün. Süzdükten
sonra hava geçirmeyen ambalajlara koyun ve
dondurucuya yerleştirin. Muz, domates, marul,
kereviz, haşlanmış yumurta, patates vb. besinler
dondurulmaya uygun değildir. Bu besinlerin
dondurulması durumunda sadece besin değerleri
ve yeme kaliteleri olumsuz etkilenecektir. İnsan
sağlığını tehdit eden bir bozulma söz konusu
değildir.

5.5. Gıdaların yerleştirilmesi
Dondurucu
bölme rafları

Et, balık, dondurma, sebze vb.
gibi farklı donmuş gıdalar.

Soğutucu
bölme rafları

Tencere, kapalı tabak ve kapalı
kaplardaki gıdalar, yumurta
(kapalı kapta)

Soğutucu
bölme kapı
rafları
Sebzelik
Taze gıda
bölmesi

Küçük ve paketlenmiş gıda ya
da içecekler
Sebzeler ve meyveler
Şarküteri ürünleri (kahvaltılık
ürünler ,kısa sürede tüketilecek
et ürünleri)

5.6. Kapı açık uyarısı
(Bu özellik opsiyoneldir)

Ürününüzün kapısı 1 dakika süre açık kaldığında uyarı sesi
duyulur. Kapı kapatıldığında veya varsa, ekran düğmelerinden
herhangi birine basıldığında bu ses kesilir.

5.7. Aydınlatma lambası

Aydınlatma lambası olarak led tipi lamba
kullanılmaktadır. Bu lamba ile ilgili herhangi bir
sorunda yetkili servisi çağırın.
Bu üründe kullanılan aydınlatma lambaları ev
aydınlatması için tasarlanmamıştır ve buna uygun
değildir. Buzdolabı ve/veya dondurucunuzdaki
aydınlatma lambalarının amacı, rahat ve güvenli
şekilde gıda yüklemeyi sağlamak içindir.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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Ürünün kullanımı
5.8. Koku filtresi
(Bu özellik opsiyoneldir)

Soğutucu bölme hava kanalında bulunan koku filtresi buzdolabınızın içerisinde kötü kokuların oluşmasını önler.

5.10.Mavi ışık
(Bu özellik opsiyoneldir)

Mavi ışık ile aydınlatılan sebzeliklerde saklanan gıdalar,
mavi ışığın dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam
ederek, tazeliklerini korumakta ve vitamin değerlerini
arttırmaktadırlar.

5.9. Yumurtalık
(Bu özellik opsiyoneldir)
Yumurtalığı istediğiniz kapı rafına koyabilirsiniz.
Gövdeye konacak ise; daha soğuk olan alt raflar
tavsiye edilir.
Yumurtaları kesinlikle dondurucu bölmede
saklamayınız.
Yumurtaların diğer gıdalarla direk temasından
kaçın.

5.11.Kahvaltılık bölmeleri
(Bu özellik opsiyoneldir)

Soğutucu bölmeden birkaç derece daha soğuk bir ortamda
saklamak istediğiniz besinler için bu bölmeleri kullanın.

C
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Dondurmak istediğiniz yiyecekleri önce bu
bölmelere yerleştirerek dondurulmaya hazır
hale getirebilirsiniz.
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Ürünün kullanımı
5.12.Döner saklama kutusu

5.13.Kayar saklama kabı

(Bu özellik opsiyoneldir)

Kayar gövde rafı, yüksek şişeleri, kavanozları veya kutuları
bir alt rafa yerleştirebilmek için, sağa sola hareket
ettirilebilinir (şekil-1).
Sağ kenardan tutup döndürerek rafın içine koyduğunuz
besinlere kolayca ulaşabilirsiniz(şekil-2).
Rafı yüklemek yada temizlemek için dışarı almak
istediğinizde 90 derece döndürün ve yukarı kaldırıp
kendinize doğru çekin (şekil 3-4).

(Bu özellik opsiyoneldir)

Bu aksesuar kapı raflarınızın kullanım hacmini arttırmak
için tasarlanmıştır. Sağa ve sola hareket etme özeliğiyle bir
alttaki şişe rafına koyduğunuz yüksek şişe, kavanoz veya
kutuları rahatlıkla yerleştirebilmenizi sağlar.
(Belirtilen figür temsili olarak çizilmiştir ürününüzle birebir
benzerlik göstermemektedir.)

1

2

3

4
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Ürünün kullanımı
5.14.Nem kontrollü sebzelik
(Bu özellik opsiyoneldir)

Nem kontrollü sebzelik özelliği ile sebze ve meyvelerin nem
oranları kontrol altında tutulmakta ve gıdaların daha uzun süre
taze kalmaları sağlanmaktadır.
Marul, ıspanak gibi yapraklı sebzeleri ve nem kaybına duyarlı
benzer sebzeleri, kökleri üzerinde dik değil, mümkün mertebe
yatay konumda sebzeliklere yerleştirmenizi tavsiye ederiz.
Sebzelerin yerleştirilmesi sürecinde sebzelerin özgül ağırlıklarını
göz önünde bulundurup, ağır ve sert sebzeleri altta, hafif ve
yumuşak sebzeleri üstte kalacak şekilde konumlandırınız.
Sebzelik içerisinde sebzeleri kesinlikle poşet içinde
bırakmayınız. Sebzelerin poşet içinde kalmaları, kısa sürede
çürümelerine neden olur. Hijyen açısından diğer sebzeler ile
temasın tercih edilmediği durumlarda poşet yerine, belirli bir
gözenekliliğe sahip kağıt vb. ambalaj malzemeleri kullanınız.
Elma başta olmak üzere, etilen gazı üretimi yüksek olan
armut, kayısı, şeftali gibi meyveleri, diğer sebze-meyveler
ile aynı sebzelik içerisine yerleştirmeyiniz. Bu meyvelerden
açığa çıkan etilen gazı, diğer sebze-meyvelerinizin daha hızlı
olgunlaşmasına ve daha kısa sürede çürümelerine neden
olabilir.

5.15.Buz yapma
(Bu özellik opsiyoneldir)

Buzlukları su ile doldurup, dondurucu bölmenin üst çekmecesini çektiğinizde, kısmen açılan tavandaki buzluk tepsisi içerisine
görseldeki gibi yerleştiriniz.
Yaklaşık iki saat sonunda buzlarınız hazırdır.Buzluğu dondurucu kısımdan çıkartıp hafifçe büküp buzlarınızı kolayca
çıkarabilirsiniz.
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Ürünün kullanımı
5.16.Hareketli gövde rafı
(Bu özellik opsiyoneldir)

Manuel hareketli gövde rafı buzdolabı içinde raf hacminin
esnek olarak kullanılabilmesini sağlayan bir uygulamadır.
İki raf arasındaki ölçüden daha yüksek bir ürünü buzdolabınıza
koymak istediğinizde, manuel hareketli gövde rafını resimde
gösterilen tutamak kısmından tutarak sağa doğru kaydırmanız,
rafı yukarı doğru hareket ettirmenizi sağlayacaktır. Tutamak
parçasını sağa doğru hareket ettirerek, manuel gövde rafını en
fazla 45mm yükseltebilirsiniz.
Manuel hareketli gövde rafı, üzerinde en fazla 10kg yük varken
hareket ettirilebilir.
10kg’ dan fazla yükleme yapılacaksa, diğer gövde raflarına
benzer şekilde sabit raf olarak kullanılması gerekir. Bu
durumda, raf yüksekliğini ayarlamak gerekir ise; lütfen
gıdaları raf üzerinden alıp, rafın pozisyonunu istediğiniz şekilde
ayarlayıp sonrasında gıdalarınızı yükleyiniz. Rafın hareketsiz
halde taşıyabileceği en fazla yük 40kg olarak belirlenmiştir.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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Ürünün kullanımı
5.17.Su pınarı
(Bu özellik opsiyoneldir)

Su pınarı, dolabınızın kapısını açmadan soğuk suya
ulaşmaya dayalı son derece kullanışlı bir özelliktir.
Buzdolabınızın kapısını sık açmanız gerekmediği için
elektrik tasarrufu sağlamış olursunuz.

Su pınarının kullanılması

Su pınarınızın kolunu bardağınızla ittirin. Kolu bıraktığınızda
pınarın çalışması durur.
Su pınarını çalıştırırken kola tam basıldığında maksimum
akış sağlanır. Pınardan ne kadar su aktığının, kola hangi
oranda bastırdığınıza bağlı olduğunu lütfen unutmayın.
Bardağınızdaki/kabınızdaki su seviyesi yükseldikçe taşmayı
önlemek için kol üzerindeki baskı miktarını hafifçe azaltın.
Kola az miktarda basarsanız su damlayacaktır; bu tamamen normaldir ve bir arıza değildir.

Su pınarının su deposunun doldurulması
Su deposu doldurma haznesi kapı rafının içindedir.
Haznenin kapağını açarak saf ve temiz içme suyunu
doldurabilirsiniz. Sonrasında kapağı tekrar kapatınız
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Dikkat!
• Su deposuna su dışında, meyve suyu,
karbonatlı gazlı içecekler, alkollü içecekler gibi
su pınarıyla kullanıma uygun olmayan başka
bir sıvı doldurmayın. Bu tür sıvılar kullanılırsa
su pınarı arızalanacak ve onarılamaz hasar
meydana gelecektir. Garanti, bu tür kullanımları
kapsamaz. Bu tür içecek / sıvılardaki bazı
kimyasal maddeler ve katkı maddeleri de su
deposu malzemesine zarar verebilir.
• Sadece temiz ve saf içme suyu kullanın.
• Su deposunun kapasitesi 3 litredir, aşırı
doldurmayın.
• Su pınarı kolunu sert bir bardakla ittirin.
Plastik atılabilir bardak kullanıyorsanız kolu,
bardağın arkasından parmaklarınızla ittirin.
Su deposunun temizlenmesi
• Kapı rafı içindeki su doldurma haznesini
çıkarın.
•Kapı rafını her iki tarafından tutarak yerinden
çıkarın.
•Su deposunu her iki tarafından tutarak
45∘derece açı ile yerinden çıkarın.
•Su deposu kapağını çıkararak temizleyin.

C

Su deposu ve su pınarı bileşenleri bulaşık
makinesinde yıkanmamalıdır.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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Su tepsisi

Su pınarı kullanılırken damlayan su, damlama tepsisinde birikir.
Plastik süzgeç parçasını şemada gösterildiği gibi çıkartın.
Kuru ve temiz bir bez ile biriken suyu temizleyin
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Bakım ve temizlik

Ürünün düzenli temizlenmesi halinde kullanım ömrü uzar.

B

UYARI: Buzdolabınızı temizlemeden
önce elektrik bağlantısını kesin.

• Temizlik için keskin ve aşındırıcı aletler, sabun,
ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz, benzin, cila
vb. maddeler kullanmayın. ,
• Bir çay kaşığı karbonatı yarım litre suda eritin.
Bir bezi bu sıvıyla ıslatıp iyice sıkın. Bu bezle
cihazınızın içini silin ve ardından iyice kurulayın.
• Lamba muhafazasına ve diğer elektrikli
kısımlara su girmemesine dikkat edin.
• Kapıyı nemli bir bez ile temizleyin.Kapı ve
gövde raflarını çıkarmak için içindekilerin tümünü
alın.Kapı raflarını yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
Temizleyip kuruladıktan sonra yukarıdan aşağıya
doğru kaydırarak yerine takın.
• Ürünün dış yüzey temizliğinde ve krom kaplı
parçaların temizliğinde asla klor içeren su ya da
temizlik maddesi kullanmayınız. Klor, bu tür metal
yüzeylerde paslanmaya neden olur.
• Plastik parça üzerindeki baskıların kalkmaması
ve deforme olmaması için keskin, aşındırıcı aletler,
sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan, gaz,
benzin, cila vb. maddeler kullanmayın. Temizlik için
ılık su ile yumuşak bez kullanın ve kurulayın.
• No Frost Olmayan Ürünlerde ;Soğutucu
bölmenin arka duvarında su damlacıkları ve
bir parmak kalınlığa kadar karlanma oluşur.
Temizlemeyin, kesinlikle yağ ve benzeri maddeler
sürmeyin.
• Ürünün dış yüzey temizliğinde sadece hafif
nemli mikro fiber bez kullanınız. Sünger ve diğer
tip temizlik bezleri çizilmelere yol açabilir.

C

6.2. Plastik Yüzeylerin Korunması
Plastik yüzeylere yağ dökülmesi durumunda yüzeye zarar
verebileceği için ılık suyla hemen temizlenmelidir.

6.1. Kötü Kokuların Önlenmesi

Ürününüzün üretiminde kokuya neden olacak hiçbir madde
kullanılmamaktadır. Ancak uygun olmayan yiyecek saklamaya
ve ürün iç yüzeyinin gerektiği şekilde temizlenmemesine bağlı
olarak koku ortaya çıkabilir.
Bu sorunu önlemek için 15 günde bir karbonatlı suyla
temizleyin.

• Yiyecekleri kapalı kaplarda saklayın. Ağzı açık
saklanan gıdalardan yayılan mikroorganizmalar
kötü kokuya neden olur.
• Saklama süresi dolan ve bozulan gıdaları
kesinlikle buzdolabınızda saklamayın.
Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu

Çay bilinen en iyi koku alıcılarından biridir.
Demlemiş olduğunuz çay posasını ağzı
açık bir kap içinde ürünün içine yerleştirin
ve en geç 12 saat sonra alın. Çay posasını
ürünün içinde 12 saatten fazla tutarsanız,
kokuya sebep olan organizmaları
bünyesinde toplayacağı için kokunun
kaynağı haline gelebilir.
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Sorun Giderme

Servis çağırmadan önce, bu listeyi gözden geçirin. Bunu yapmak sizi zaman ve para kaybından kurtarır. Bu liste sık
• Ortam sıcaklığının değişmesine bağlı olarak
rastlanabilecek, hatalı işçiliğe ya da malzeme kulanımına bağlı
ürünün çalışma performansı değişebilir. Bu
olmayan şikayetleri içerir. Bahsedilen bazı özellikler ürününüzde
olmayabilir.
normaldir ve bir arıza değildir.

Buzdolabı çalışmıyor.

• Fiş prize tam oturmamıştır. >>> Fişi prize
tam oturacak şekilde takın.
• Ürünün bağlandığı prizin sigortası ya da ana
sigorta atmıştır. >>> Sigortayı kontrol edin.

Soğutucu bölmenin (MULTI ZONE, COOL
CONTROL ve FLEXI ZONE) yan duvarında
terleme.
• Kapı çok sık açılıp kapanmıştır. >>> Ürünün
kapısını çok sık açıp kapamamaya dikkat edin.
• Ortam çok nemlidir. >>> Ürünü çok nemli
ortamlara kurmayın.
• Sıvı içeren yiyecekler açık kaplarda
saklanıyor olabilir. >>> Sıvı içeren yiyecekleri
kapalı kaplarda saklayın.
• Ürünün kapısı açık kalmıştır. >>> Ürünün
kapısını uzun süre açık tutmayın.
• Termostat çok soğuk bir değere
• ayarlanmıştır. >>> Termostatı uygun değere
ayarlayın.

Kompresör çalışmıyor
• Ani elektrik kesilmesinde veya fişin çıkarılıp
takılmasında, ürün soğutma sistemindeki gazın
basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için
kompresör koruyucu termiği atar. Yaklaşık 6
dakika sonra ürün çalışmaya başlayacaktır. Bu
süre sonunda ürün çalışmaya başlamazsa servis
çağırın.
• Buz çözme devresindedir. >>> Tam
otomatik buz çözme yapan bir ürün için bu
normaldir. Buz çözme döngüsü periyodik olarak
gerçekleşir.
• Ürünün fişi prize takılı değildir. >>> Fişin
prize takılı olduğundan emin olun.
• Sıcaklık ayarları doğru yapılmamıştır. >>>
Uygun sıcaklık ayarını seçin.
• Elektrik kesilmiştir. >>> Elektrik geldiğinde
ürün normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Buzdolabı çalışırken çalışma sesi artıyor.

Buzdolabı çok sık ya da çok uzun süre
çalışıyor.
• Yeni ürün, eskisinden daha geniş olabilir.
Daha büyük ürünler daha uzun süre çalışır.
• Oda sıcaklığı yüksek olabilir. >>> Sıcak
ortamlarda daha uzun süre çalışması normaldir.
• Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da
yeni yiyecek koyulmuş olabilir. >>> Fiş yeni
takıldığında ya da yeni yiyecek konulduğunda
ürünün ayarlanan sıcaklığa ulaşması daha uzun
zaman alır. Bu durum normaldir.
• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak
yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne sıcak yemek
koymayın.
• Kapılar sık sık açılmış ya da uzun süre açık
kalmıştır. >>> İçeri giren sıcak hava ürünün
daha uzun çalışmasına neden olur. Kapıları çok
sık açmayın.
• Dondurucu ya da soğutucu kapısı aralık
kalmış olabilir. >>> Kapıların tamamen kapalı
olup olmadığını kontrol edin.
• Ürün çok düşük bir sıcaklığa ayarlanmıştır.
>>> Ürünün sıcaklığını daha yüksek bir
dereceye ayarlayın ve bu sıcaklığa ulaşmasını
bekleyin.
• Soğutucu ya da dondurucu kapı contası
kirlenmiş, eskimiş, kırılmış ya da tam oturmamış
olabilir. >>> Contayı temizleyin ya da
değiştirin. Hasarlı / kopuk kapı contası ürünün
mevcut sıcaklığı korumak için daha uzun süre
çalışmasına neden olur.

Dondurucu sıcaklığı çok düşük ama
soğutucu sıcaklığı yeterli.
• Dondurucu bölme sıcaklığı çok düşük bir
değere ayarlanmıştır. >>> Dondurucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp
kontrol edin.

Soğutucu sıcaklığı çok düşük ama
dondurucu sıcaklığı yeterli.
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• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir
değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir dereceye ayarlayıp
kontrol edin.

• Ürünün çalışma prensipleri gereği sıvı ve gaz
akışları gerçekleşmektedir. >>>Bu normaldir ve
bir arıza değildir.

Soğutucu bölme çekmecelerinde saklanan
yiyecekler donuyor.

• Ürünün soğutma işlemini
gerçekleştirebilmesi için fan kullanılmaktadır. Bu
normaldir ve bir arıza değildir.

Üründen rüzgar sesi geliyor.

• Soğutucu bölme sıcaklığı çok düşük bir
değere ayarlanmıştır. >>> Soğutucu bölme
sıcaklığını daha yüksek bir değere ayarlayıp
kontrol edin.

Ürünün iç duvarlarında terleme oluyor.

Soğutucu ya da dondurucudaki sıcaklık çok
yüksek.
• Soğutucu bölme sıcaklığı çok yüksek bir
değere ayarlanmış olabilir. >>> Soğutucu bölme
sıcaklık ayarının dondurucu bölme sıcaklığı
üzerinde etkisi vardır. Soğutucu ya da dondurucu
bölme sıcaklığını değiştirerek ilgili bölmelerin
sıcaklığı yeterli seviyeye gelene kadar bekleyin.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık
kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen
kapayın.
• Ürünün fişi daha yeni takılmış ya da yeni
yiyecek konulmuş olabilir. >>> Bu normaldir.
Fiş yeni takıldığında ya da yeni yiyecek
konulduğunda ürünün ayarlanan sıcaklığa
ulaşması normalden daha uzun zaman alır.
• Ürüne yakın zamanda fazla miktarlarda sıcak
yemek konmuş olabilir. >>> Ürüne sıcak yemek
koymayın.

Sarsılma ya da gürültü.
• Zemin düz veya dayanıklı değildir. >>>
Ürün yavaşça hareket ettirildiğinde sallanıyorsa
ayaklarını ayarlayarak ürünü dengeleyin. Ayrıca
zeminin ürünü taşıyabilecek kadar dayanıklı
oolmasına dikkat edin.
• Ürünün üzerine konulmuş eşyalar gürültü
yapıyor olabilir. >>> Ürünün üzerinde bulunan
eşyaları kaldırın.

• Havanın sıcak ve nemli olması buzlanmayı
ve yoğunlaşmayı artırır. Bu normaldir ve bir arıza
değildir.
• Kapılar sık açılmış ya da uzun süre açık
kalmıştır. >>> Kapıları çok sık açmayın, açıksa
kapayın.
• Kapı aralık olabilir. >>> Kapıyı tamamen
kapayın.

Ürünün dışında ya da kapıların arasında
terleme oluşuyor.
• Hava nemli olabilir, nemli havalarda bu gayet
normaldir. >>> Nem azaldığında yoğunlaşma
kaybolur.

Ürünün içi kötü kokuyor.
• Düzenli temizlik yapılmamıştır. >>> Ürünün
içini sünger, ılık su veya karbonatlı suyla düzenli
olarak temizleyin.
• Bazı kaplar ya da paketleme malzemeleri
koku yapabilir. >>> Koku yapmayan kap ya da
paketleme malzemesi kullanın.
• Yiyecekler ürüne ağzı açık kaplarda
konulmuştur. >>> Yiyecekleri kapalı kaplarda
saklayın. Ağzı açık saklanan yiyeceklerden
yayılan mikroorganizmalar kötü kokulara neden
olabilir.
• Saklama süresi dolan ve bozulan yiyecekleri
üründen çıkarın.

Kapı kapanmıyor.

Üründen sıvı akması, püskürmesi vb. sesler
geliyor.

Buzdolabı / Kullanma Kılavuzu
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• Yiyecek paketleri kapının kapanmasını
engelliyor olabilir. >>> Kapıları engelleyen
paketlerin yerlerini değiştirin.
• Ürün zemin üstünde tamamen dik durmuyor
olabilir. >>> Ayaklarını ayarlayarak ürünü
dengeleyin.
• Zemin düz ya da sağlam değildir. >>>
Zeminin düz ve ürünü taşıyabilecek kadar
sağlam olmasına dikkat edin.

Sebzelikler sıkışmış.
• Yiyecekler çekmecenin üst bölümüne
değiyor olabilir. >>> Çekmecedeki yiyecekleri
düzenleyin.

Ürününüzün Yüzeyinde Sıcaklık Varsa.
• Ürününüz çalışırken, iki kapı arasında, yan
panellerde ve arka ızgara bölgesinde yüksek
sıcaklık görülebilir. Bu normal bir durumdur ve
herhangi bir servis ihtiyacı yoktur!

Kapı açıldığında fan çalışmaya devam
ediyor.
• Dondurucu kapısı açıldığında fan çalışmaya
devam edebilir.

A

UYARI: Bu bölümdeki talimatları
uygulamanıza rağmen sorunu
gideremezseniz ürünü satın aldığınız
bayi ya da Yetkili Servise başvurun.
Çalışmayan ürünü kendiniz
onarmayı denemeyin.
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Tüketici hizmetleri
Değerli Müşterimiz,

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00-

24:00 saatleri arasında 444’lü telefon numarası
ile canlı olarak hizmet vermektedir.
Doğrudan bu numarayı çevirerek Beko Çağrı
Merkezine başvurabilir ve arzu ettiğiniz hizmeti
talep edebilirsiniz.
Çağrı Merkezimize ayrıca www.beko.com.
tr adresindeki Tüketici Hizmetleri bölümünde
bulunan formu doldurarak ya da 0 216 423 23
53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.
Yazılı başvurular için adresimiz: Beko Çağrı
Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı,34950
Tuzla/İSTANBUL

Beko
Çağrı Merkezi
444 0 888
(Sabit telefonlardan veya
cep telefonlarından alan
kodu çevirmeden arayın*)

Diğer Numara
0 216 585 8
888

Aşağıdaki önerilere uymanızı
rica ederiz.

1.Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini
Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2.Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına
göre kullanınız.
3.Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz
olduğunda yukarıdaki telefon
numaralarından Çağrı Merkezimize
başvurunuz.
4.Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen
kimlik kartı”nı sorunuz.
5.İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden
“Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız.
alacağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürününüzde
meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar sağlayacaktır.
6.Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Müşteri Memnuniyeti Politikası
Beko A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan
(çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf
ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı,
değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul
etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemekteyiz.
Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup,
yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.
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Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat
etmesi gereken hususlar
Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:
Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları
uygulanmaz;
1)Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2)Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve
arızalar,
3)Malın kullanıldığı yerin elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. şebekesi ve/veya altyapısı kaynaklı
meydana gelen hasar ve arızalar,
4)Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5)Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
hasar ve arızalar,
6)Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya
mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar.
Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi durumunda mala
verilmiş garanti sona erecektir.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
tarafından, ilgili mevzuatla belirlenmiş ve o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla
belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile
sınırlıdır.
Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, ilgili mevzuatlarla belirlenmiş yetki sınırlarını
gözeterek, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Arçelik A.Ş. tarafından üretilmiştir.

ARÇELİK A.Ş. 34445, Sütlüce / İSTANBUL

T: 0216 585 8 888

F: 0216 423 23 53

Menşei : Türkiye

Garanti Belgesi
Buzdolabı
Ürüne ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği
şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.’nin yetkili kıldığı
GARANTİ ŞARTLARI
servis
çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması
1)
şartıyla,
malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim
2)
tarihinden itibaren 3 YIL SÜRE İLE GARANTİ EDER.
İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın Yetkili Servis istasyonlarındaki bakım ve onarım
süresi azami yirmi(20) iş günüdür.
3) garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on(10)
Malın
işgünü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer
a- Sözleşmeden dönme,
özelliklere
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir
malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur.
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
4)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
b)
onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı,
5)tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
Ayrıca ayıplı mallar için, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11. maddesi geçerlidir.
e) Tüketicinin, ayıplı mal konusunda ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
i) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
ii) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
iii) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla
belirlenmesi(*), durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin
6)
yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
f) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde
tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun
teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
7)
g) dışındadır.
Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın
bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
8)
h)
Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının,
malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz(30) iş günü
Satıcı tarafından
bu yerine getirmesi zorunludur.
9)içerisinde,
bu talebi
i) (*)(a) maddesinin (iii) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren, ilgili mevzuatla
belirlenmiş o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde
düzenlenmesi zorunludur.
Malın
Markası:

Unvanı:

Sütlüce / İSTANBUL
Telefonu:
Faks:

(0-216) 585 8 888
(0-216) 423 23 53
GENEL
MÜDÜR
www.beko.com

Beko

Buzdolabı

ARÇELİK A.Ș.

3 YIL
GENEL
20 İşMÜDÜR
günü YARDIMCISI

www.beko.com

Seri No
Unvanı:
Tip
Teslim Tarihi, Yeri
Fatura
Tarihi, No
Telefonu:
Satıcı
Faks:Firma Ünvanı
e-posta:

:
:
:
:
:

Adres

:

Tel-Faks
:
Satıcı Firma (Kaşe ve imza) :

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir
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Please read this user manual first!
Dear Customer,
We hope that your product, which has been produced in modern plants and
checked under the most meticulous quality control procedures, will provide you
an effective service.
Therefore, read this entire user manual carefully before using the product and
keep it as a reference. If you handover the product to someone else, give the user
manual as well.
The user manual will help you use the product in a fast and safe way.
• Read the manual before installing and operating the product.
• Make sure you read the safety instructions.
• Keep the manual in an easily accessible place as you may need it later.
• Read the other documents given with the product.
Remember that this user manual is also applicable for several other models.
Differences between models will be identified in the manual.
Explanation of symbols
Throughout this user manual the following symbols are used:
CImportant information or useful tips.

AWarning against dangerous conditions for life and property.
BWarning against electric voltage.
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1 Your Refrigerator
12
*11

1
*2
*3

*10

13

*9
*8

7
6

5
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C

4

Egg holder
Door shelves
Sliding and Rotary storage containers
Adjustable legs
Freezer compartment drawers
Snack compartment
Crisper
Blue light

9. Adjustable glass shelves
10. Bottle shelf
11. Movable body shelf
12. Fan
13. Fridge compartment
14. Freezer compartment
*optional

Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included
in the product you have purchased, then it is valid for other models.
3
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2 Important Safety Warnings
Please review the following information.
Failure to observe this information may
cause injuries or material damage.
Otherwise, all warranty and reliability
commitments will become invalid.
Original spare parts will be provided
for 10 years, following the product
purchasing date.

Intended use
– WARNING: Keep ventilation
openings, in the appliance
enclosure or in the built-in
structure, clear of obstruction.
– WARNING: Do not use mechanical
devices or other means to
accelerate the defrosting
process, other than those recommended
by the manufacturer.
– WARNING: Do not damage
the refrigerant circuit.
This warning is only applicable to
appliances with refrigerating circuits
which are accessible to the
user.
– WARNING: Do not use electrical
appliances inside the food
storage compartments of the
appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
This appliance is intended to be
used in household and similar
applications such as
– staff kitchen areas in shops, offices
and other working environments;
– farm houses and by clients
in hotels, motels and other
residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
4

– catering and similar nonretail applications.
General safety
• When you want to dispose/scrap
the product, we recommend you
to consult the authorized service
in order to learn the required
information and authorized bodies.
• Consult your authorized service for
all your questions and problems
related to the refrigerator. Do not
intervene or let someone intervene
to the refrigerator without notifying
the authorised services.
• For products with a freezer
compartment; Do not eat cone ice
cream and ice cubes immediately
after you take them out of the
freezer compartment! (This may
cause frostbite in your mouth.)
• For products with a freezer
compartment; Do not put bottled
and canned liquid beverages
in the freezer compartment.
Otherwise, these may burst.
• Do not touch frozen food by hand;
they may stick to your hand.
• Unplug your refrigerator before
cleaning or defrosting.
• Vapor and vaporized cleaning
materials should never be used in
cleaning and defrosting processes
of your refrigerator. In such cases,
the vapor may get in contact with
the electrical parts and cause
short circuit or electric shock.
• Never use the parts on your
refrigerator such as the door as
a means of support or step.
EN

• Do not use electrical devices
inside the refrigerator.
• Do not damage the parts, where
the refrigerant is circulating, with
drilling or cutting tools. The refrigerant
that might blow out when the
gas channels of the evaporator,
pipe extensions or surface
coatings are punctured causes
skin irritations and eye injuries.
• Do not cover or block the
ventilation holes on your
refrigerator with any material.
• Electrical devices must be repaired
by only authorised persons.
Repairs performed by incompetent
persons create a risk for the user.
• In case of any failure or during
a maintenance or repair work,
disconnect your refrigerator’s mains
supply by either turning off the relevant
fuse or unplugging your appliance.
• Do not pull by the cable
when pulling off the plug.
• Ensure highly alcoholic beverages
are stored securely with the lid
fastened and placed upright.
• Never store spray cans containing
flammable and explosive
substances in the refrigerator.
• Do not use mechanical devices
or other means to accelerate the
defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
• This product is not intended to be
used by persons with physical,
sensory or mental disorders
or unlearned or inexperienced
people (including children) unless
they are attended by a person
who will be responsible for their
5
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safety or who will instruct them
accordingly for use of the product
Do not operate a damaged
refrigerator. Consult with the service
agent if you have any concerns.
Electrical safety of your refrigerator
shall be guaranteed only if the
earth system in your house
complies with standards.
Exposing the product to rain,
snow, sun and wind is dangerous
with respect to electrical safety.
Contact authorized service
when there is a power cable
damage to avoid danger.
Never plug the refrigerator into
the wall outlet during installation.
Otherwise, risk of death or
serious injury may arise.
This refrigerator is intended for
only storing food items. It must not
be used for any other purpose.
Label of technical specifications
is located on the left wall
inside the refrigerator.
Never connect your refrigerator
to electricity-saving systems; they
may damage the refrigerator.
If there is a blue light on the
refrigerator, do not look at the
blue light with optical tools.
For manually controlled refrigerators,
wait for at least 5 minutes to start
the refrigerator after power failure.
This operation manual should be
handed in to the new owner of the
product when it is given to others.
Avoid causing damage on power
cable when transporting the
refrigerator. Bending cable may

cause fire. Never place heavy
objects on power cable. Do not
touch the plug with wet hands
when plugging the product.

• Do not plug the refrigerator
if the wall outlet is loose.
• Water should not be sprayed
directly on inner or outer parts of
the product for safety purposes.
• Do not spray substances containing
inflammable gases such as
propane gas near the refrigerator
to avoid fire and explosion risk.
• Never place containers filled
with water on top of the
refrigerator, otherwise this may
cause electric shock or fire.
• Do not overload your refrigerator
with excessive amounts of food. If
overloaded, the food items may fall
down and hurt you and damage
refrigerator when you open the
door. Never place objects on top
of the refrigerator; otherwise, these
objects may fall down when you
open or close the refrigerator’s door.
• As they require a precise temperature,
vaccines, heat-sensitive medicine
and scientific materials and etc.
should not be kept in the refrigerator.
• If not to be used for a long
time, refrigerator should be
unplugged. A possible problem
in power cable may cause fire.
6

• Refrigerator may move if adjustable
legs are not properly secured
on the floor. Properly securing
adjustable legs on the floor can
prevent the refrigerator to move.
• When carrying the refrigerator,
do not hold it from door handle.
Otherwise, it may be snapped.
• When you have to place your product
next to another refrigerator or freezer,
the distance between devices should
be at least 8cm. Otherwise, adjacent
side walls may be humidified.

For products with a water
dispenser;
Pressure of water mains should be
minimum 1 bar. Pressure of water
mains should be maximum 8 bars.
• Use only potable water.

Child safety
• If the door has a lock, the key should
be kept away from reach of children.
• Children must be supervised to
prevent them from tampering
with the product.

Compliance with WEEE
Directive and Disposing of
the Waste Product:
This product complies with EU WEEE
Directive (2012/19/EU). This
product bears a classification
symbol for waste electrical
and electronic equipment
(WEEE).This product has
been manufactured with
EN

high quality parts and materials which
can be reused and are suitable for
recycling. Do not dispose of the waste
product with normal domestic and
other wastes at the end of its service
life. Take it to the collection center for
the recycling of electrical and electronic
equipment. Please consult your local
authorities to learn about these
collection centers.

Compliance with RoHS
Directive:
The product you have purchased
complies with EU RoHS Directive
(2011/65/EU). It does not contain
harmful and prohibited materials
specified in the Directive.

Package information
Packaging materials of the product
are manufactured from recyclable
materials in accordance with our
National Environment Regulations. Do
not dispose of the packaging materials
together with the domestic or other
wastes. Take them to the packaging
material collection points designated
by the local authorities.

HCA Warning
If your product’s cooling system
contains R600a:
This gas is flammable. Therefore, pay
attention to not damaging the cooling
system and piping during usage and
transportation. In the event of damage,
keep your product away from potential
fire sources that can cause the product
catch a fire and ventilate the room in
which the unit is placed.
7

Ignore this warning if your
product’s cooling system contains
R134a.
Type of gas used in the product is
stated in the type plate which is on the
left wall inside the refrigerator.
Never throw the product in fire for
disposal.

Things to be done for energy
saving
• Pay attention not to open doors
very frequently and do not leave the
doors open for a long time. When
doors are open, warm air enters
the fridge/freezer cabinets and the
appliance consumes more energy
to cool down the foodstuffs.Thus
please do not open doors frequently
in order to save energy and to keep
foods at ideal storage temperature.
• Do not block the freezer fan grill
by placing foods in front.
• Do not put hot food or drinks
in your refrigerator.
• Do not overload your refrigerator
so that the air circulation
inside is not prevented.
• Do not install your refrigerator
under direct sunlight or near
heat emitting appliances such as
ovens, dishwashers or radiators.
• Pay attention to keep your
food in closed containers.
• Thawing frozen food in fridge
compartment will both provide energy
saving and preserve the food quality.
• Please use provided 2 pieces of
cold packs (pcm) at recommended
places below when storing foodstuffs
in freezer compartments.
EN
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It helps to keep your foodstuffs colder
for more time when electricity is off
or your appliance is unplugged.
If you do not plan to store foodstuff in
freshfood compartment, please
activate vacation mode for energy
saving. Freezer compartment
keeps frezing normalıy
when vacation mode is on.
Recommended temperature
settings are +4°C and -18°C
for freshfood and freezer
compartments respectively.
To be able store maximum food in
the freezer compartment of your
refrigerator, the upper drawer has to
be removed and placed on top of wire
rack. Power consumption stated for
your refrigerator has been determined
after removing the icebox, ice tray and
upper drawer as to allow maximum
loading. Using the lower drawer while
loading is highly recommended.
Airflow should not be blocked
by placing foods in front of the
freezer compartment fan. Foods
should be loaded by leaving
minimum 5 cm space in front
of the protective fan grid.
cold pack

cold pack
foodstuffs

foodstuffs
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Recommendations for the
fresh food compartment
*May not be available in all models
Do not allow the food to touch
the temperature sensor in fresh
food compartment. To allow the
fresh food compartment keep its
ideal storage temperature, sensor
must not be hindered by food.
Do not place hot foods
in the product.

9
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3 Installation
B In case the information which are

given in the user manual are not
taken into account, manufacturer
will not assume any liability for this.

Points to be paid attention
to when the relocation of the
refrigerator
1. Your refrigerator should be
unplugged.Before transportation
of your refrigerator, it should
be emptied and cleaned.
2. Before it is re-packaged,
shelves, accessories, crisper, etc.
inside your refrigerator should
be fixed with adhesive tape and
secured against impacts. Package
should be bound with a thick
tape or sound ropes and the
transportation rules on the package
should be strictly observed.
3. Original packaging and
foam materials should be kept for
future transportations or moving.
Before you start the refrigerator,
Check the following before you
start to use your refrigerator:
1. Attach 2 plastic wedges as
illustrated below. Plastic wedges
are intended to keep the distance
which will ensure the air circulation
between your refrigerator and
the wall. (The picture is drawn up
as a representation and it is not
identical with your product.)
2. Clean the interior of the
refrigerator as recommended in the
“Maintenance and cleaning” section.

3. Connect the plug of the
refrigerator to the wall socket.
When the fridge door is opened,
fridge internal lamp will turn on.
4. When the compressor starts to
operate, a sound will be heard. The
liquid and gases sealed within the
refrigeration system may also give rise
to noise, even if the compressor is
not running and this is quite normal.
5. Front edges of the refrigerator
may feel warm. This is normal.
These areas are designed to be
warm to avoid condensation.

Electrical connection
Connect your product to a grounded
socket which is being protected by a
fuse with the appropriate capacity.
Important:
The connection must be in compliance
with national regulations.
• The power plug must be easily
accessible after installation.

10
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• Electrical safety of your refrigerator
shall be guaranteed only if the
earth system in your house
complies with standards.
• The voltage stated on the label
located at left inner side of
your product should be equal
to your network voltage.
• Extension cables and multi plugs
must not be used for connection.

Before disposing of your refrigerator,
cut out the electric plug and, if there
are any locks on the door, make them
inoperable in order to protect children
against any danger.

Placing and Installation

B A damaged power cable must be
replaced by a qualified electrician.

B Product must not be operated
before it is repaired! There is
the risk of electric shock!

Disposing of the packaging
The packing materials may be
dangerous for children. Keep the
packing materials out of the reach
of children or dispose of them by
classifying them in accordance with the
waste instructions stated by your local
authorities. Do not throw away with
regular house waste, throw away on
packaging pick up spots designated by
the local authorities.
The packing of your refrigerator is
produced from recyclable materials.

A If the entrance door of the room
where the refrigerator will be installed is
not wide enough for the refrigerator to
pass through, then call the authorized
service to have them remove the doors
of your refrigerator and pass it sideways
through the door.
1. Install your refrigerator to a
place that allows ease of use.
2. Keep your refrigerator
away from heat sources, humid
places and direct sunlight.
3. There must be appropriate air
ventilation around your refrigerator
in order to achieve an efficient
operation. If the refrigerator is to be
placed in a recess in the wall, there
must be at least 5 cm distance with
the ceiling and at least 5 cm with the
wall. Do not place your product on
the materials such as rug or carpet.
4. Place your refrigerator on an
even floor surface to prevent jolts.

Disposing of your old
refrigerator
Dispose of your old refrigerator without
giving any harm to the environment.
• You may consult your authorized
dealer or waste collection center
of your municipality about the
disposal of your refrigerator.
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Adjusting the legs
If your refrigerator is unbalanced;
You can balance your refrigerator by
turning its front legs as illustrated in the
figure. The corner where the leg exists is
lowered when you turn in the direction
of black arrow and raised when you
turn in the opposite direction. Taking
help from someone to slightly lift the
refrigerator will facilitate this process.

12

Changing the illumination
lamp
To change the Bulb/LED used for
illumination of your refrigerator, call your
AuthorisedService.
The lamp(s) used in this appliance
is not suitable for household room
illumination. The intended purpose of
this lamp is to assist the user to place
foodstuffs in the refrigerator/freezer in
a safe and comfortable way.The lamps
used in this appliance have to withstand
extreme physical conditions such as
temperatures below -20 °C.
(only chest and upright freezer)
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4 Preparation
• Your refrigerator should be installed at
least 30 cm away from heat sources
such as hobs, ovens, central heater
and stoves and at least 5 cm away
from electrical ovens and should not
be located under direct sunlight.
• The ambient temperature of the room
where you install your refrigerator
should at least be 10°C. Operating
your refrigerator under cooler
conditions is not recommended
with regard to its efficiency.
• Please make sure that the interior of
your refrigerator is cleaned thoroughly.
• If two refrigerators are to be installed
side by side, there should be at least
2 cm distance between them.
• When you operate your refrigerator
for the first time, please observe
the following instructions
during the initial six hours.
• The door should not be
opened frequently.
• It must be operated empty
without any food in it.
• Do not unplug your refrigerator. If
a power failure occurs out of your
control, please see the warnings
in the “Recommended solutions
for the problems” section.
• Original packaging and foam
materials should be kept for future
transportations or moving.
• The baskets/drawers that are
provided with the chill compartment
must always be in use for low
energy consumption and for
better storage conditions.
13

• Food contact with the temperature
sensor in the freezer compartment
may increase energy consumption
of the appliance. Thus any contact
with the sensor(s) must be avoided.
• In some models, the instrument panel
automatically turns off 5 minutes
after the door has closed. It will
be reactivated when the door has
opened or pressed on any key.
• Due to temperature change as a
result of opening/closing the product
door during operation, condensation
on the door/body shelves and
the glass containers is normal

EN

5 Using your refrigerator Indicator Panel
Indicator Panel
Indicator panels may vary depending on your product’s model.
Indicator panel aids in using your refrigerator with its audio and visual functions.

1

7

2

*6

5

3

4

1. Freezer Compartment
Temperature Indicator
2. Error Status Indicator
3. Fridge Compartment
Temperature Indicator
4. Fridge Compartment
Temperature Setting Button
5. Economy Mode Indicator
6. Ioniser Indicator
7. Freezer Compartment
Temperature Setting Button

C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included
in the product you have purchased, then it is valid for other models.
14
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1. Freezer Compartment
Temperature Indicator
It indicates the temperature set for
Freezer compartment.
2. Error Status Indicator
If your refrigerator does not cool
adequately or if there is a sensor
failure, this indicator will be activated.
When this indicator is active, Freezer
Compartment Temperature indicator
will display "e" and Fridge Compartment
Temperature Indicator will display
numbers such as "1,2,3…". These
numbers on the indicator provides
information about the error to the
service personnel.
3. Fridge Compartment
Temperature Indicator
Indicates the temperature set for
Fridge compartment.
4. Fridge Compartment
Temperature Setting Button
Press this button to set the
temperature of the fridge compartment
to 8, 6, 4, 2, 8... respectively. Press this
button to set the desired temperature
for the fridge compartment.
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5. Economy Mode Indicator
Indicates that the refrigerator is
running in energy-efficient mode.
6. Ioniser Indicator
Indicator light lights up continuously.
This light indicates that your refrigerator
is protected against the bacteria.
7. Freezer Compartment
Temperature Setting Button
Press this button to set the temperature
of the freezer compartment to -15, -18,
-21, -24, -15... respectively. Press this
button to set the desired temperature
for the freezer compartment.

EN

* OPTIONAL

15
14
1

13

12
11

2

10
9

3
4

8
5

7

6

8. Energy saving function (display off)
9. Economic usage indicator
10. Quick fridge function indicator
11. Quick fridge function button
12. Fridge compartment temperature

1. Fridge compartment setting button
2. Freezer compartment setting
/ Icematic on-off button

3.
4.
5.
6.
7.

Error status indicator
Key lock indicator

setting indicator

Eco Extra Function indicator

13. Quick freeze function button
14. Freezer compartment

Eco Extra/Vacation Button
Vacation function indicator

temperature setting indicator

15. Quick freeze function indicator
C Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not
correspond exactly with your product. If the subject parts are not included
in the product you have purchased, then it is valid for other models.
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1. Fridge Compartment Setting
Button
This function allows you to make
the fridge compartment temperature
setting. Press this button to set the
temperature of the fridge compartment
to 8, 6, 4, 2 respectively.
2. Freezer Compartment Setting /
Icematic On-Off Button
This function allows you to
make the freezer compartment
temperature setting. Press this
button to set the temperature of
the freezer compartment to -18,
-20, -22 and -24 respectively.
To stop ice formation, press
Icematic on-off button for 3 seconds.
Water flow from water tank will
stop when this function is selected.
However, ice made previously can
be taken from the Icematic. To
restart ice formation, press Icematic
on-off button for 3 seconds.
3. Error Status Indicator
If your refrigerator does not cool
adequately or if there is a sensor
failure, this indicator will be activated.
When this indicator is active,
Freezer Compartment Temperature
indicator will display "E" and Fridge
Compartment Temperature Indicator
will display numbers such as
"1,2,3…". These numbers on the
indicator provides information about
the error to the service personnel.
When you place hot food into the
freezer compartment or if you leave the
door open for a long time, exclamation
mark can illuminate for some time.
This is not a failure; this warning will
disappear when the food cools down.
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4. Key Lock Indicator
Use this function if you do not
want your refrigerator temperature
setting changed. Press Fridge
compartment setting button and
Freezer compartment setting button
simultaneously for a long time (3
sec) to activate this function.
5. Eco Extra Function Indicator
It indicates that the EcoExtra function is active.
If this function is active, your
refrigerator will automatically detect
the least usage periods and energyefficient cooling will be performed
during those times. Economy
indicator will be active while energyefficient cooling is performed.
Press the relevant button again
to deactivate this function.
6. Eco Extra/Vacation Button
Press this button briefly to
activate the Eco Extra function.
Press and hold this button for
3 sec. to activate the Vacation
function. Press this button again to
deactivate the selected function.
7. Vacation Function Indicator
Indicates that the vacation function
is active. If this function is active,
"- -" appears on the indicator of
the fridge compartment and no
cooling is performed in the fridge
compartment. Other compartments
will be cooled in accordance with
the temperature set for them.
Press the relevant button again
to deactivate this function.
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8. Energy saving function (display
off)
If the product doors are kept closed
for a long time energy saving function
is automatically activated and energy
saving symbol is illuminated.When
energy saving function is activated,
all symbols on the display other than
energy saving symbol will turn off. When
the Energy Saving function is activated,
if any button is pressed or the door is
opened, energy saving function will be
canceled and the symbols on display
will return to normal.
Energy saving function is activated
during delivery from factory and cannot
be canceled.
9. Economy Mode Indicator
Indicates that the refrigerator is
running in energy-efficient mode.
Freezer Compartment temperature
This indicator will be active if the
function is set to -18 or the energy
efficient cooling is being performed
due to Eco-Extra function.
10. Quick Fridge Indicator
This icon flashes in an
animated style when the Quick
Fridge function is active.
11. Quick Fridge Function
When you press the Quick
Fridge button, the temperature of
the compartment will be colder
than the adjusted values.
This function can be used for food
placed in the fridge compartment and
required to be cooled down rapidly.
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If you want to cool large amounts
of fresh food, it is recommended
to active this feature before
putting the food into the fridge.
Quick Fridge indicator turns on
when the Quick Fridge function is
on. To cancel this function press
Quick Fridge button again.
If you do not cancel it, Quick Fridge
will cancel itself automatically after 4
hours or when the fridge compartment
reaches to the required temperature.
This function is not recalled when
power restores after a power failure.
12. Fridge Compartment
Temperature Setting Indicator
Indicates the temperature set
for the Fridge Compartment.
13. Freezer Compartment
Temperature Setting Indicator
Indicates the temperature set
for the Freezer Compartment.
14. Quick Freeze Function
Quick Freeze indicator turns on
when the Quick Freeze function is
active. To cancel this function press
Quick Freeze button again. Quick
Freeze indicator will turn off and return
to its normal settings. If you do not
cancel it, Quick Freeze will cancel
itself automatically after 8 hours
or when the freezer compartment
reaches to the required temperature.
If you want to freeze large amounts
of fresh food, press the Quick Freeze
button before putting the food
into the freezer compartment.
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If you press the Quick Freeze button
repeatedly with short intervals, the
electronic circuit protection will
be activated and the compressor
will not start up immediately.
This function is not recalled when
power restores after a power failure.
15. Quick Freeze Indicator
This icon flashes in an
animated style when the Quick
Freeze function is active.
cold pack

cold pack
foodstuffs

foodstuffs
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Door Open Warning
*May not be available in all models
An audio warning signal will be given
when the door of your product is left
open for at least 1 minute. This warning
will be muted when the door is closed
or any of the display buttons (if any) are
pressed.

Dual cooling system:
Your refrigerator is equipped with
two separate cooling systems to
cool the fresh food compartment and
freezer compartment. Thus, air in the
fresh food compartment and freezer
compartment do not get mixed.
Thanks to these two separate cooling
systems, cooling speed is much higher
than other refrigerators. Odors in the
compartments do not get mixed. Also
additional power saving is provided
since the defrosting is performed
individually.

Freezing fresh food
• Wrap or cover the food
before placing them in .
• Hot food must cool down to
the room temperature before
putting them in the refrigerator.
• The foodstuff that you want to freeze
must be fresh and in good quality.
• Foodstuff must be divided into
portions according to the family’s daily
or meal based consumption needs.
• Foodstuff must be packaged
in an airtight manner to prevent
them from drying even if they are
going to be kept for a short time.
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• Materials to be used for
packagings must be resistant
to cold and humidity and they
must be airtight. The packaging
material of the food must be at a
sufficient thickness and durability.
Otherwise the food hardened
due to freezing may puncture the
packaging. It is important for the
packaging to be closed securely
for safe storage of the food.
• Frozen food must be used
immediately after they are thawed
and they should never be re-frozen.
• Please observe the following
instructions to obtain the best results.
1. If the fridge has a quick
freeze function, activate the
quick freeze function when you
want to freeze the food.
2. Do not freeze too large quantities
of food at one time. The quality of
the food is best preserved when
it is frozen right through to the
core as quickly as possible.
3. Take special care not to mix
already frozen food and fresh food.
4. Make sure raw foods are
not in contact with cooked
foods in the fridge.
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F r e e z e r
Compartment
Setting

F r i d g e
Compartment
Setting

Remarks

-18°C
-20, -22 or
-24°C

4°C

Quick Freeze

4°C

Use when you wish to freeze your food in a
short time. If is recommended to be used to
maintain the quality of meat and fish products.

2°C

If you think that your fridge compartment is
not cold enough because of the hot conditions
or frequent opening and closing of the door.

Quick Fridge

You can use it when your fridge compartment
is overloaded or if you wish to cool down
your food rapidly. It is recommended that you
activate the quick freeze function 4-8 hours
before placing the food.

-18°C
colder

-18°C
colder

or

or

4°C

This is the normal recommended setting.
These settings are recommended when the
ambient temperature exceeds 30°C.

Recommendations for
preservation of frozen food

Placing the food

• Pre-packed commercially
frozen food should be stored in
accordance with the frozen food
manufacturer's instructions in a
frozen food storage compartment.
• To ensure that the high quality
supplied by the frozen food
manufacturer and the food
retailer is maintained, following
points should be noted:
1.Put packages in the freezer as
quickly as possible after purchase.
2.Ensure that contents of the package
are labeled and dated.
3. Do not exceed "Use By", "Best
Before" dates on the packaging.

Fridge
compartment
shelves

Food in pans,
covered plates and
closed containers

Small and
Door shelves
packaged food and
of fridge
drinks (such as milk,
compartment
fruit juice and beer)
Crisper

Defrosting
The freezer compartment defrosts
automatically.
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Egg section

Various frozen
food such as meat,
fish, ice cream,
vegetables and etc.
Egg

Freezer
compartment
shelves

Freshzone
compartment
EN

Vegetables
and fruits
Delicatessen
products (cheese,
butter, salami
and etc.)

Deep-freeze information
Food must be frozen as rapidly as
possible when they are put in the
freezer in order to keep them in good
quality.
It is possible to preserve the food
for a long time only at -18°C or lower
temperatures.
You can keep the freshness of food
for many months (at -18°C or lower
temperatures in the deep freeze).
WARNING! A
• Foodstuff must be divided into
portions according to the family’s daily
or meal based consumption needs.
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• Foodstuff must be packaged in an
airtight manner to prevent them from
drying even if they are going to be kept
for a short time.
Materials necessary for packaging:
• Cold resistant adhesive tape
• Self-adhesive label
• Rubber rings
• Pen
Materials to be used for packaging
the foodstuff must be tear-proof and
resistant to cold, humidity, dour, oils
and acids.
Foodstuff to be frozen should not be
allowed to come in contact with the
previously frozen items to prevent their
partial thawing. Thawed out food must
be consumed and must not be frozen
again.
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Odour filter

Snack compartments

* OPTIONAL
Odour filter in the air duct of the fridge
compartment prevents the build-up of
unpleasant odours in the refrigerator.

Use these compartments for your
food which you want to store at a
temperature a few degrees below the
fridge compartment.
C You can place the food that you want
to freeze in these compartments first
in order to prepare them for freezing.

Egg section
You can place the egg section in any
of the door shelves. If it is going to be
placed in the body, the lower shelves
are recommended due them being
cooler.
Never store eggs in the freezer
compartment.
Avoid direct contact between eggs
and other foods.
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Water Dispenser
(in some models)
Water dispenser is a very useful
feature based on reaching cold water
without opening the door of your
refrigerator. As you will not have to
open your refrigerator door frequently,
you will have saved energy.

Using the water spring
Push the arm of the water dispenser
with your glass. The dispenser will
cease operating once you release the
arm.
When operating the water dispenser,
maximum flow can be obtained by
pressing the arm fully. Please remember
that the amount of flow from the
dispenser is subject to the degree you
press the arm.
As the level of the water in your glass/
container rises, slightly lessen the
pressure on the arm to prevent the
overspill. If you slightly press the arm,
the water will drop; this is quite normal
and not a failure.
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Filling the water dispenser water
tank
Water tank filling reservoir is located
inside the door rack. Open the reservoir
cover and fill in clean potable water.
And then, close the lid.

Warning!
• Do not fill the water tank with any
other liquid except for water such as
fruit juices, carbonated beverages
or alcoholic drinks which are not
suitable to use in the water dispenser.
Water dispenser will be irreparably
damaged if these kinds of liquids
are used. Warranty does not cover
such usages. Some chemical
substances and additives contained
in these kinds of drinks/liquids may
damage the water tank material.
EN

• Use clean and pure
potable water only.
• Capacity of the water tank
is 3 liters; do not overfill.
• Push the arm of the water
dispenser with a rigid glass. If
you are using disposable plastic
glasses, push the arm with your
fingers from behind the glass.
Cleaning the water tank
• Remove the water filling reservoir
inside the door rack.
• Remove the door rack by
holding from both sides.
• Grab the water tank from both sides
and remove it with an angle of 45°.
• Clean the water tank by
removing its lid.
Important:
Components of the water tank and
water dispenser should not be washed
in dishwasher.

25

EN

Water tray
Water that dripped while using the
water dispenser accumulates in the
spillage tray.
Take out the plastic strainer as shown
in the figure.
With a clean and dry cloth, remove the
water that has accumulated
CAUTION: Connect only to a potable
water line.

Rotary storage container
(in some models)
Sliding body shelf can be moved to left
or right in order to allow you place the
tall bottles, jars or boxes to the lower
shelf (Fig. 1)
You can reach the food that you have
placed into the shelf by grabbing and
turning it from its right edge (Fig.2).
When you want to load or remove it to
clean, turn it by 90 degrees, raise it up
and pull towards yourself (Fig. 3-4).

1

Sliding storage container
2

*optional
This accessory is designed to increase
the usage volume of the door shelves.
It allows you to easily place the tall
bottles, jars and tins to the lower bottle
shelf thanks to its ability to move right
or left.
(The illustrated figure is only an
example and does not match exactly
with your product.)

3

4
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Blue light

Ice making

*May not be available in all models

Fill iceboxes with water and place
them as seen in the picture into the
ice shelf at the ceiling which is partially
opened when the top drawer of the
freezer is pulled out.
Your ice will be ready in approximately
two hours. You can take out the ice
cubes in the ice container by removing
it from the freezer and slightly twisting
it.

Foodstuff stored in the crispers
that are enlightened with a blue light
continue their photosynthesis by
means of the wavelength effect of blue
light and thus, preserve their freshness
and increase their vitamin content.
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Movable Body shelf:
*optional
Manually movable body shelf is an
option enabling the usage of interior
shelf volume of the refrigerator in a
flexible way.
When you want to store an item which
is taller than the distance between two
shelves, slide the manually movable
body shelf holding it from its grips as
shown in the figure and this will enable
you to move the shelf upwards. By
sliding the grip to the right, you can
move the manual body shelf only 45
mm upwards.
The manually movable body shelf can
only be moved with max 10 kg load on
it.
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If more than 10 kg will be loaded, then
it should be used as a fixed shelf like
others. In this case, if it is required to
adjust the shelf height, first empty the
food stuff, adjust it as per your height
requirement and then load it with the
food stuff. The shelf is intended to carry
max. 40 kg while used as a fixed shelf.
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Humidity Controlled Crisper
(FreSHelf)
*optional
Humidity controlled crisper feature
keeps the humidity of vegetables and
fruits under control and allows keeping
the food fresh for a much longer time.
We recommend you to place
vegetables with leaves such as lettuce,
spinach and vegetables vulnerable
to humidity loss not vertical on their
roots but horizontal in the crispers.
While placing the vegetables consider
their weight and place the heavy and
solid vegetable to the bottom, light
and soft vegetables to the top.
Do not leave vegetables within
plastic bags in the crispers. Leaving
vegetables in plastic bags will
make them spoil in a very short
time. If it is required to separate
vegetables for hygienic purposes,
then use porous paper packing
materials instead of plastic bags.
Do not place fruits, mainly apple
and also pear, apricot, peach
etc. which produce ethylene gas
together with other vegetablesfruits in the same crisper. The
ethylene produced by these fruits
will cause other vegetables-fruits
to mature rapidly and then cause
them to spoil in a shorter time.
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HerbBox/HerbFresh5.5.1
Remove the film container from
HerbBox/HerbFresh+
Take the film out of the bag and put it
into the film container as shown in the
image.
Seal the container again and replace it
into HerbBox/HerbFresh+ unit.
HerbBox-HerbFresh+ sections are
especially ideal for storage of various
herbs that are supposed to be kept in
delicate conditions. You can store your
unbagged herbs (parsley, dill, etc.) in
this section horizontally and keep them
fresh for a much longer period.
The film shall be replaced in every six
months.
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6 Maintenance and cleaning
A Never use gasoline, benzene or similar
substances for cleaning purposes.

B We recommend that you unplug

C Check door seals regularly

to ensure they are clean and
free from food particles.

A To remove door racks, remove all the

the appliance before cleaning.

contents and then simply push the
door rack upwards from the base.

B Never use any sharp abrasive

instrument, soap, household cleaner,
detergent and wax polish for cleaning.

A Never use cleaning agents or water

that contain chlorine to clean the
outer surfaces and chromium coated
parts of the product. Chlorine causes
corrosion on such metal surfaces.

B For non-No Frost products,

water drops and frosting up to a
fingerbreadth occur on the rear
wall of the Fridge compartment.
Do not clean it; never apply
oil or similar agents on it.

A Do not use sharp, abrasive tools,

soap, household cleaning agents,
detergents, kerosene, fuel oil,
varnish etc. to prevent removal and
deformation of the prints on the plastic
part. Use lukewarm water and a soft
cloth for cleaning and then wipe it dry.

B Only use slightly damp microfiber
cloths to clean the outer surface
of the product. Sponges and
other types of cleaning cloths
may scratch the surface.

Protection of plastic
surfaces

C Use lukewarm water to

clean the cabinet of your
refrigerator and wipe it dry.

C Do not put the liquid oils or oil-cooked

C Use a damp cloth wrung out

meals in your refrigerator in unsealed
containers as they damage the
plastic surfaces of your refrigerator.
In case of spilling or smearing
oil on the plastic surfaces, clean
and rinse the relevant part of the
surface at once with warm water.

in a solution of one teaspoon
of bicarbonate of soda to
one pint of water to clean the
interior and wipe it dry.

B Make sure that no water

enters the lamp housing and
other electrical items.

B If your refrigerator is not going to be

used for a long period of time, unplug
the power cable, remove all food,
clean it and leave the door ajar.
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7

Troubleshooting

Check this list before contacting the service. Doing so will save you time
and money. This list includes frequent complaints that are not related to faulty
workmanship or materials. Certain features mentioned herein may not apply to
your product.
The refrigerator is not working.
• The power plug is not fully settled. >>> Plug it in to settle completely into the

socket.
• The fuse connected to the socket powering the product or the main fuse is blown.
>>> Check the fuses.

Condensation on the side wall of the cooler compartment (MULTI ZONE,
COOL, CONTROL and FLEXI ZONE).
• The door is opened too frequently >>> Take care not to open the product’s door too

frequently.
• The environment is too humid. >>> Do not install the product in humid
environments.
• Foods containing liquids are kept in unsealed holders. >>> Keep the foods
containing liquids in sealed holders.
• The product’s door is left open. >>> Do not keep the product’s door open for long
periods.
• The thermostat is set to too low temperature. >>> Set the thermostat to appropriate
temperature.
Compressor is not working.
• In case of sudden power failure or pulling the power plug off and putting back on,

the gas pressure in the product’s cooling system is not balanced, which triggers the
compressor thermic safeguard. The product will restart after approximately 6 minutes. If
the product does not restart after this period, contact the service.
• Defrosting is active. >>> This is normal for a fully-automatic defrosting product. The
defrosting is carried out periodically.
• The product is not plugged in. >>> Make sure the power cord is plugged in.
• The temperature setting is incorrect. >>> Select the appropriate temperature
setting.
• The power is out. >>> The product will continue to operate normally once the power
is restored.
The refrigerator’s operating noise is increasing while in use.
• The product’s operating performance may vary depending on the ambient

temperature variations. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator runs too often or for too long.
• The new product may be larger than the previous one. Larger products will run for

longer periods.
• The room temperature may be high. >>> The product will normally run for long
periods in higher room temperature.
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• The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside.

>>> The product will take longer to reach the set temperature when recently plugged in
or a new food item is placed inside. This is normal.
• Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>>
Do not place hot food into the product.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> The warm air
moving inside will cause the product to run longer. Do not open the doors too frequently.
• The freezer or cooler door may be ajar. >>> Check that the doors are fully closed.
• The product may be set to temperature too low. >>> Set the temperature to a
higher degree and wait for the product to reach the adjusted temperature.
• The cooler or freezer door washer may be dirty, worn out, broken or not properly
settled. >>> Clean or replace the washer. Damaged / torn door washer will cause the
product to run for longer periods to preserve the current temperature.
The freezer temperature is very low, but the cooler temperature is
adequate.
• The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The cooler temperature is very low, but the freezer temperature is
adequate.
• The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The food items kept in cooler compartment drawers are frozen.
• The cooler compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the

freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The temperature in the cooler or the freezer is too high.
• The cooler compartment temperature is set to a very high degree. >>> Temperature

setting of the cooler compartment has an effect on the temperature in the freezer
compartment. Wait until the temperature of relevant parts reach the sufficient level by
changing the temperature of cooler or freezer compartments.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open
the doors too frequently.
• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
• The product may have been recently plugged in or a new food item is placed inside.
>>> This is normal. The product will take longer to reach the set temperature when
recently plugged in or a new food item is placed inside.
• Large quantities of hot food may have been recently placed into the product. >>>
Do not place hot food into the product.
Shaking or noise.
• The ground is not level or durable. >>> If the product is shaking when moved

slowly, adjust the stands to balance the product. Also make sure the ground is
sufficiently durable to bear the product.
• Any items placed on the product may cause noise. >>> Remove any items placed
on the product.
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The product is making noise of liquid flowing, spraying etc.
• The product’s operating principles involve liquid and gas flows. >>> This is normal

and not a malfunction.

There is sound of wind blowing coming from the product.
• The product uses a fan for the cooling process. This is normal and not a

malfunction.

There is condensation on the product’s internal walls.
• Hot or humid weather will increase icing and condensation. This is normal and not

a malfunction.
• The doors were opened frequently or kept open for long periods. >>> Do not open
the doors too frequently; if open, close the door.
• The door may be ajar. >>> Fully close the door.
There is condensation on the product’s exterior or between the doors.
• The ambient weather may be humid, this is quite normal in humid weather. >>>

The condensation will dissipate when the humidity is reduced.

The interior smells bad.
• The product is not cleaned regularly. >>> Clean the interior regularly using

sponge, warm water and carbonated water.
• Certain holders and packaging materials may cause odour. >>> Use holders and
packaging materials without free of odour.
• The foods were placed in unsealed holders. >>> Keep the foods in sealed holders.
Micro-organisms may spread out of unsealed food items and cause malodour. Remove
any expired or spoilt foods from the product.
The door is not closing.
• Food packages may be blocking the door. >>> Relocate any items blocking the

doors.
• The product is not standing in full upright position on the ground. >>> Adjust the
stands to balance the product.
• The ground is not level or durable. >>> Make sure the ground is level and
sufficiently durable to bear the product.
The vegetable bin is jammed.
• The food items may be in contact with the upper section of the drawer. >>>

Reorganize the food items in the drawer.

If The Surface Of The Product Is Hot.
• High temperatures may be observed between the two doors, on the side panels

and at the rear grill while the product is operating. This is normal and does not require
service maintenance!Be careful when touching these areas.

A

WARNING:
If the problem persists after following the instructions in this section, contact
your vendor or an Authorised Service. Do not try to repair the product.
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ϩΪηϢϴψϨΗϻΎΑέΎϴδΑ̵ΎϣΩ̮ϳέΩϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ
ΩέΩήΛέΰϳήϓ̵ΎϣΩ̵ϭέϝΎ̪ΨϳϢϴψϨΗΖγ
̶ϓΎ̯τγϪΑϥΪϴγέΎΗέέΰϳήϓΎϳϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ
ΪϴϫΩήϴϴϐΗέΰϳήϓΎϳϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ
ϞϣΎ̯έΏέΩΪηΎΑίΎΑϪϤϴϧΖγϦ̰ϤϣΏέΩ
ΪϳΪϨΒΑ
έΩύΩ̶ϳάϏΩϮϣί̵ΩΎϳίϢΠΣΖγϦ̰Ϥϣ
ΎϳϝΎ̪ΨϳΎΗΪϴϧΎϤΑήψΘϨϣΪηΎΑϩΪηϪΘηά̳ϝΎ̪Ψϳ
ΪϨγήΑϩϮΨϟΩ̵ΎϣΩϪΑέΰϳήϓ
ϞλϭϕήΑϪΑήϴΧΖγϦ̰ϤϣϝΎ̪ΨϳϪΧΎηϭΩ
ΖϠόΑϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩϞϣΎ̯ϥΩέϭϦϴϳΎ̡ΪηΎΑϩΪη
ΩήΑ̶ϣϥΎϣίϝΎ̪ΨϳϩίΪϧ

έΩϼϣΎ̯ϦϳΪηΎΑϪΘηΩΖΑϮρέΖγϦ̰ϤϣϮϫ 
Ϣ̯ΖΑϮρέϪ̰ϴΘϗϭΖγϝΎϣήϧΏϮρήϣ̵Ϯϫ
ΩϮθϴϣϮΤϣϢ̯ήΗˬΖγ
ϝΎ̪ΨϳϞΧΩέΩΪΑ̵ϮΑ
̮ϳΎΑέϝΎ̪ΨϳϞΧΩΩΩή̳ΰϴϤΗΪϳΎΑϝΎ̪ΨϳϞΧΩ 
ΪϴϨ̯ΰϴϤΗΕΎϨΑή̯ΏΎϳϡή̳ΏϭΞΘϔγ
ΖγϦ̰Ϥϣ̵ΪϨΑϪΘδΑΎϳϑϭήυΩϮϣί̶ΧήΑ 
̵ΎϬ̯έΎϣΎΑϒϠΘΨϣϑϭήυίΪϨϳΎϤϧϮΑΩΎΠϳ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ̵ΪϨΑϪΘδΑϒϠΘΨϣ
ΪϨΘδϴϧϪΘδΑΎϫΏέΩΎϳΏέΩ
ϥΪηϪΘδΑίΖγϦ̰Ϥϣ̶ϳάϏΩϮϣ̵ΎϫϪΘδΑ 
ϦΘδΑϊϧΎϣϪ̯έ̶ϳΎϫϪΘδΑΪϨϨ̵̯ήϴ̳ϮϠΟΏέΩ
ΪϴϨ̯ΎΠΑΎΟΪϧϮθϴϣΏέΩ
̵ϭέ̵ΩϮϤϋϼϣΎ̯ΖϴόοϭέΩΖγϦ̰ϤϣϝΎ̪Ψϳ 
ϥΎ̰ΗϡέΖ̯ήΣϡΎ̴ϨϬΑΖγϦ̰ϤϣϭΪηΎΒϧϦϴϣί
ΪϴϨ̯βϧϻΎΑέϢϴψϨΗ̵Ύϫ̨ϴ̡ΩέϮΨΑ
ϒ̯Ϫ̯ΪϳϮηϦΌϤτϣΪηΎΑ̶ϤϧϢ̰ΤϣϭέϮϤϫϒ̯ 
ΪηΎΑϝΎ̪ΨϳϥίϭϞϤΤΗϪΑέΩΎϗϭέϮϤϫ
ΖγϩΩή̯ήϴ̳ΕΎΠϳΰΒγ̵έΪϬ̴ϧϞΤϣ
ϪΘηΩαΎϤΗΎϫϮθ̯ϒϘγϪΑΖγϦ̰Ϥϣ̶ϳάϏΩϮϣ 
ΪϴϨ̯ϢψϨϣΩΪΠϣϮθ̯έΩέ̶ϳάϏΩϮϣΪηΎΑ
ΪηΎΑύΩϝϮμΤϣτγϪ̪ϧΎϨ̩





ϝΎ̪Ψϳί̱ϮϟΎϧΖϋΎγ̭ΎΗ̮ϴΗ̵ΪλϪϴΒη̶ϳΪλ
Ϊγέ̶ϣεϮ̳ϪΑ
ΩΎΠϳϝΎ̪Ψϳ̵ΪϴϮϧϮϠγήϴηςγϮΗΪλϦϳ 
έϮΒϋϥΎϨϴϤρ̵ήΑ̵ΪϴϮϧϮϠγήϴηΩϮη̶ϣ
ΕέήΣϪΟέΩΪϳΎΑϪ̶̯θΨΑίϩΪϨϨ̯̮ϨΧϩΩΎϣ
ϭΪΘϓ̶ϣέΎ̯ϪΑΩϮηϢϴψϨΗϥΩΎϤΠϧΎϳζϳΎϣήγ
ϦϳΪϫΩ̶ϣϡΎΠϧέ̶̳ΪϨϨ̯̮ϨΧ̵ΎϫΩή̰ϠϤϋ
̶ϤϧΏϮδΤϣϩΎ̴ΘγΩΐϴϋϭΖγ̵ΩΎϋϪϠΌδϣ
ΩϮη
ΪΑΎϳ̶ϣζϳΰϓΪϨ̰ϴϣέΎ̯ϝΎ̪ΨϳϪ̯Ϫ̰ϴΘϗϭΰϳϮϧέΪϘϣ
ϪΑρϮϨϣΖγϦ̰ϤϣϝΎ̪ΨϳΩή̰ϠϤϋΕΎμΨθϣ 
κϘϧϭΖγϝΎϣήϧϦϳΪϨ̯ήϴϴϐΗςϴΤϣ̵ΎϣΩ
ΩΩή̴ϴϤϧΏϮδΤϣ
ΰϳϮϧΎϳείήϟ
ϪΑϪ̰ϴΘϗϭϝΎ̪ΨϳΖγϒϴόοΎϳΖδϴϧέϮϤϫϒ̯ 
ϦΌϤτϣΩέϮΧ̶ϣϥΎ̰ΗˬΪϨ̰ϴϣΖ̯ήΣ̶̴Θδϫ
ϥίϭϞϤΤΗϪΑέΩΎϗϭϢ̰ΤϣˬέϮϤϫϒ̯Ϫ̯ΪϳϮη
ΪηΎΑϝΎ̪Ψϳ
έήϗϝΎ̪ΨϳέΩϪ̵̯ΩϮϣήρΎΨΑΖγϦ̰ϤϣΰϳϮϧ 
ϻΎΑίΪϳΎΑέϡϼϗϦϳΪϳΩϮΟϮΑΖγϩΪηϩΩΩ
ΖηΩήΑϝΎ̪Ψϳ
Ζγ̵ή̢γΎϳϊϳΎϣϦΘΨϳέΪϨϧΎϣΰϳϮϧ̵Ϊλ
ΥέϝΎ̪ΨϳΩή̯έΎ̯ϝϮλαΎγήΑίΎ̳ϭϊϳΎϣϥΎϳήΟ
ΩΩή̴ϴϤϧΏϮδΤϣκϘϧϭΖγϝΎϣήϧϦϳΪϫΩ̶ϣ
ΖγΩΎΑείϭ̵ΪλΪϨϧΎϣΰϳϮϧ̵Ϊλ
̵ΎϣήγϥίϩΩΎϔΘγΎΗΪϫΪϴϣϩίΎΟ Ϧϓ ϮϫϩΪϨϨ̯ϝΎόϓ
ϭΖγϝΎϣήϧϦϳΩέϭΩϮΟϮΑέϝΎ̪ΨϳήΛϮϣ
ΩΩή̴ϴϤϧΏϮδΤϣκϘϧ
ϝΎ̪Ψϳ̵ΎϫϩέϮϳΩϞΧΩέΩϢ̯ήΗ
ζϳΰϓέϢ̯ήΗϭϥΩίΦϳύΩϭΏϮρήϣ̵Ϯϫ 
ΩΩή̴ϴϤϧΏϮδΤϣκϘϧϭΖγϝΎϣήϧϦϳΪϫΪϴϣ
ΎϫέΩϪ̯ΪϳϮηϦΌϤτϣΪϨηΎΑ̶ϣίΎΑϪϤϴϧΎϫΏέΩ 
ΪϨηΎΑϩΪηϪΘδΑϼϣΎ̯
̵ήΑΎϳΪϨηΎΑϩΪϧΎϣίΎΑΎΑϭΎϨΘϣΖγϦ̰ϤϣΎϫΏέΩ 
ίΎΑΏϭΎϨΗΪϨηΎΑϩΪηϪΘηά̳ίΎΑ̶ϧϻϮρΕΪϣ̮ϳ
ΪϴϨ̯ήΘϤ̯έΏέΩϥΩή̯
ΪϫΪϴϣΥέΎϫΏέΩϦϴΑΎϳϝΎ̪ΨϳΝέΎΧέΩΖΑϮρέ

Εγϥ̰ϣϣϝϭλΣϣϥΩέ̯έΎ̯ϡΎ̴ϧϫ 
ϭ̶ΑϧΎΟ̵ΎϬϠϧΎ̡έΩˬέΩϭΩϥϳΑ̵Ύοϓ̵ΎϣΩ
ϭΕγ̵ΩΎϋέϣϥϳΩϭέϻΎΑ̶ΑϘϋϝϳέ̳
ϡΎ̴ϧϫΕγϳϧϡίϻϩΎ̴ΗγΩ̵έΩϬ̴ϧϭαϳϭέγ
Ωϳϧ̯ρΎϳΗΣϕρΎϧϣϥϳϪΑϥΩίΕγΩ
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Εϼ̰θϣϊϓέ̵ήΑϩΪηϪϴλϮΗ̵ΎϫϞΣϩέ7
ΪϨ̰ϴϣέΎ̶̯ϧϻϮρΕΪϣ̮ϳ̵ήΑΎϳΎΑϭΎϨΘϣϝΎ̪Ψϳ
ϝΎ̪ΨϳίήΗξϳήϋΖγϦ̰ϤϣΎϤηΪϳΪΟϝΎ̪Ψϳ 
̵ΎϫϝΎ̪ΨϳΖγϝΎϣήϧϼϣΎ̯ϦϳΪηΎΑ̶ϠΒϗ
ΪϨϨ̰ϴϣέΎ̯ήΗ̶ϧϻϮρΕΪϣ̮ϳ̵ήΑ̱έΰΑ
ΪηΎΑϻΎΑΖγϦ̰ϤϣϕΎΗςϴΤϣΕέήΣϪΟέΩ 
Ζγ̵ΩΎϋϼϣΎ̯ϪϠΌδϣϦϳ
ϩΪηϞλϭήϴΧΖγϦ̰ϤϣϝΎ̪ΨϳϕήΑϪΧΎηϭΩ 
ϥΩέϭϦϴϳΎ̡ΪηΎΑϩΪη̵ήϴ̳έΎΑ̶̳ίΎΘΑϝΎ̪ΨϳΎϳ
ΖϋΎγϦϳΪϨ̩ΕΪϤΑΖγϦ̰ϤϣϝΎ̪ΨϳϞϣΎ̵̯ΎϣΩ
Ϊθ̰ΑϝϮρήΘθϴΑ
έΩύΩ̶ϳάϏΩϮϣί̵ΩΎϳίϢΠΣΖγϦ̰Ϥϣ 
ΐΟϮϣύΩ̶ϳάϏΩϮϣΪηΎΑϩΪηϪΘηά̳ϝΎ̪Ψϳ
̶ϣϝΎ̪ΨϳϦϤϳ̵ΎϣΩϪΑϥΪϴγέΎΗϝΎ̪ΨϳΩή̯έΎ̯
ΩϮη
ΎϳϭΪϨηΎΑϩΪηίΎΑΎΑϭΎϨΘϣΖγϦ̰ϤϣΎϫΏέΩ 
̵ϮϫΪϨηΎΑϩΪϧΎϣίΎΑϪϤϴϧ̶ϧϻϮρΕΪϣ̵ήΑ
Ϫ̯ΩϮθϴϣΚϋΎΑΖγϩΪηϝΎ̪ΨϳΩέϭϪ̯ϡή̳
ΏϭΎϨΗΪϨ̯έΎ̵̯ήΗ̶ϧϻϮρΕΪϣ̵ήΑϝΎ̪Ψϳ
ΪϴϨ̯ήΘϤ̯έΏέΩϥΩή̯ίΎΑ
ίΎΑϪϤϴϧΖγϦ̰ϤϣέΰϳήϓΎϳϝΎ̪ΨϳϪψϔΤϣΏέΩ 
ϪΘδΑΖγέΩΎϫέΩϪ̯ΪϴϨ̶̯γέήΑΪηΎΑϩΪϧΎϤϴϗΎΑ
ΪϨηΎΑϩΪη
ΖγϩΪηϢϴψϨΗϦϴϳΎ̡έΎϴδΑ̵ΎϣΩ̮ϳέΩϝΎ̪Ψϳ 
ϭΪϴϨ̯ϢϴψϨΗήΘϣή̳ϪΟέΩ̮ϳέΩέϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ
ΪγήΑϪΟέΩϥϪΑΎΗΪϴϧΎϤΑήψΘϨϣ
ϒϴΜ̯ΖγϦ̰ϤϣέΰϳήϓΎϳϝΎ̪ΨϳΏέΩ̵ΪϨΑΏ 
ϪΘδθϧζϳΎΟέΩΎϳϭϩΪηϪΘδ̰ηΎϳϭϩΩϮγήϓˬ
ΪϴϳΎϤϧξϳϮόΗΎϳΰϴϤΗέ̵ΪϨΑΏ̮ϴΘγϻΪηΎΑ
ΎΗΩϮθϴϣΐΟϮϣϪΘδ̰ηΎϳϩΪϳΩϪϣΪλ̮ϴΘγϻ
ΪϧϮΘΑΎΗΪϨ̯έΎ̵̯ήΗ̶ϧϻϮρΕΪϣ̵ήΑϝΎ̪Ψϳ
ΪϨ̯φϔΣέΎϣΩϪΟέΩ

ϥΪϧϮΧήϓίϞΒϗέΖδϴϟϦϳΎϔτϟ
έΩΖγϦ̰ϤϣΪϴϨ̶̯γέήΑέΎ̰δϳϭήγ
ΖδϴϟϦϳΪϨ̶̯ϳϮΟϪϓήλϪϨϳΰϫϭϥΎϣί
ί̶ηΎϧϪ̯ΖγϝϭΪΘϣΕΎϳΎ̰ηϞϣΎη
̶ϣϩΎ̴ΘγΩίκϗΎϧϩΩΎϔΘγΎϳΩή̰ϠϤϋ
ϩΪηϩΩΩΡήη̵ΎϬϴ̳̬ϳϭί̶ΧήΑΪηΎΑ
ϪΘηΪϧΩϮΟϭΎϤηϩΎ̴ΘγΩέΩΖγϦ̰Ϥϣ
.ΪηΎΑ
ΪϨ̶̯ϤϧέΎ̯ϝΎ̪Ψϳ

ϩΪηϞλϭϴΤλέϮτΑϝΎ̪ΨϳϕήΑϪΧΎηϭΩΎϳ

ΪϴϧΰΑΰϳή̡έΩέϪΧΎηϭΩˮΖγ
ίϮϴϓΎϳϩΪηϞλϭϥϪΑϝΎ̪ΨϳϪ̵̯ΰϳή̡ίϮϴϓΎϳ 
ΪϴϨ̶̯ϨϴΑίΎΑέίϮϴϓˮΖγϪΘΧϮδϧ̶Ϡλ
̶ΘϟΎϣ ϝΎ̪ΨϳϪψϔΤϣϩέϮϳΩ̵ΎϫϩέΎϨ̯έΩϢ̯ήΗ
ϥϭί̶δ̰ϠϓϭζϳΎϣήγϝήΘϨ̯ˬϥϭί
ϭίΎΑςϴΤϣΕέήΣϪΟέΩΩήγέΎϴδΑςϳήη 
έΎϴδΑςϳήηϝΎ̪ΨϳΏέΩΏϭΎϨΘϣϥΩή̯ϪΘδΑ
ϊϳΎϣ̵ϮΘΤϣ̶ϳάϏΩϮϣ̵έΪϬ̴ϧςϴΤϣΏϮρήϣ
ΏέΩϦΘηά̳ίΎΑϪϤϴϧίΎΑέΩϑϭήυέΩ
ΪϴϫΩήϴϴϐΗήΗΩήγϪΟέΩ̮ϳϪΑέΕΎΘγϮϣήΗ 
ϥίήΘϤ̯ΎϳΪϴϫΩζϫΎ̯έΏέΩϥΪϧΎϣίΎΑϥΎϣί 
ΪϴϨ̶̡̯έΩ̶̡ϩΩΎϔΘγ
βϨΟΎΑίΎΑέΩϑϭήυέΩζ̯ϭέΎΑέ̶ϳάϏΩϮϣ 
ΪϴϧΎηϮ̢ΑΐγΎϨϣ
ΪϴϨ̯̭Ύ̡̮θΧϪ̩έΎ̡̮ϳίϩΩΎϔΘγΎΑέϢ̯ήΗ 
ΪϨϨ̰ϴϣ̶̳ΩΎΘδϳΎϳϪ̯ΪϴϳΎϤϧ̮̩ϭ
ΪϨ̶̯ϤϧέΎ̯έϮγή̢Ϥ̯
ϥΪηϊτϗϝϼΧέΩέϮγή̢Ϥ̶̯ΗέήΣΖυΎϔΣ 
ϕήΑϪΑϪΧΎηϭΩϥΩίϭϥΪϴθ̯ΎϳϕήΑ̶ϧΎϬ̳Ύϧ
ϢΘδϴγέΩϝΎ̪ΨϳέΎθϓϪ̯ή̩Ωή̯ΪϫϮΧζ̯ϭήϓ
ΖγϩΪθϧβϧϻΎΑίϮϨϫϝΎ̪Ψϳ̶θϳΎϣήγ
ΪϫϮΧέΎ̰ΑωϭήηΪόΑϪϘϴϗΩ˿ΎΒϳήϘΗΎϤηϝΎ̪Ψϳ 
έΎ̯ϥΎϣίϦϳ̵ΎϬΘϧέΩϝΎ̪Ψϳή̳ΎϔτϟΩή̯
ΪϴϧϮΧήϓέέΎ̰δϳϭήγΩή̰ϧ
̮ϳ̵ήΑϦϳΖγΖγήϔϳΩϥΎϳήΟέΩϝΎ̪Ψϳ 
ϝΎϣήϧϞϣΎ̯̮ϴΗΎϣϮΗϥΩή̯ΖγήϔϳΩΎΑϝΎ̪Ψϳ
Υέ̵ϩέϭΩΕέϮμΑΖγήϔϳΩϥΎϳήΟΖγ
ΪϫΪϴϣ
ϦΌϤτϣΪηΎΑ̶Ϥϧΰϳή̡έΩϝΎ̪ΨϳϕήΑϪΧΎηϭΩ 
ΎΟέϮϳΩΰϳή̡έΩϢ̰ΤϣϕήΑϪΧΎηϭΩϪ̯ΪϳϮη
ΖγϩΪηϩΩί
ˮΖγϪΘϓή̳ϡΎΠϧϴΤλέϮτΑΕΎϤϴψϨΗ̵ΎϣΩΎϳ 
ΪϴϧϮΧήϓέέΩϮΧέΎ̰ϗήΑΩέΪϧΩϮΟϭϕήΑ

Ζγ̶ϓΎ̯ϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩϪ̰ϴϣΎ̴ϨϬΑέΰϳήϓ̵ΎϣΩ
ΖγϦϴϳΎ̡έΎϴδΑ
ϩΪηϢϴψϨΗϦϴϳΎ̡έΎϴδΑ̵ΎϣΩ̮ϳέΩέΰϳήϓ̵ΎϣΩ 
ϢϴψϨΗήΘϣή̳ϪΟέΩ̮ϳέΩέέΰϳήϓ̵ΎϣΩΖγ
ΪϴϳΎϤϧ̮̩ϭΪϴϨ̯
έΎϴδΑΖγ̶ϓΎ̯έΰϳήϓ̵ΎϣΩϪ̰ϴϣΎ̴ϨϬΑϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ
ΖγϦϴϳΎ̡
ϩΪηϢϴψϨΗϦϴϳΎ̡έΎϴδΑ̵ΎϣΩ̮ϳέΩϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ 
ϢϴψϨΗήΘϣή̳ϪΟέΩ̮ϳέΩέϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩΖγ
ΪϴϳΎϤϧ̮̩ϭΪϴϨ̯
ϝΎ̪Ψϳ̵ΎϫϮθ̯ϪψϔΤϣέΩϩΪηϪΘηΩϪ̴ϧ̶ϳάϏΩϮϣ
ΪϧϮη̶ϣΰϳήϓ
ϩΪηϢϴψϨΗϦϴϳΎ̡έΎϴδΑ̵ΎϣΩ̮ϳέΩϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩ 
ϢϴψϨΗήΘϣή̳ϪΟέΩ̮ϳέΩέϝΎ̪Ψϳ̵ΎϣΩΖγ
ΪϴϳΎϤϧ̮̩ϭΪϴϨ̯
ΖγϻΎΑέΎϴδΑέΰϳήϓΎϳϝΎ̪ΨϳέΩΎϣΩ
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ϥΩέ̯ίϳϣΗϭ̵έΩϬ̴ϧ6
ȴȢǞŮǎǥƵůɞȚǍŮƾƃůǍžȚȤțȤȢȤȶȢɞǋƶŮțȕǍŵȚȶ C
.ǋǥƶɨɧǩȚǌŹɞƾɭƾƲŮȥȚȴȢǞŮɞȤƾŸȶ

ɞȚǍŮȴȕǝŮƾƪžȢȚǞžƾɭǜɭǎƶŮȥȚǎǬǍƀ A
.ǋǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚȴȢǍɨǎǥƵů

ȳƾƵůȆțȤȢɞƾƀɬƶǥŴǜƄŵȚȢǍŮɞȚǍŮ C
ɬƶǥŴɬžȚȤȕǝŮǏǮŴȶǋɭȤȚȢǍŮȚȤȝƾɭǞƄƇž
.ǋɭǍƃŮǽƾŮǁƵŴǝŮǝɭƾǨȥȚȚȤțȤȢ

ȚȤȵƾǦƄŴȢǝųƾŵȶȢǝɨǛǥƶɨɬžǝǥǧǞů B
.ǋǥƪɳŮȴȶǍǥŮǎɭǍǨȥȚȴȢǍɨǎǥƵůȥȚǚƃŻ

ǜɭǍƴɨɞȶƾŲǝɨɬŮȕƾɭȵǋƶƶɨǎǥƵůȢȚǞžȥȚǎǬǍƀ
ɞƾƷƪƈŮȶɬűȤƾųȠǞƭŴȴȢǍɨǎǥƵůɞȚǍŮǋŵƾŮ
ǜɭǍƴɨ .ǋǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚȵƾǦƄŴȢȳȶǍɨƾŮȵǋŵǐɨȶȤ
.ȢǞŵɬžɞǎƴźȠǞƭŴɞȶȤɬǬȢȤǞųǂŸƾŮ

C

ȆǜƪųȢȚǞžƾɭǎǥůȤȚǎŮȚȥȚȲƾǰƈɭȴȢǍɨǎǥƵůɞȚǍŮǎǬǍƀ C
.ǋǥƶɳſȵȢƾƱƄŴȚǐǥŽǞǨǏɨȚȶȶɬǦſƾųȵǋƶƶɨǎǥƵů
ȵƾǦƄŴȢǁƶǥŮƾɨȴȢǍɨǎǥƵůɞȚǍŮȳǍǬțȕȥȚ C
.ǋǥƶɨɧƪųǋƯŮȶȵȢǍɨȵȢƾƱƄŴȚ

ΩϭϣˬϥϭΑΎλΎϳϩΩϧϳΎγϭίϳΗ̵ΎϫέίΑίC
α̯ϭˬϥϳίϧΑˬϩΩϧϳϭηΩϭϣˬ̶̴ϧΎΧϩΩϧϧ̯ίϳϣΗ
ΕέϭλϧϳέϳϏέΩˬΩϳϧ̰ϧϩΩΎϔΗγΩϭϣέ̴ϳΩϭ
̵ΎϫΕϣγϗ̵ϭέ̵ΎϫΏγ̩έΑΕγϥ̰ϣϣ
ΩϭηΩΎΟϳϝ̰ηέϳϳϐΗϭΩϭηϩΩϧ̶̯̰ϳΗγϼ̡
ϭϥΩέ̯ίϳϣΗ̵έΑϡέϧ̵Ϫ̩έΎ̡ϭϡέ̳Ώί
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγϥΩέ̯̮ηΧ

ŮǍȚɞžƇƫǞǽȝŮǋȶȴŻƾŮƴǥǁŮǍźɧȥȢȚɭɬǅ C
ŻƭǍȚȝȕțȶŮǍźɧŮǝŻƭǍɭɧȚſǦƪǁ(ŲǋȶȢ
ɭɧȚɭƶǶ) ȢȤȢɭǞȚȤȵǨƪƄɬžƇƱƮǝɭƈǰƾȲ
ŮǞűǞȢžɬȕɭǋ. ȕȴȤȚůƵǥǎſɳƶǥǋȑƀǍǬǎſƱǁ
ɭƾžǞȚȢŵǥƵǥƾɭɬžƪƾŮǝȤȚȤȶɞȕȴſǍɭǎɭǋ.
ŮǍȚɞůƵǥǎɨǍȢȴŴƭǉųƾȤűɬžƇƫǞȲźƲǓ C
ȚȥǨƾȤǩǝƀƾɞžǥɳǍȶźƾɭƃǍſƉƃƄƾȹſƵƶƾɛȚŴƄƱƾȢȵ
ɨƶǥǋ. žƵɳǜȚŴǁȚŴƱǃȶŴƾɭǍǨƾȤǩǝƀƾɞ
ǨƾɛɨƶƶǋȵŮǍȤȶɞŴƭǉžƇƫǞȲųǐŮǥƶǋȚȥſǋ.

̶̰ϳΗγϼ̡ΡϭργΕυΎϔΣ
ȵǋŵǝƄƈǨȤȚȢǜŹȶȤɞƾƀȚǌŹƾɭǕɭƾžɞƾƀǜŹȶȤ C
ǋɭȤȚǌǦſȵǋŵɞǋƶŮțȕǍǥŹȯȶǍŷȤȢȲƾǰƈɭȤȢȚȤ
ȲƾǰƈɭɬɳǥƄŴǾǨȠǞƭŴǝŮƾƷſȕǝɨȚǍǩ
ǜŹȶȤɬǬȢǞŽȕƾɭǉŵǍůȝȤǞǧȤȢ .ǋƶſǎǥžǝžǋǧ
ƾŮɞȤǞźȚȤǁƵƉŻȴȕȆɬɳǥƄŴǾǨȠǞƭŴɞȶȤ
.ǋǥƶɨɛƾǨȳǍǬțȕǝŮǝƄƪŹȕǝǩȤƾǨǝɳůɧɭ

ɬŽǞƴƇžǝŮǝƄƪŹȕǝɨǝǩȤƾǨɧɭȥȚȵȢƾƱƄŴȚƾŮ C
țȕǁƶɭƾǨɧɭȤȢɞȤǞƈɭƾǩǘŵƾŻɧɭȤȚǋƲžƾŮǝɨ
ȲƾǰƈɭǚųȚȢȴȢǍɨɛƾǨɞȚǍŮǁŴȚȵǋŵǝǥƷů
.ǋǥƶɨɧƪųȚȤȴȕǋƯŮȶǋǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚ
ǝƮƱƇžǚųȚȢțȕǝɨǋɭǞŵǜƂƵƭž B
.ȢȢǍǦſɬɳɭǍƄɳŽȚȳǾŻȚǍɭƾŴȶǴžǽ
ǋǥƶɳǥƵſȵȢƾƱƄŴȚɬſǽǞŶȝǋžɞȚǍŮȲƾǰƈɭȥȚǍǬȚ B
ɬɭȚǌŹȢȚǞžǝǥƴɨȶǋǥƪɳŮȰǍŮȥȚȚȤȴȕǝųƾŵȶȢȆ
.ǋǥƶɨƾƀȤȥƾŮǝƵǥſȚȤȴȕțȤȢȶȵȢǍɨȟȤƾųȴȕȥȚȚȤ
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ΕΎΟϳίΑγεΧΑΕΑϭρέϝέΗϧ̯
FreSHelf
̵έΎϳΗΧ
ΕΑϭρέΕΎΟϳίΑγεΧΑΕΑϭρέϝέΗϧ̶̯̳̫ϳϭ
̶ϳΫϏΩϭϣϭΩϧ̶̯ϣϝέΗϧ̯έΎϫϩϭϳϣϭΕΎΟϳίΑγ
ΩέΩ̶ϣϩΎ̴ϧϩίΎΗ̵έΗ̶ϧϻϭρΕΩϣ̵έΑέϩίΎΗ
̶ϣ̱έΑ̵έΩϪ̶̯ΗΎΟϳίΑγϡϳϧ̶̯ϣϪϳλϭΗ
ΕΑϭρέϪ̯ϭΕΎΟϳίΑγϭΝΎϧϔγˬϭϫΎ̯ΩϧϧΎϣΩϧηΎΑ
έΩ̵ΩϭϣϋΕέϭλϪΑΩϧϫΩ̶ϣΕγΩίέΩϭΧ
ΕέϭλϪΑέϥΎϧϪ̰ϠΑΩϳϫΩϧέέϗΕΎΟϳίΑγϪυϔΣϣ
ΩϳϫΩέέϗ̶Ϙϓ
̶ϣέέϗϪυϔΣϣέΩέΕΎΟϳίΑγϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
ϭϥϳ̴ϧγΩϭϣϭϪΗϓέ̳έυϧέΩέΎϬϧϭϥίϭΩϳϫ
ϭϩΩΩέέϗϪυϔΣϣϪΗέΩέέΩϡΟΣΕΎΟϳίΑγ
ΩϳϫΩέέϗϻΎΑέΩέϡέϧϭ̮ΑγΕΎΟϳίΑγ
ϪυϔΣϣέΩ̶̰ϳΗγϼ̡Ϫγϳ̯ΎΑέΕΎΟϳίΑγ
Ϫγϳ̯έΩΕΎΟϳίΑγϥΗηΩϩΎ̴ϧΩϳϫΩϧέέϗΕΎΟϳίΑγ
̶ϣϩΎΗϭ̯ΕΩϣέΩϥΎϧϥΩηΏέΧΙϋΎΑ̶̰ϳΗγϼ̡
ϝΎγϣέρΎΧΑέΕΎΟϳίΑγϪ̯ΩηΎΑϡίϻέ̳Ωϭη
ϝΧϠΧΗϣ̵ΩϧΑϪΗγΑΫϏΎ̯ίΩϳέΩϩΎ̴ϧΩΟ̶ΗηΩϬΑ
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγ̶̰ϳΗγϼ̵̡ΎϫϪγϳ̵̯ΎΟΑ
ˬ̶Αϼ̳ϥϳϧ̩ϣϫϭΏϳγΎλϭλΧˬΕΎΟϩϭϳϣ
έΩϧ̶̯ϣϥϳϟϭΗϥϠϳΗίΎ̳Ϫ̯ϩέϳϏϭϭϠϫˬΕΎΟϳίΑγ
ΩϳϫΩϧέέϗΕΎΟϳίΑγϪυϔΣϣέΩέ̴ϳΩΕΎΟϳίΑγΎΑ
̶ϣΙϋΎΑΎϫϩϭϳϣϥϳργϭΗϩΩϭηΩϳϟϭΗϥϠϳΗίΎ̳
ϩΩηϩΩϳγέέΗΩϭίέ̴ϳΩ̵ΎϫϩϭϳϣϭΕΎΟϳίΑγΩϭη
ΩϧϭηΏέΧ̵έΗϫΎΗϭ̯ΕΩϣϑέυϭ
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ΦϳϥΩέ̯ΕγέΩ
έΩϪ̯έϭρϧΎϣϫϭΩϳϧ̯έ̡ΏΎΑέΦϳ̵ΎϬΑϟΎϗ
̶ηΧΑέΩΦϳϪϘΑρέΩέΎϬϧϩΩηϩΩΩϥΎηϧέϳϭλΗ
Ωϭη̶ϣϩΩϳη̯ϥϭέϳΑέίϳέϓ̵ϻΎΑ̵ϭη̯ϡΎ̴ϧϫϪ̯
ΩϳϫΩέέϗΕγίΎΑϪϣϳϧϭΩϭη̶ϣϩΩϳΩ
̶ϣΩηΩϫϭΧϩΩΎϣΩόΑΕϋΎγϭΩΩϭΩΣΎϣηΦϳ
ϭΦϳϑέυϥΩϳη̯ϥϭέϳΑΎΑέΦϳ̵ΎϫϪ̰ΗΩϳϧϭΗ
ΩϳέϭΎϳΑϥϭέϳΑΏϟΎϗϥΩϧΎΧέ̶̩̯Ωϧ

̶Α̶ϳΎϨηϭέ

ϪϧΩΑ̭έΣΗϣϪϘΑρ
̵έΎϳΗΧ
Ϫ̯Εγ̵έΎϳΗΧϪϧϳί̳̮ϳϪϧΩΑ̭έΣΗϣϪϘΑρ
̵ϭΣϧϪΑέϝΎ̩Χϳ̶ϠΧΩϪϘΑρ̵ΎοϓίϩΩΎϔΗγ
ΩίΎγ̶ϣϥ̰ϣϣέϳΫ̡ϑΎρόϧ.
ϪϠλΎϓίϥωΎϔΗέϪ̯έ̵ίϳ̩ΩϳϫϭΧ̶ϣ̶Ηϗϭ
ϪϘΑρˬΩϳϫΩ̵ΎΟϝΎ̩ΧϳέΩΕγέΗηϳΑϪϘΑρϭΩϥϳΑ
ϥΎηϧϝ̰ηέΩϪ̯ˬϥϩέϳ̴ΗγΩϝΣϣίέ̭έΣΗϣ
Ε̯έΣϻΎΑΕϣγϪΑέϥϭΩϳέϳ̴ΑˬΕγϩΩηϩΩΩ
ΩϧϧϭΗ̶ϣΕγέΕϣγϪΑϩέϳ̴ΗγΩϥΩΩϝϫΎΑΩϳϫΩ
ΩϳέΑΑϻΎΑέΗϣ̶Ϡϳϣ45έϩΩϧΑ̭έΣΗϣϪϘΑρ.
έΑέΎΑϭϠϳ̯10έΛ̯ΩΣΎΑρϘϓϪϧΩΑ̭έΣΗϣϪϘΑρ
ΕγΕ̯έΣϝΑΎϗϥ̵ϭέ.
ϥίΩϳΎΑΩηΎΑϥ̵ϭέέΎΑϭϠϳ̯10ίεϳΑέ̳
ϩΩΎϔΗγˬΕΎϘΑρϪϳϘΑΩϧϧΎϣˬΕΑΎΛϪϘΑρ̮ϳΩϧϧΎϣ
ϪϘΑρωΎϔΗέϪ̯Εγϡίϻέ̳ΕέϭλϥϳέΩΩϭη
ϥ̵ϭέίέ̶̯έϭΧΩϭϣΩΗΑˬΩϳϧ̯ϡϳυϧΗέ
α̡γϭΩϳϧ̯ϡϳυϧΗέέυϧΩέϭϣωΎϔΗέϭΩϳέΩέΑ
̵έΑϪϘΑρϥϳΩϳϫΩέέϗϥ̵ϭέέ̶̯έϭΧΩϭϣ
ϪϘΑρ̮ϳϥϭϧϋϪΑέΎΑϡέ̳ϭϠϳ̯40έΛ̯ΩΣϝϣΣ
ΕγϩΩηϪΗϓέ̳έυϧέΩΕΑΎΛ.

ϞΤϣέΩϩΪη̵έΪϬ̴ϧ̶ϳάϏΩϮϣ
ϪΑ̶ΑέϮϧ̶ϳΎϨηϭέΎΑΕΎΠϳΰΒγ̵έΪϬ̴ϧ
̶ΑέϮϧήΛϮϣΝϮϣϝϮρΎΑΰΘϨγϮΘϓϞϤϋ
̶ϧϭέΩΕΎϳϮΘΤϣϦϳήΑΎϨΑϭΪΑΎϳ̶ϣϪϣΩ
ϪρϮΑήϣ̵ΎϫϦϴϣΎΘϳϭϭϩίΎΗϞΤϣϦϳ
ΪϨΑΎϳ̶ϣζϳΰϓ
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Ώ̶ϧϳγ
Ϫ̰̩ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗίϩΩΎϔΗγϡΎ̴ϧϬΑΏϪ̰ϳΗϗϭ
ΩϭηϳϣϊϣΟϥΎ̶̰̩ϧϳγέΩΩϧ̰ϳϣ
έϳϭλΗέΩϪ̶̯ΗέϭλϪΑέ̶̰ϳΗγϼ̵̡έϭΗ
Ωϳη̰ΑϥϭέϳΑˬΕγϩΩηϩΩΩϥΎηϧ
ϩΩη̵έϭϊϣΟϪ̶̯Α̮ηΧϭίϳϣΗϪ̩έΎ̡̮ϳΎΑ
ΩϳέΩέΑέΕγ
Ωϳϧ̯ϝλϭ̶ϧΩϳϣΎηΏϪϟϭϟϪΑρϘϓρΎϳΗΣ

υέϑϧ̴ϬΩέ̵̩έΧΎϥ
ρΑϘϪ̯ηϭϳ̶ΩέϭϥΑΩϧϪέϣ̶ΗϭϥΑϪ̩̟
ϳΎέγΕΣέ̯ΕΩΩΗΎΑΗϭϧϳΩΑρέϳϬΎ̵
ΑϠϧΩˬ̡Ύέ̧ϳΎΟόΑϪέΩέρΑϘϪ̡ΎϳϳϥΑ̴ΫέϳΩ
η̰ϝ
ϣ̶ΗϭϧϳΩΑΎ̳έϓΗϥϭ̩έΧΎϧΩϥίρέϑ
ϟΑϪγϣΕέγΕΑϪϣϭΩϏΫϳ̶̯ϪΩέρΑϘϪ
ϗέέΩΩϩϳΩΩγΗέγ̶̡ϳΩ̯ϧϳΩ η̰ϝ 
ϫϧ̴Ύϣ̶̯ϪΑΧϭϫϳΩΩέϗϔγϪ̩ϳί̵ϗέέ
ΩϫϳΩϳΎϥέΑέ̵Ηϣϳί̯έΩϥΑΎί̯ϧϳΩˬ
ϥέΩέΟϪΑ̩έΧΎϧϳΩˬΑϠϧΩ̯ϧϳΩϭΑϪ
ρέϑΧϭΩΑ̰ηϳΩ η̰ϝ 

1

̶ϳϮθ̵̯ίΎγϩήϴΧΫ̵ΎϫϪΒόΟ
ΎϬϟΪϣί̶ΧήΑέΩ
ίϩΩΎϔΘγϢΠΣζϳΰϓ̵ήΑϪϠϴγϭϦϳ
ΖγϩΪη̶ΣήρέΩ̵ΎϫϪδϔϗ
ΖϤγϪΑΪϧϮΗ̶ϣϪ̰ϨϳήρΎΨΑϪϠϴγϭϦϳ
̶ϣϩίΎΟΎϤηϪΑˬΪϨ̯Ζ̯ήΣ̠̩ΎϳΖγέ
έΩέΎϬϴρϮϗϭ̧έΎ̡ˬΪϨϠΑ̵ΎϬϳήτΑΎΗΪϫΩ
ΪϴϫΩέήϗϦϴϳΎ̡Ϫδϔϗ

2

3

4
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ϥίΧϣϥΩέ̯ίϳϣΗ
ΩϳέΩέΑέέΩϪγϔϗϝΧΩΏϥίΧϣ 
Ωϳϧ̯ΩΟϑέρϭΩέϫϥΗηΩϩΎ̴ϧΎΑέέΩϪγϔϗ 
ϭΩϳέϳ̴ΑϑέρϭΩέϫίέΏϥίΧϣ 
Ωϳϧ̯ΩΟϪΟέΩ45ϪϳϭίΎΑέϥ
Ωϳϧ̯ίϳϣΗέΩϥΗηΩέΑΎΑέΏϥίΧϣ 
ϡϬϣ
έΩΩϳΎΑϧέΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗϭΏϊΑϧϣΕΎόρϗ
ΩϳϫΩέέϗ̶ϳϭηϑέυϥϳηΎϣ
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ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗ
ΎϬϟΩϣί̶ΧέΑέΩ
ϩΩΎϔΗγϝΑΎϗέΎϳγΑ̶̳̫ϳϭ̮ϳΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗ
ϝΎ̩ΧϳέΩϥΩέ̯ίΎΑϥϭΩΑ̮ϧΧΏϥΗηΩέΑ̵έΑ
ίΎΑέέ̰ϣϝΎ̩ΧϳέΩϪ̯ΩέΩϧ̶ϣϭίϟϥϭ̩ΩηΎΑϳϣ
ΩηΩϫϭΧ̶ϳϭΟϪϓέλ̵̫έϧϑέλϣέΩˬΩϭη

ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗίϩΩΎϔΗγ
ϊϳίϭΗΩϳϫΩέΎηϓϥϭϳϟΎΑέΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗϡέϫ
έΎ̯έ̴ϳΩˬΩϭηΎϫέϡέϫϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫΏϩΩϧϧ̯
Ωέ̯ΩϫϭΧϧ
έΛ̯ΩΣˬΩϧ̶̯ϣέΎ̯ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
ϡέϫϝϣΎ̯ϥΩΩέΎηϓΎΑΩϳϧϭΗ̶ϣέΏϥΎϳέΟ
ϥΎϳέΟέΩϘϣϪ̯ΩϳηΎΑϪΗηΩΩΎϳΑΎϔρϟΩϳέϭΕγΩΑ
̶ϣέΎηϓέϡέϫϪ̵̯έΩϘϣϪΑϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗίΏ
ΩέΩ̶̴ΗγΑˬΩϳϫΩ
̵ϭέέΎηϓˬϑέυϥϭϳϟέΩΏϥΩϣϻΎΑϡΎ̴ϧϫ
̵έϳ̳ϭϠΟΏϥΩηϪΗΧϳέίΎΗΩϳϫΩεϫΎ̯έϡέϫ
ΏˬΩϳϫΩέΎηϓέϡέϫ̶̯Ωϧέ̳ΩϳέϭϝϣόΑ
ΏϳϋϭΕγ̵ΩΎϋέΎ̯ϥϳ˭ΩηΩϫϭΧϪΗΧϳέ
Ωϭη̶ϣϧΏϭγΣϣϩΎ̴ΗγΩ
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ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗϊΑϧϣϥΩέ̯έ̡
έέϗέΩϪγϔϗϝΧΩέΩΏϥίΧϣϥΩέ̯έ̡ϝΣϣ
̶ϧΩϳϣΎηΏϥέΩϭΩϳϧ̯ίΎΑέϊΑϧϣε̯ϭέΩέΩ
ΩϳΩϧΑΑέέΩϥία̡ΩϳίϳέΑ
έΎρΧ
ˬϩϭϳϣΏΩϧϧΎϣέ̴ϳΩ̶ΗΎόϳΎϣΎΑέΏϥίΧϣ 
Ωϳϧ̰ϧέ̶̡Ϡ̰ϟ̵ΎϬϳϧΩϳηϭϧΎϳΩέΩίΎ̵̳ΎϫϪΑΎηϭϧ
ΏγΎϧϣΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗέΩϩΩΎϔΗγ̵έΑϥϭ̩

ϥϳίϪ̶̯ΗέϭλέΩΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗΩϧηΎΑ̶ϣϧ
ΩϫϭΧϪϣΩλϝϣΎ̯έϭρϪΑΩϭηϩΩΎϔΗγΕΎόϳΎϣ
ΩΩΩϫϭΧϧεηϭ̡έ̵Ωέϭϣϥϳϧ̩ΕϧΎϣοΩϳΩ
ωϭϧϥϳέΩ̶ϧΩϭίϓΩϭϣϭ̶ϳΎϳϣϳηΩϭϣί̶ΧέΑ
ΩϧΎγέΩϫϭΧΏϳγΏϥίΧϣϪΑΕΎόϳΎϣΎϬϳϧΩϳηϭϧ
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγιϟΎΧ̶ϧΩϳηϭϧΏίρϘϓ
ΩηΎΑ̶ϣέΗϳϟ3ΏϥίΧϣΕϳϓέυ
ΩϳίϳέϧΏϥέΩΩΣίεϳΑ
ϡ̰Σϣϥϭϳϟ̮ϳΎΑέΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗϡέϫ
ϑέλϣέΎΑ̰ϳ̵ΎϬϧϭϳϟίέ̳ΩϳϫΩέΎηϓ
ΎΑέϡέϫˬΩϳϧ̶̯ϣϩΩΎϔΗγ̶̰ϳΗγϼ̡
ΩϳϫΩέΎηϓϥϭϳϟΕη̡ίΩϭΧϥΎΗη̴ϧ
FA





. ΩΩέ̳ ̵έϳ̳ϭϠΟ ΎϬϧ Φϳ ί ̶ηΧΑ
ɧƶŴȚǐƈŮ
̵ΎϫέϭΩ ̵έΑ έ ϝϭΩΟ έΩ ΝέΩϧϣ έϳΩΎϘϣ Ϫηϳϣϫ
̶ϣϪ̶̯ϳΫϏΩϭϣ̵έΩϬ̴ϧ̵έΑΎϬηΧΑϥϳί
.Ωϳϧ̯ ϝΎΑϧΩ ̵έΩϬ̴ϧ
ΕέέΣέϳίϪΟέΩΩϧ̩Ϫ̶̯ΗέέΣϪΟέΩέΩΩϳϫϭΧ
ϥΩη Ώ ί ΩόΑ ̵έϭϓ ΩϳΎΑ ϩΩη ίϳέϓ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγΩηΎΑϝΎ̩Χϳ
.Ωϧϭη ίϳέϓ ϩέΎΑϭΩ ΩϳΎΑϧ ί̳έϫ ϭ Ωϧϭη ϑέλϣ ΎϬϧ
ΩϳϫϭΧ̶ϣϪ̶̯ϳΫϏΩϭϣΩϳϧϭΗ̶ϣ C
έέϗεΧΑϥϳέΩϝϭέΩϳϧ̯ΩϣΟϧϣ
ήϴ̳ϮΑήΘϠϴϓ
ΩϧϭηϩΩΎϣΩΎϣΟϧ̵έΑΎΗΩϳϫΩ

ϝΎ̪ΨϳζΨΑ̵Ϯϫ̵ήΠϣέΩήϴ̳ϮΑήΘϠϴϓ
ωϮΒτϣΎϧ̵ϮΑΩΎΠϳίϭΖγϪΘϓή̳έήϗ
Ωέϭ̶ϣϞϤόΑ̵ήϴ̳ϮϠΟϝΎ̪ΨϳέΩ
ύήϣϢΨΗ̶Ϩϴγ
ϪΑέύήϣϢΨΗϩΪϧέΪϬ̴ϧΪϴϧϮΘϴϣΎϤη
ΪϴϨ̯ΐμϧϪϘΒρϪϧΪΑΎϳήψϧΩέϮϣΏέΩ
ϪψϔΤϣέΩέύήϣϢΨΗϩΪϧέΪϬ̴ϧΰ̳ήϫ
ΪϳέΪϧϩΎ̴ϧέΰϳήϓ

20

FA

ȶƾƀɬƶǥŴȆƾƀǝƵƴŮƾŻȤȢɬɭȚǌŹȢȚǞž
ǝƄƉŮȤȢȯȶǍŷ

ȵǋŵȵǋŵɞǋƶŮǝƄƉŮȶɧǩǞɨɬɭȚǌŹȢȚǞž
ȵǍǥŹȶȵǞǥžțȕȆǍǥŵǚƅž )ƾƀɬſǋǥŵǞſƾɭ)

̵ΫϏ Ϫ̯ ΩϳηΎΑ Ώϗέϣ ιϭλΧΑ
3.
.ΩΩέ̴ϧ ρϭϠΧϣ ϩίΎΗ ̵ΫϏ ΎΑ ϩΩη ίϳέϓ

ȲƾǰƈɭǝƮƱƇžȝƾƲƃŶ

ίϳέϓ̵ΫϏ̵έΩϬ̴ϧ̵έΑ̶ϳΎϫϪϳλϭΗ
ϩΩη
ȲƾǰƈɭǝƮƱƇžțȤȢȝƾƲƃŶ

ƾƀȵǞǥžȶȝƾƆɭǎƃŴ

ȝƾƆɭǎƃŴɞȤȚǋƷǦſǚƇž

ȆȵǍɨȆǍǥƶǨ)ɞǍǤƾŲɬɭȚǌŹȝǽǞƫƇž
ȵǍǥŹȶɬžǽƾŴ)

ȵȥƾůȢȚǞžɞȤȚǋƷǦſǝƮƱƇž

ϕϳϣϋίϳέϓΕΎϋϼρ
Εϳϔϳ̯ υϔΣ ̵έΑ ϝΎ̩Χϳ έΩ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ Ϫ̰ϳΗϗϭ
.Ωϧϭηίϳέϓ ΕϋέγΑ ΩϳΎΑ Ωϧϭηϳϣ ̵έΩϬ̴ϧ
ΕΩϣ ̮ϳ ̵έΑ έ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ Ϫ̰ϧϳ ϥΎ̰ϣ
Ωέ̴ϳΗϧΎγ ϪΟέΩ 18- έΩ ρϘϓ ΕηΩ Ϫ̴ϧ έΗ ̶ϧϻϭρ
.ΩέΩ ΩϭΟϭ έΗ ϥϳϳΎ̡ ̵ΎϣΩ Ύϳ
Ύϫ ϩΎϣ ̵έΑ έ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ ̶̳ίΎΗ ΩϳϧϭΗϳϣ Ύϣη
έΩ ίΗ ϥϳϳΎ̡ ̵ΎϣΩ Ύϳ 18- ̵ΎϣΩ έΩ( Ωϳϧ̯ υϔΣ
)ϕϳϣϋ ίϳέϓ Εϳόοϭ
AέΎρΧ
ϩΩϭϧΎΧ Ϫϧίϭέ ϩΩΎϔΗγ αΎγ έΑ ΩϳΎΑ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ
.ΩΩέ̳ ϡϳγϘΗ ̶ϳΫϏ ϩΩϋϭ ϪϳΎ̡ ϑέλϣ έΑ Ύϳ ϭ
ΩΩέ̳ ̵ΩϧΑϭϫ ϭ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ΩϳΎΑ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ
̶ΗΣ Ωϭη ̵έϳ̳ϭϠΟ ϥ ϥΩη ̮ηΧ ί Ϫ̯ ̵ Ϫϧϭ̴Α
.Ωϧϭηϳϣ ̵έΩϬ̴ϧ ϩΎΗϭ̯ ΕΩϣ ̮ϳ ̵έΑ έ̳
:̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ̵έΑ ̵έϭέο Ωϭϣ
Ύϣέγ ϝΑΎϘϣ έΩ ϡϭΎϘϣ Ώγ̩ έϭϧ
Ώγ̩ ΩϭΧ Ώγ̩έΑ
̶̰ϳΗγϻ ̵ ϪϘϠΣ ̵ΎϬη̯
έΎ̯ΩϭΧ
ϩΩΎϔΗγ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ̵έΑ Ϫ̯ ̵Ωϭϣ
ˬΎϣέγ ϝΑΎϘϣ έΩ ϭ ϡ̰Σϣ αϧΟ ί ΩϳΎΑ Ωϭηϳϣ
.ΩϧηΎΑ ϡϭΎϘϣ ΎϫΩϳγ ϭ ϥϏϭέˬϭΑˬΕΑϭρέ
έΩ ΩϳΎΑϧ Ωϧϭη ίϳέϓ Εγ έέϗ Ϫ̯ έ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ
ϥΩη Ώ ί ΎΗ ΩΩ έέϗ ̶ϠΑϗ ϩΩη ίϳέϓ ϡϼϗ ΎΑ αΎϣΗ
19

ϩΩη ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ϝΑϗ ί ̵ΎϫΫϏ

ϪϧΎΧέΎ̯ ̵Ύϫ ϝϣόϟέϭΗγΩ αΎγ έΑ ΩϳΎΑ ̶ΗέΎΟΗ
ϪυϔΣϣ έΩ) ϩέΎΗγ
(4 ̮ϳ ̵έΑ
.ΩϧΩέ̳ ̵έΩϬ̴ϧ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ ̵έΩϬ̴ϧ
Εϳϔϳ̯ ί ϥΎϧϳϣρ ϝϭλΣ έϭυϧϣ ϪΑ

ϩΩέΧ Εϳϔϳ̯ υϔΣ ϭ ̵ ϪϧΎΧέΎ̯ ϩΩη ίϳέϓ Ωϭϣ ̵ϻΎΑ
:ΩΩέ̳ ΕϳΎϋέ ΩϳΎΑ έϳί Ωέϭϣˬ̶ϳΫϏ Ωϭϣ ϥΎηϭέϓ
έΗόϳέγ Ϫ̩ έϫ ΩϳέΧ ί ΩόΑ
1.
.ΩϳϫΩ έέϗ έίϳέϓ έΩ έ ΫϏ ̵Ύϫ ϪΗγΑ
ΕΎϳϭΗΣϣ Ϫ̯ Ωϳϭη ϥϣρϣ
2
.
.ΩηΎΑ ΦϳέΎΗ ϭ Ώγ̩έΑ ̵έΩ ϪΗγΑ
ϥϳέΗϬΑ³Ύϳ” ΎΗ ϩΩΎϔΗγ³ΦϳέΎΗ ί
3
.
.Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ έΗηϳΑ ϪΗγΑ ̵ϭέ” ί ϝΑϗ ϑέλϣ
̶ΗΣ. Ωϳϧ̰ϧ ίΎΑ έ έίϳέϓ ΏέΩ Ωη ϊρϗ έϬη ϕέΑ έ̳
ϥΎϣί³ϝΛϣ ϩΩη ϩΩΩ ϥΎηϧ ̵ΎϬϧΎϣί ΎΗ ϕέΑ ̶όρϗ έ̳
ϪϣΩ” ϝΎ̩Χϳ ̶ϧϓ ΕΎλΧηϣ ϝϭΩΟ έΩ” ΎϣΩ εϳίϓ
.ΕηΫ̳ ΩϫϭΧϧ έΛ ϩΩη ίϳέϓ ̵ΫϏ ̵ϭέˬΕϓΎϳ
ΩϭϣˬΩϳΩέ̳ έΗ ̶ϧϻϭρ ϕέΑ ̶όρϗ Ϫ̰ϳΗέϭλ έΩ
ΩϳΎΑ Εέϭέο ΏγΣ έΑ ϭ Ωϧϭη ̮̩ ΩϳΎΑ ̶ϳΫϏ
.Ωϧϭη ίϳέϓ ϥΩη ϪΗΧ̡ ί ΩόΑ Ύϳ ΩϧΩέ̳ ϩΩΎϔΗγ έϭϓ
ϥΩέ̯ΕγέϔϳΩ
̶ϣ ΕγέϔϳΩ ̮ϳΗΎϣϭΗ ΕέϭλΑ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ
.Ωϭη

̶ϳΫϏΩϭϣέέϘΗγ

ȆǁŵǞǬǚƅžȵǋŵǎɭǍźǗƴƄƈžɞƾƀȚǌŹ
ȵǍǥŹȶȝƾƆɭǎƃŴȆɬƶƄƉŮȆɬƀƾž.

ȤǎɭǍźǝƮƱƇžȝƾƲƃŶ

ȭǍžǛƈů

ȭǍžǛƈůȵǋſȤȚǋƷǦſ

FA

ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗ

ΏέΩϥΩϭΑίΎΑέΎρΧ

ϩΩΎϔΗγ ϝΑΎϗ έΎϳγΑ ̶̳̫ϳϭ ̮ϳ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ
ΏέΩ ϥΩέ̯ ίΎΑ ̵ΎΟΑ ̮ϧΧ Ώ ϥΗηΩέΑ ̵έΑ
ίΎΑ ϪΑ ϡίϠϣ Εέ̰Α Ύϣη Ϫ̰ϳϳΎΟϧί. ΩηΎΑϳϣ ϝΎ̩Χϳ
̶ϗέΑ ϑέλϣ έυϧ ί ΩϳηΎΑ ̶ϣϧ ϝΎ̩Χϳ ΏέΩ ϥΩέ̯
.ΩϳϳΎϣϧ ̶ϣ ̶ϳϭΟ Ϫϓέλ

ϝΎ̩Χϳ ϪυϔΣϣ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ έΩηϫ ̵Ωλ ̮ϳ
ϥϳ. Ωη ΩϫϭΧ εΧ̡ ϪϘϳϗΩ 1 ̵έΑ ΩηΎΑ ϩΩϧΎϣ ίΎΑ
έ̴ϧΎηϧ έΩ ̵ Ϫϣ̯Ω έϫ Ϫ̯ ̶ϣΎ̴ϧϫ ̶Ηϭλ ϝΎϧ̴ϳγ
.Ωη ΩϫϭΧ ϊρϗ Ωϭη ϪΗγΑ έΩ Ύϳ Ωϭη ϩΩΩ έΎηϓ



ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗίϩΩΎϔΗγ
Ωί ΎΑ. ΩϳϫΩ έΎηϓ ϥϭϳϟ ΎΑ έ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ϡέϫ
.ΩΩέ̴ϳϣ ϊρϗ Ώ ϥΎϳέΟ ϡέϫ ϥΩέ̯
Εγ ϥΩέ̯ έΎ̯ ϝΎΣ έΩ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ Ϫ̰ϳΗϗϭ
.ΩϳΎϳϣ ΕγΩΑ ϡέϫ ϪΑ ϝϣΎ̯ έΎηϓ ΎΑ Ώ ϥΎϳέΟ έΛ̯ΩΣ
ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ί Ώ ϥΎϳέΟ έΩϘϣˬΩϳϧ̯ ϪΟϭΗ Ύϔρϟ
Ϫ̰ϳέϭρϧΎϣϫ. ΩέΩ ϡέϫ έΎηϓ ̶̴ϧϭ̴̩ ϪΑ ̶̴ΗγΑ
έΩϘϣˬΩϭέϳϣ ϻΎΑ Ύϣη ϥϭϳϟ Ύϳ ϥΎΟϧϓ έΩ Ώ ργ
ϥΩη ίϳέέγ ί ̵έϳ̳ϭϠΟ ̵έΑ έ ϡέϫ έΑ έΎηϓ
Ώ ΩϳϫΩ έΎηϓ ̶ϣ̯ έ ϡέϫ Ύϣη έ̳. Ωϳϧ̯ ϡ̯ Ώ
ΏϭγΣϣ ιϘϧ ϭ Εγ ̶όϳΑρ έϣ ϥϳ Ωϧ̰ϳϣ Ϫ̰̩
.Ωϭη ̶ϣϧ

ΏϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗΏϥίΧϣϥΩέ̯έ̡
ϩΩη ϩΩΩ ϥΎηϧ Ϫ̰ϳέϭρϧΎϣϫ έ Ώ ϥίΧϣ εϭ̡έΩ
έ̡ ιϟΎΧ ϭ ίϳϣΗ Ώ ΎΑ έ ϥίΧϣ. ΩϳέΩέΑ Εγ
.ΩϳΩϧΑΑ έ εϭ̡έΩ. Ωϳϧ̯
ϪϳλϭΗ ΎϣˬΏ ̶ϓΩΎλΗ εΧ̡ ί ίϳϫέ̡ ̵έΑ
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ έ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ϡϳϧ̰ϳϣ
ρΎϳΗΣ
ˬϥΩέϭΧ Ώ ί έϳϏ ̵έ̴ϳΩ ϊϳΎϣ ΎΑ έ Ώ ϥίΧϣ
̶ϧΩϳηϭϧ Ύϳ έΩίΎ̳ ̵Ωϭγˬϩϭϳϣ Ώ ϝΛϣ ̶ϳΎϫ ̶ϧΩϳηϭϧ
έ̡ ΩϧηΎΑ ̶ϣϧ ΏγΎϧϣ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ̵έΑ Ϫ̯ ̶Ϡ̰ϟ
Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗˬΩϭη ϩΩΎϔΗγ ̶ΗΎόϳΎϣ ϥϳϧ̩ έ̳. ΩϳϳΎϣϧϧ
ϪϣΎϧΗϧΎϣο. ΩηΎΑ ̶ϣϧ έϳϣόΗ ϝΑΎϗ έ̴ϳΩ ϭ Ωϭηϳϣ ΏέΧ
ϭ ΕΎΑϳ̯έΗ ί ̶ΧέΑ. ΩΩέ̴ϳϣϧ ̵ ϩΩΎϔΗγ ϥϳϧ̩ ϝϭϣηϣ
Εγ ϥ̰ϣϣ Ύϫ ̶ϧΩϳηϭϧ Ύϳ ΕΎόϳΎϣ ϥϳ έΩ Ύϫ ̶ϧΩϭίϓ
.Ωϧ̯ ΏέΧ έ ϥίΧϣ έΩ ϩΩη ϪΗϓέ̳ έΎ̰Α ΕΎόρϗ
.Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ ιϟΎΧ ϭ ίϳϣΗ Ώί ρϘϓ
(έΗϳϟ 2.2 Ώ ϥίΧϣ Εϔϳέυ
.Ωϳίϳέϧ έΗηϳΑ ˬΕϧϳΎ̡3.8
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ϪϧΎ̳ϭΩεϳΎϣέγϡΗγϳγ
Ωϭϣ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ Ωέγ έϭυϧϣ ϪΑ Ύϣη ϝΎ̩Χϳ
ϪϧΎ̳ΩΟ ϡΗγϳγ ϭΩ ϪΑ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϭ ϩίΎΗ ̶ϳΫϏ
ϪυϔΣϣ έΩ ϭϫ ϥϳέΑΎϧΑ. ΩηΎΑ ̶ϣ ίϬΟϣ ̶ηϳΎϣέγ
ρϭϠΧϣ έ̴ϳΩ̰ϳ ΎΑ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ ϭ ϩίΎΗ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ
̶ηϳΎϣέγ ϡΗγϳγ ϭΩ ϥϳί ϩΩΎϔΗγ ΎΑ. Ωϧϭη ̶ϣϧ
̵ΎϬϟΎ̩Χϳ ί ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ εϳΎϣέγ ΕϋέγˬϪϧΎ̳ΩΟ
.ΩέϳΫ̡ ̶ϣ Εέϭλ έΗϻΎΑ έΎϳγΑ Εϋέγ ΎΑ έ̴ϳΩ
.Ωϧϭη ̶ϣϧ ρϭϠΧϣ έ̴ϳΩ̰ϳ ΎΑ Ύϫ ϪυϔΣϣ ̵ΎϫϭΑ
Ώ ϥϭ̩ Ωϭη ̶ϣ ϡΎΟϧ ϡϫ έΗηϳΑ ̶ϳϭΟ Ϫϓέλ
.ΩΩέ̳ ̶ϣ ϡΎΟϧ ϪϧΎ̳ΩΟ έϭρΑ Φϳ ϥΩέ̯
έ̳. ΩϳϫΩ έΎηϓ ϥΎΟϧϓ ̮ϳ ΎΑ έ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ϡέϫ
Ωϳϧ̰ϳϣ ϩΩΎϔΗγ ϑέλϣ έΎΑ̰ϳ ̶̰ϳΗγϼ̡ ̵ΎϬϧΎΟϧϓ ί
.ΩϳϫΩέΎηϓ ϥΎΟϧϓ Εη̡ ί Εη̴ϧ ΎΑ έ ϡέϫˬ
̵έΑ ̶ϧϣϳ ϝϔϗ ΩϳΩέ̯ Ώ ί έ̡ έ ϥίΧϣ Ϫ̰ϳΗϗϭ
Ϫ̩Α ϥΗϓέέϭ ί ϥϳϧ̩ϣϫ. Εγ ϩΩη ϪϳϬΗ Ύϣη ̶ΗΣέ
.Ωϳϧ̯ ̵έϳ̳ϭϠΟ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ΎΑ ̮̩ϭ̯ ̵Ύϫ
ϥίΧϣϥΩέ̯ίϳϣΗ
Ωϳϧ̯ ίΎΑ έ ϑέρ ϭΩ Εϔ̩ˬΩϳέΩέΑ έ Ώ ϥίΧϣ
Ώ ΎΑ έ ϥίΧϣ. Ωϳϧ̯ ΩΟ Ώ ϥίΧϣ ί έ έϭΎ̯ ϭ
Εϔ̩ ϭ ϝλΗϣ έ ϻΎΑ έϭΎ̯ ϩέΎΑϭΩ ϭ Ωϳϧ̯ ίϳϣΗ ϡέ̳
.ΩϳΩϧΑΑ έ Ύϫ
ϥϣρϣˬΩϳϧ̰ϳϣ Ώλϧ έ Ώ ϥίΧϣ Ϫ̰ϳΗϗϭ
ΏέΩ ϪΑ έ̳ίϳϭ έΩ ϥ Εη̡ ̵ Ύϫ Ώϼϗ Ϫ̯ Ωϳϭη
(̵ Ϫόρϗ έ̳ Ϫ̯ Ωϳϭη ϥϣρϣ. Εγ ϩΩη ϡ̰Σϣ
Εέϭλ ϪΑ Ωϭη ̶ϣ ϪΗηΩέΑ) ΩϭΟϭϣ Εέϭλ έΩ
Εγ ϥ̰ϣϣ Ϫϧέ̳ϭ. ΩΩέ̳ Ώλϧ εϳΎΟ έΩ ϳΣλ
.Ωϧ̯ Εηϧ Ώ
ϡϬϣ
έΩ ϥϭΗϳϣ έ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ̵ίΟ ϭ Ώ ϥίΧϣ
.Ωέ̯ίϳϣΗ ̶ϳϭηϓέυ ϥϳηΎϣ
FA

ȝƾƇǥǤǞů

ȲƾǰƈɭǝƮƱƇžǛǥƮƶů

ȤǎɭǍźǝƮƱƇžǛǥƮƶů

ǁŴȚȵǋŵǝǥǧǞůȲƾžǍſȝƾƵǥƮƶůǜɭȚ.

4 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ

-18 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ

ǋŵƾŮȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ 30ȥȚǐǥŮǓǥƇžɞƾžȢǝűȤȢǝɨȢȢǍǬɬžǝǥǧǞůɬƄŻȶȝƾƵǥƮƶůǜɭȚ.

4 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ

20- Ȇ22- ȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ 24-ƾɭ

.ǋǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǛǥƮƶůǜɭȚȥȚǋǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚȵƾůǞɨȴƾžȥɧɭȤȢȚȤȢǞųɬɭȚǌŹȢȚǞžǋǥƀȚǞƈǥžɬƄŻȶ
ȢȢǍǦǥžȥƾŮɬƴƃŻǁŽƾŲǝŮǋɭȢȚȢȳƾƆſȚȚȤȤƾɳƶɭȚǝɳƶɭȚȥȚǋƯŮƾƵŵȲƾǰƈɭ.

4 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ

țȤȢƾɭǁƉǥſȢǍŴƾžǍǬǓɭȚǍŵǁƴƯŮɬźƾɨȵȥȚǋſȚǝŮƾƵŵȲƾǰƈɭǝƮƱƇžǝɨǋǥƶɳǥžǍɳźǍǬȚ
ǁŴȚȵǋŵǝƄƉŮȶȥƾŮƾŮȶƾƶƄž.

2 ȢȚǍǬɬƄſƾŴǝűȤȢ

İǕɭǍŴǎɭȤ

ǕɭǍŴȴǋŵȢǍŴ

ǝŮǋǥƀȚǞƈǥžƾɭȵǋŵɞǍǥǬȤƾŮǋŲȥȚǐǥŮȲƾǰƈɭǝƮƱƇžǝɳǥƄŻȶǋǥƶɨȵȢƾƱƄŴȚǜɭȚȥȚǋǥſȚǞƄǥž
ǁŸƾŴ 8-4ȚȤǕɭǍŴɬǬǋƶƶɨɧƶųȢǍɳƴƵŸǝɨȢǞŵɬžǝǥǧǞů .ǋǥƶɨȢǍŴȚȤɬɭȚǌŹȢȚǞžǁŸǍŴ
ǋǥƶɨȲƾƯźɬɭȚǌŹȵȢƾžȴȢȚȢȤȚǍŻȥȚǚƃŻ.



Ωϭηϳϣ ϩΩΎϔΗγ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ̵έΑ Ϫ̯ ̵Ωϭϣ

ˬϭΑˬΕΑϭρέˬΎϣέγ ϝΑΎϘϣ έΩ ϭ ϡ̰Σϣ αϧΟ ί ΩϳΎΑ
ϥ̰ϣϣ έ ̵ΩϧΑϭϫ ϭ ΩϧηΎΑ ϡϭΎϘϣ ΎϫΩϳγ ϭ ϥϏϭέ
Ωϭϣ ί ϭ Ωϧϭη ϪΗγΑ ΏϭΧ ΩϳΎΑ ΎϬϧ ϩϭϼόΑ.. ΩϧίΎγ
Ϫ̰ϳέϭρΑ ΩϧΩέ̳ ϪϳϬΗ Ωϧϭηϳϣ ϩΩΎϔΗγ ΕΣέ Ϫ̯ ̵
.ΩϧηΎΑ ΏγΎϧϣ ̶Ϙϣϋ ϥΩέ̯ ίϳέϓ ϩΩΎϔΗγ ̵έΑ
ίϳέϓ Εγ έέϗ Ϫ̯ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ

. (Ωϧϭη ϩΩΩ έέϗ έίϳέϓ ϪυϔΣϣ έΩ ΩϳΎΑ ΩϧΩέ̳
έέϗ ̶ϠΑϗ ϩΩη ίϳέϓ ϡϼϗ ΎΑ αΎϣΗ έΩ ΩϳΎΑϧ έ ΎϬϧ
̵έϳ̳ϭϠΟ ΎϬϧ Φϳ ί ̶ηΧΑ ϥΩη Ώ ί ΎΗ ΩΩ
έΩ Ύϣ ΕϻϭλΣϣ ϥΩέ̯ ίϳέϓ Εϳϓέυ. ΩΩέ̳
.)Εγ ϩΩϳΩέ̳ ΝέΩ ϝΎ̩Χϳ ̶ϧϓ ΕΎλΧηϣ
ίϳέϓ ϩέΎΑ έΩ ΝέΩϧϣ ΕΎϋϼρ ̶ϧΎϣί ϩέϭΩ

.ΩΩέ̳ ΕϳΎϋέ ̵έΩϬ̴ϧ ̵Ύϫ ΕΩϣ ̵έΑ ΩϳΎΑ ϕϳϣϋ
Ώ ί ΩόΑ ̵έϭϓ ΩϳΎΑ ϩΩη ίϳέϓ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ

.Ωϧϭη ίϳέϓ ϩέΎΑϭΩ ΩϳΎΑϧ ί̳έϫ ϭ Ωϧϭη ϑέλϣ ΎϬϧ ϥΩη
έ έϳί ̵Ύϫ ϝϣόϟέϭΗγΩ Ύϔρϟ

.Ωϳϧ̯ ΕϳΎϋέ ϪΟϳΗϧ ϥϳέΗϬΑ Ώγ̯ ̵έΑ
ϥΎϣί ̮ϳ έΩ έ ΫϏ ΩΎϳί έϳΩΎϘϣ
1.
̶Ηϗϭ ΫϏ Εϳϔϳ̯ ϥϳέΗϬΑ ϥΗηΩϬ̴ϧ. Ωϳϧ̰ϧ ίϳέϓ
.Ωϭη ίϳέϓ ϥ ϕϣϋ ΎΗ ΕϋέγΑ Ϫ̯ Εγ έγϳϣ
ϪυϔΣϣ έΩ ϡέ̳ ̵ΫϏ ϥΩΩ έέϗ*
2.
ϩΩϧϧ̯ ̮ϧΧ ϡΗγϳγ ΎΗ Ωϭηϳϣ ΙϋΎΑέίϳέϓ
.Ωϭη ΩϣΟϧϣ ΫϏ ΎΗ Ωϧ̯ έΎ̯ έϣΗγϣ έϭρΑ
17

18- ǍůȢǍŴƾɭȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ

18- ǍůȢǍŴƾɭȢȚǍǦǥƄſƾŴǝűȤȢ

Ώ̶ϧϳγ
Ϫ̰̩ Ώ ϩΩϧϧ̯ ϊϳίϭΗ ί ϩΩΎϔΗγ ϡΎ̴ϧϬΑ Ώ Ϫ̰ϳΗϗϭ
έ ϥΎ̰̩ ̶ϧϳγ. Ωϭηϳϣ ϊϣΟ ϥΎ̰̩ ̶ϧϳγ έΩ Ωϧ̰ϳϣ
Ωϧ̩ ί έϫ ϭ ΩϳϳΎϣϧ ΝέΎΧ ϭ Ωϳη̰Α ΩϭΧ Εϣγ ϪΑ
.Ωϳϧ̯ ̶ϟΎΧ έ ϥ ̶ϫΎ̳
ΎΑ ϝ̰η ϕΑΎρϣ έ ̶̰ϳΗγϼ̡ ϩΩϧϧ̯ ϪϳϠΧΗ Εϣγϗ
.ΩϳέΩέΑ ϪΑϟ ϥϳϳΎ̡ Εϣγ ϪΑ έΎηϓ
.Ωϳϧ̯ ΩΟ ϝ̰η ϕΑΎρϣ Ώ ϥίΧϣ ί έ Ώ έϳη
ΩϧΑ Ώ Ϫ̯ Ωϳϭη ϥϣρϣ Ωϳϧίϳϣ ΎΟ ϩέΎΑϭΩ Ϫ̰ϳΗϗϭ
.Ωέϳ̳ έέϗ εϳΎΟ έΩ ϝ̰η ̵ ϪϘϠΣ

ϩίΎΗ̵ΫϏϥΩέ̯ίϳέϓ
ϝΑϗ έ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ ΎΗ Εγ ϩΩη ϩΩΩ ϳΟέΗ

.Ωϳη̰Α έϭΎ̯ ΎϬϧ ̵ϭέ ϭ ΩϳϧΎ̩ϳ̡Α ϝΎ̩Χϳ έΩ ϥΗηΫ̳ ί
έΩ ϥΗηΫ̳ ί ϝΑϗ ύΩ ̵ΫϏ

.Ωϭη Ωέγ ϕΎΗ ̵ΎϣΩ ΎΗ ΩϳΎΑ ϝΎ̩Χϳ
Ωϳϧ̯ ίϳέϓ ΩϳϫϭΧϳϣ Ϫ̯ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ

.ΩηΎΑ ϩίΎΗ ϭ ϩΩϭΑ ΏϭΧ Εϳϔϳ̯ ̵έΩ ΩϳΎΑ
Ϫϧίϭέ ϩΩΎϔΗγ αΎγ έΑ ΩϳΎΑ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ

.ΩΩέ̳ ϡϳγϘΗ ̶ϳΫϏ ϩΩϋϭ ϪϳΎ̡ ϑέλϣ έΑ Ύϳ ϭ ϩΩϭϧΎΧ
̵ΩϧΑϭϫ ϭ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ΩϳΎΑ ̶ϳΫϏ Ωϭϣ*

Ωϭη ̵έϳ̳ϭϠΟ ϥ ϥΩη ̮ηΧ ί Ϫ̯ ̵ Ϫϧϭ̴Α ΩΩέ̳
.Ωϧϭηϳϣ ̵έΩϬ̴ϧ ϩΎΗϭ̯ ΕΩϣ ̮ϳ ̵έΑ έ̳ ̶ΗΣ
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ΩϫϭΧϧέΎ̯ϪΑωϭέηΩΩΟϣΩϭηϝλϭΩΩΟϣϕέΑ
Ωέ̯
ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ12
ϡϳυϧΗϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ̵έΑΎϣΩϪ̯ΩϫΩϳϣϥΎηϧϥϳ
ΩηΎΑ̶ϣ
έίϳέϓϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ13
ϡϳυϧΗέίϳέϓϪυϔΣϣ̵έΑΎϣΩϪ̯ΩϫΩϳϣϥΎηϧϥϳ
ΩηΎΑ̶ϣ
ϊϳέγϥΩέ̯ίϳέϓΩέ̰Ϡϣϋ14
Ωέ̰ϠϣϋϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫϊϳέγϥΩέ̯ίϳέϓέ̴ϧΎηϧ
ϭϐϟ̵έΑΩϭη̶ϣϥηϭέˬΩηΎΑϥηϭέϊϳέγίϳέϓ
ϩέΎΑϭΩέϊϳέγϥΩέ̯ίϳέϓϪϣ̯ΩΩέ̰ϠϣϋϥϳϥΩέ̯
ΩϫϭΧεϭϣΎΧϊϳέγίϳέϓϩΩϧϫΩϧΎηϧΩϳϫΩέΎηϓ
ϭϐϟέϥέ̳ΩΩέ̶̳ϣέΑϝΎϣέϧΕΎϣϳυϧΗϪΑϭΩη
̶ϣΎ̴ϧϫΎϳΕϋΎγ8ίΩόΑϊϳέγϥΩέ̯ίϳέϓˬΩϳϧ̰ϧ
ϪΑΩϳγέϩϭΧϟΩΕέέΣϪΟέΩϪΑέίϳέϓϪυϔΣϣϪ̯
Ωϧ̶̯ϣεϭϣΎΧέΩϭΧ̮ϳΗΎϣϭΗέϭρ
έϩίΎΗ̶ϳΫϏΩϭϣί̵ΩΎϳίϡΟΣΩϳϫϭΧϳϣέ̳
ϥΗηΫ̳ίϝΑϗέϊϳέγΩΎϣΟϧϪϣ̯ΩˬΩϳϧ̯ίϳέϓ
ΩϳϫΩέΎηϓέίϳέϓϪυϔΣϣέΩ̶ϳΫϏΩϭϣ
ϩΎΗϭ̯ϝλϭϓέΩέέ̰ϣέϊϳέγίϳέϓϪϣ̯Ωέ̳
Ωϭη̶ϣϝΎόϓ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟέΩϣΕυΎϔΣˬΩϳϫΩέΎηϓ
ΩΎΗϓΩϫϭΧϧέΎ̰Αέϭϓέϭγέ̡ϣ̯ϭ
ϊρϗίΩόΑϩΎ̴ΗγΩϕέΑϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫΩέ̰Ϡϣϋϥϳ
ΩϫϭΧϧέΎ̯ϪΑωϭέηΩΩΟϣΩϭηϝλϭΩΩΟϣϕέΑ
Ωέ̯

ϥϳϪ̯ΩϭΑΩϫϭΧϝΎόϓ̶ΗέϭλέΩέ̴ϧΎηϧϥϳ
ϪϓέλΎΑ̶̳Ωϧϧ̯̮ϧΧ̵ϭέΎϳ18-̵ϭέΩέ̰Ϡϣϋ
ϭ̯Ωέ̰ϠϣϋϥΩϭΑϝΎόϓέρΎΧϪΑ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟ
ΩηΎΑϩΩηϡϳυϧΗέΗγ̯
ϊϳέγϥΩέ̯ΩέγϩΩϧϫΩϧΎηϧ10
Ωέ̰ϠϣϋϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ̭έΣΗϣΕέϭλϪΑϥϭ̰ϳϥϳ
ΩίΩϫϭΧ̮ϣη̩ΕγϝΎόϓϊϳέγϥΩέ̯Ωέγ
ϊϳέγϥΩέ̯ΩέγΩέ̰Ϡϣϋ11
έ ϊϳέγϝΎ̩Χϳ Quick FridgeϪϣ̯ΩϪ̰ϳΗϗϭ
ϡϳυϧΗέϳΩΎϘϣίέΗΩέγϪυϔΣϣ̵ΎϣΩˬΩϳϫΩϳϣέΎηϓ
ΩηΩϫϭΧϩΩη
έΩ̶ϳΫϏΩϭϣϥΗηΫ̵̳έΑΩϧϭΗϳϣΩέ̰Ϡϣϋϥϳ
ΩέϭϣΎϬϧϊϳέγϥΩηΩέγϪΑίΎϳϧϭϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ
Ωέϳ̳έέϗϩΩΎϔΗγ
̮ϧΧέϩίΎΗΩϭϣί̵ΩΎϳίέΩϘϣΩϳϫϭΧΑέ̳
έέϗίϝΑϗέ̶̳̫ϳϭϥϳϪ̯Ωϭη̶ϣϪϳλϭΗˬΩϳϧ̯
Ωϳϧ̯ϝΎόϓϝΎ̩ΧϳϥϭέΩέΩΩϭϣϥΩΩ
̮ϧΧΩέ̰ϠϣϋϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫϊϳέγ̮ϧΧέ̴ϧΎηϧ
̵έΑΩϭη̶ϣϥηϭέˬΩηΎΑϥηϭέϊϳέγϥΩέ̯
έϊϳέγϥΩέ̯̮ϧΧϪϣ̯ΩΩέ̰ϠϣϋϥϳϥΩέ̯ϭϐϟ
ΩϳϫΩέΎηϓϩέΎΑϭΩ
ίΩόΑϊϳέγϥΩέ̯ΩέγˬΩϳϧ̰ϧϭϐϟέϥέ̳
ϪΟέΩϪΑϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫΎϳΕϋΎγ4
έΩϭΧ̮ϳΗΎϣϭΗέϭρϪΑΩϳγέϩϭΧϟΩΕέέΣ
Ωϧ̶̯ϣεϭϣΎΧ
ϊρϗίΩόΑϩΎ̴ΗγΩϕέΑϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫΩέ̰Ϡϣϋϥϳ
ϊϳέγϥΩέ̯ίϳέϓϩΩϧϫΩϧΎηϧ15
Ωέ̰ϠϣϋϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ̭έΣΗϣΕέϭλϪΑϥϭ̰ϳϥϳ
ΩίΩϫϭΧ̮ϣη̩ΕγϝΎόϓϊϳέγίϳέϓ
FROGSDFNΩέγϪΗγΑ

FROGSDFN
ΩέγϪΗγΑ
IRRGVWXIIV

ΩέγϪΗγΑ

IRRGVWXIIV
̶ϳΫϏΩϭϣ
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ΕέϭλϪΑΎϣηϝΎ̩ΧϳˬΩηΎΑϝΎόϓΩέ̰Ϡϣϋϥϳέ̳
ΩϫϭΧ̶ϳΎγΎϧηέϩΩΎϔΗγϩέϭΩϥϳέΧ̮ϳΗΎϣϭΗ
έΩ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΎΑ̶̳Ωϧϧ̯̮ϧΧϭΩέ̯
̵ΩΎλΗϗέ̴ϧΎηϧΩηΩϫϭΧϩΩΩϡΎΟϧΎϬϧΎϣίϥϳ
έΩ̶ϳϭΟϪϓέλΎΑ̶̳Ωϧϧ̯̮ϧΧ̵έΟϡΎ̴ϧϫ
ΩηΩϫϭΧϝΎόϓ̵̫έϧ
Ωέ̰ϠϣϋΎΗΩϳϫΩέΎηϓΩΩΟϣέϪρϭΑέϣϪϣ̯Ω
ΩϭηϝΎόϓέϳϏϩΩηΏΎΧΗϧ
ΕϼϳρόΗέΗγ̯ϭ̯Ϫϣ̯Ω6
ΕϬΟϩΎΗϭ̯ΕΩϣ̵έΑέEco ExtraϪϣ̯Ω
̵έΑέϪϣ̯ΩϥϳΩϳϫΩέΎηϓΩέ̰ϠϣϋϥΩέ̯ϝΎόϓ
ΕϼϳρόΗΩέ̰ϠϣϋΎΗΩϳέΩϪ̴ϧϭΩϳϫΩέΎηϓϪϳϧΎΛ3
Ωέ̰ϠϣϋΎΗΩϳϫΩέΎηϓΩΩΟϣέϪϣ̯ΩϥϳΩϭηϝΎόϓ
ΩϭηϝΎόϓέϳϏϩΩηΏΎΧΗϧ
ΕϼϳρόΗΩέ̰Ϡϣϋέ̴ϧΎηϧ7
ϥΎηϧέΕϼϳρόΗΩέ̰ϠϣϋϥΩϭΑϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳ
εΧΑέΩˬΩηΎΑϝΎόϓΩέ̰Ϡϣϋϥϳέ̳ΩϫΩ̶ϣ
̮ϧΧωϭϧ̨ϳϫϭΩϭη̶ϣϩΩΩεϳΎϣϧϝΎ̩Χϳέ̴ϧΎηϧ
έϳΎγΩηΩϫϭΧϧϩΩΩϡΎΟϧϝΎ̩ΧϳεΧΑέΩ̶̳Ωϧϧ̯
ϡϳυϧΗϥΎϧ̵έΑϪ̶̯ΗέέΣϪΟέΩϕΑΎρϣΎϬηΧΑ
Ωέ̯ΩϧϫϭΧέΎ̯ΕγϩΩη
Ωέ̰ϠϣϋΎΗΩϳϫΩέΎηϓΩΩΟϣέϪρϭΑέϣϪϣ̯Ω
ΩϭηϝΎόϓέϳϏϩΩηΏΎΧΗϧ
ϪΣϔλ ̵̫έϧϑέλϣέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰Ϡϣϋ8
 εϭϣΎΧεϳΎϣϧ
ΩϧΎϣΑϪΗγΑ̶ϧϻϭρΕΩϣ̵έΑϝϭλΣϣ̵ΎϫέΩέ̳
έΎ̯ΩϭΧΕέϭλϪΑ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰Ϡϣϋ
̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλϝΑϣγϭΩϭη̶ϣϝΎόϓ
έΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰ϠϣϋϪ̶̯ΗϗϭΩϭη̶ϣϥηϭέ
έ̴ηϳΎϣϧέΩΎϫϝΑϣγϪϣϫˬΩϭη̶ϣϝΎόϓ̵̫έϧ
εϭϣΎΧ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλϝΑϣγίέϳϏϪΑ
̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰ϠϣϋϪ̶̯ΗϗϭΩϧϭη̶ϣ
ΩϭηϩΩΩέΎηϓ̵Ϫϣ̳Ωέϫέ̳ˬΩϭη̶ϣϝΎόϓ
̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰ϠϣϋˬΩϭηίΎΑέΩΎϳ
έ̴ηϳΎϣϧ̵ϭέ̵ΎϫϝΑϣγϭΩϭη̶ϣϩΩΩϑέλϧ
ΩϧΩέ̶̳ϣέΑ̶ϟϭϣόϣΕϟΎΣϪΑ
ίϝϣΣ̶ρέΩ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΩέ̰Ϡϣϋ
ϩΩΩϑέλϧΩϧϭΗ̶ϣϧϭΩϭη̶ϣϝΎόϓϪϧΎΧέΎ̯
Ωϭη
̵ΩΎλΗϗΕϟΎΣϩΩϧϫΩϧΎηϧ9
ϪϓέλΕϟΎΣέΩϝΎ̩ΧϳϪ̯ΕγϥϳϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ΕέέΣϪΟέΩΕγέΎ̯ϝΎΣέΩ̵̫έϧ̶ϳϭΟ
έίϳέϓϪυϔΣϣ
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ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗϪϣ̯Ω1
ΕέέΣϪΟέΩΎΗΩϫΩ̶ϣϩίΎΟΎϣηϪΑΩέ̰Ϡϣϋϥϳ
ΏϳΗέΗϪΑέϪϣ̯ΩϥϳΩϳϧ̯ϡϳυϧΗέϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ
ϪΟέΩέΩϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗ̵έΑ
ΩϳϫΩέΎηϓ2ϭ4ˬ6ˬ8̵ΎϬΗέέΣ
ϥΩέ̯εϭϣΎΧϥηϭέϪϣ̯ΩέίϳέϓεΧΑϡϳυϧΗ2
ίΎγΦϳ
ΕέέΣϪΟέΩΎΗΩϫΩ̶ϣϩίΎΟΎϣηϪΑΩέ̰Ϡϣϋϥϳ
ΏϳΗέΗϪΑέϪϣ̯ΩϥϳΩϳϧ̯ϡϳυϧΗέέίϳέϓϪυϔΣϣ
ϪΟέΩέΩέίϳέϓϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗ̵έΑ
ΩϳϫΩέΎηϓ24-ϭ22-ˬ20-ˬ18-̵ΎϬΗέέΣ
̵έΑίΎγΦϳϪϣ̯ΩˬΦϳϩΩηϪΗΧΎγίϑϗϭΗΕϬΟ
ΏϥίΧϣίΏϥΎϳέΟΩϭηϩΩΩέΎηϓϪϳϧΎΛ3
̶ϣϑϗϭΗϣΩϭηΏΎΧΗϧΩέ̰ϠϣϋϥϳϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
έΕγϩΩηϪΗΧΎγϼΑϗϪ̶̯ΧϳˬΩϭΟϭϥϳΎΑΩΩέ̳
ωϭέηΕϬΟΩέ̯ΕϓΎϳέΩϩΩϧϧ̯ϊϳίϭΗίϥϭΗ̶ϣ
ϪϳϧΎΛ3̵έΑίΎγΦϳϪϣ̯ΩˬΦϳϥΩηϪΗΧΎγΩΩΟϣ
ΩϭηϩΩΩέΎηϓ
ΎρΧΕϳόοϭϩΩϧϫΩϧΎηϧ3
έ̳ΎϳΩϭηϧ̮ϧΧ̶ϓΎ̯ϩίΩϧϪΑϝΎ̩Χϳέ̳
ΩηΩϫϭΧϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳΩϭηΏέΧέ̴γΣ
ϪΟέΩέ̴ϧΎηϧˬΩηΎΑϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
ϭΩΩΩϫϭΧεϳΎϣϧέEέίϳέϓεΧΑΕέέΣ
ΩϧϧΎϣ̵ΩΩϋϝΎ̩ΧϳεΧΑΕέέΣϪΟέΩέ̴ϧΎηϧ
έΩΩΩϋϥϳΩΩΩϫϭΧεϳΎϣϧέ«1,2,3
ΕγϩΩΩΥέϪ̶̯ϳΎρΧΩέϭϣέΩ̶ΗΎϋϼρέ̴ϧΎηϧ
ΩϭϣϧΩϫϭΧϪέαϳϭέγϝϧγέ̡ϪΑέ
έέϗέίϳέϓεΧΑέΩέύΩ̵ΫϏϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
ˬΩϳέΫ̴ΑίΎΑ̶ϧϻϭρΕΩϣ̵έΑέέΩΎϳΩϳϫΩ̶ϣ
ϥϳΩηΩϫϭΧϥηϭέ̶ΗΩϣ̵έΑΏΟόΗΕϣϼϋ
ΩϭϣϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫέΩηϫϥϳ˭Εγϳϧ̶ΑέΧϪϧΎηϧ
ΩΩέ̶̳ϣϭΣϣΩϧϭη̮ϧΧ̶ϳΫϏ
ΩϳϠ̯ϝϔϗϩΩϧϫΩϧΎηϧ4
̶ϣϧϪ̯Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγ̶ϣΎ̴ϧϫΩέ̰Ϡϣϋϥϳί
ΩϭηϩΩΩέϳϳϐΗϝΎ̩ΧϳΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗΩϳϫϭΧ
ϡϳυϧΗϪϣ̯ΩϭϝΎ̩ΧϳεΧΑΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧϪϣ̯Ω
ΕΩϣϪΑϥΎϣίϣϫέέίϳέϓεΧΑΕέέΣϪΟέΩ
ϝΎόϓ̶̳̫ϳϭϥϳΎΗΩϳϫΩέΎηϓ ϪϳϧΎΛ3 ̶ϧϻϭρ
Ωϭη
ϭ̯έΗγ̯Ωέ̰ϠϣϋϩΩϧϫΩϧΎηϧ5
ϥΎηϧέϭ̯έΗγ̯Ωέ̰ϠϣϋϥΩϭΑϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳ
ΩϫΩ̶ϣ
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ΧΗϳΎέ̵

15
14
1

13

12
11

2

10
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3
4

8
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7

6

ϋϣϠ̰έΩλέϓϪΟϭϳ̶Ωέϣλέϑ
ϧέ̵̫ λϔΣϪϧϣΎϳεΧΎϣϭε
ϧηΎϧ̴έγΗϔΎΩϩϗΗλΎΩ̵
ϧηΎϧΩϫϧΩϩϋϣϠ̰έΩϳΧ̩Ύϝγέϳϊ
ϋϣϠ̰έΩγέΩ̯έΩϥγέϳϊϳΧ̩Ύϝ
ϧηΎϧ̴έΗϧυϳϡΩϣΎ̵ϣΣϔυϪϳΧ̩Ύϝ
Ω̯ϣϪϋϣϠ̰έΩϓέϳίγέϳϊ
ϧηΎϧ̴έΗϧυϳϡΩϣΎ̵ϣΣϔυϪϓέϳίέ
ϧηΎϧ̴έϋϣϠ̰έΩϓέϳί̯έΩϥγέϳϊ

ΗϧυϳϡΑΧεϓέϳίέΩ̯ϣϪέϭηϥ
ΧΎϣϭη̰έΩϥϳΦγΎί
Ω̯ϣϪΗϧυϳϡϣΣϔυϪϳΧ̩Ύϝ
ϧηΎϧΩϫϧΩϩϭοόϳΕΧρΎ
ϧηΎϧΩϫϧΩϩϗϔϝ̯ϠϳΩ
ϧηΎϧΩϫϧΩϩϋϣϠ̰έΩ̯γΗέ̯ϭ
Ω̯ϣϪ̯ϭ̯γΗέΗόρϳϼΕ
ϧηΎϧ̴έϋϣϠ̰έΩΗόρϳϼΕ

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

έ̳ΩϧηΎΑϧΎϣηϩΎ̴ΗγΩΎΑϕΑΎρϣΕγϥ̰ϣϣΩϧϩΩηϡϳγέΗϝϣόϟέϭΗγΩ̵ΎϣϧϫέϥϳέΩϪ̶̯ϟΎ̰η C
ΩηΎΑέ̴ϳΩ̵ΎϫϝΩϣ̵έΑΩϧϭΗϳϣΩηΎΑ̶ϣϧΩϳϩΩϳέΧΎϣηϪ̶̯ϫΎ̴ΗγΩϝϭϣηϣϩΩϫΎηϣΩέϭϣΕΎόρϗ
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έίϳέϓϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ1
ϡϳυϧΗέίϳέϓϪυϔΣϣ̵έΑΎϣΩϪ̯ΩϫΩϳϣϥΎηϧϥϳ
ΩηΎΑ̶ϣ
ΎρΧΕϳόοϭϩΩϧϫΩϧΎηϧ2
έ̳ΎϳΩϭηϧ̮ϧΧ̶ϓΎ̯ϩίΩϧϪΑϝΎ̩Χϳέ̳
ΩηΩϫϭΧϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳΩϭηΏέΧέ̴γΣ
ϪΟέΩέ̴ϧΎηϧˬΩηΎΑϝΎόϓέ̴ϧΎηϧϥϳϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ
ϭΩΩΩϫϭΧεϳΎϣϧέeέίϳέϓεΧΑΕέέΣ
ΩϧϧΎϣ̵ΩΩϋϝΎ̩ΧϳεΧΑΕέέΣϪΟέΩέ̴ϧΎηϧ
έΩΩΩϋϥϳΩΩΩϫϭΧεϳΎϣϧέ«1,2,3
ΕγϩΩΩΥέϪ̶̯ϳΎρΧΩέϭϣέΩ̶ΗΎϋϼρέ̴ϧΎηϧ
ΩϭϣϧΩϫϭΧϪέαϳϭέγϝϧγέ̡ϪΑέ
ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ3
ϡϳυϧΗϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ̵έΑΎϣΩϪ̯ΩϫΩϳϣϥΎηϧϥϳ
ΕγϩΩη
ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗϪϣ̯Ω4
ΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗ̵έΑΏϳΗέΗϪΑέϪϣ̯Ωϥϳ
ˬ6ˬ8̵ΎϬΗέέΣϪΟέΩέΩΏϳΗέΗϪΑϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ
ΎΗΩϳϫΩέΎηϓέϪϣ̯ΩϥϳΩϳϫΩέΎηϓˬ8ˬ2ˬ4
Ωϳϧ̯ΏΎΧΗϧέϝΎ̩ΧϳεΧΑϩϭΧϟΩΕέέΣϪΟέΩ
̵ΩΎλΗϗΕϟΎΣϩΩϧϫΩϧΎηϧ5
ϪϓέλΕϟΎΣέΩϝΎ̩ΧϳϪ̯ΕγϥϳϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ΕγέΎ̯ϝΎΣέΩ̵̫έϧ̶ϳϭΟ
ίΎγϥϭϳέ̴ϧΎηϧ6
ϥϳΩϧΎϣϲϣϥηϭέϡΩέϭρΑέ̴ϧΎηϧύέ̩
̵έΗ̯ΎΑϝΑΎϘϣέΩΎϣηϝΎ̩ΧϳϪ̯ΩϫΩϳϣϥΎηϧύέ̩
ΩΩέ̴ϳϣΕυϓΎΣϣ
έίϳέϓϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗϪϣ̯Ω7
ΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗ̵έΑΏϳΗέΗϪΑέϪϣ̯Ωϥϳ
ˬ20-ˬ18-̵ΎϬΗέέΣϪΟέΩέΩέίϳέϓϪυϔΣϣ
έϪϣ̯ΩϥϳΩϳϫΩέΎηϓ18-ˬ24-ϭ22έέίϳέϓεΧΑϩϭΧϟΩΕέέΣϪΟέΩΎΗΩϳϫΩέΎηϓ
Ωϳϧ̯ΏΎΧΗϧ

13

FA

ϝΎ̩ΧϳίϩΩΎϔΗγ5
έ̴ϧΎηϧϝϧΎ̡
Ωϧ̶̯ϣ̮ϣ̯ϝΎ̩ΧϳίϩΩΎϔΗγέΩΎϣηϪΑ̵έΩϳΩϭ̶Ηϭλ̵ΎϫΩέ̰ϠϣϋίϩΎϔΗγΎΑϡϼϋϝϧΎ̡
ΩϧηΎΑΕϭΎϔΗϣϝΩϣΏγΣέΑΕγϥ̰ϣϣέ̴ϧΎηϧ̵ΎϬϠϧΎ̡

1

7

2

*6

3

5

έίϳέϓϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ΎρΧΕϳόοϭϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣ̵ΎϣΩϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ϝΎ̩ΧϳϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗϪϣ̯Ω
̵ΩΎλΗϗΕϟΎΣϩΩϧϫΩϧΎηϧ
ίΎγϥϭϳέ̴ϧΎηϧ
έίϳέϓϪυϔΣϣΕέέΣϪΟέΩϡϳυϧΗϪϣ̯Ω

4

1
2
3
4
5
6
7

έ̳ΩϧηΎΑϧΎϣηϩΎ̴ΗγΩΎΑϕΑΎρϣΕγϥ̰ϣϣΩϧϩΩηϡϳγέΗϝϣόϟέϭΗγΩ̵ΎϣϧϫέϥϳέΩϪ̶̯ϟΎ̰η C
ΩηΎΑέ̴ϳΩ̵ΎϫϝΩϣ̵έΑΩϧϭΗϳϣΩηΎΑ̶ϣϧΩϳϩΩϳέΧΎϣηϪ̶̯ϫΎ̴ΗγΩϝϭϣηϣϩΩϫΎηϣΩέϭϣΕΎόρϗ
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̵ίΎγϩΩΎϣ4
ΕέϭλϪΑϪϠϳγϭϪΣϔλΎϫϝΩϣί̶οόΑέΩ
εϭϣΎΧΏέΩϥΩηϪΗγΑίΩόΑϪϘϳϗΩ5έΎ̯ΩϭΧ
έϫΎϳΩηίΎΑΏέΩϩέΎΑϭΩ̶ΗϗϭΩϭη̶ϣ
Ωϭη̶ϣϝΎόϓ˱ΩΩΟϣˬΩηϩΩέηϓ̵ΩϳϠ̯
ϥΗγΑϥΩέ̯ίΎΑί̶ηΎϧΕέέΣϪΟέΩέϳϳϐΗΕϠϋϪΑ 
ϝΧΩέΩ̵ΎϫϪγϔϗνΎΑϘϧˬέΎ̯ϥϳΣέΩϩΎ̴ΗγΩέΩ
Εγ̶ϟϭϣόϣ̵Ϫηϳη̵ΎϫϪυϔΣϣϭϩΎ̴ΗγΩ
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30ϝϗΩΣΎΑ̶ϠΣϣέΩΩϳΎΑΎϣηϝΎ̩Χϳ
̵έΎΧΑϝΛϣίΎϣέ̳ϊΑΎϧϣίϪϠλΎϓέΗϣϳΗϧΎγ
έΗϣϳΗϧΎγ5ΎΑϭέϓϭ̫ΎϓϭηˬϕΎΟˬ̵έϭϳΩ
ΩϳΎΑϧϭΩΩέ̳Ώλϧ̶ϗέΑ̵ΎϫϕΎΟίϪϠλΎϓ
Ωέϳ̳έέϗΏΎΗϓϪόηϡϳϘΗγϣνέόϣέΩ
ϪΗϓέ̳έέϗϥέΩϝΎ̩ΧϳϪ̯ϕΎΗρϳΣϣ̵ΎϣΩ
ϩέΩηΎΑΩέ̴ϳΗϧΎγϪΟέΩ10ϝϗΩΣΩϳΎΑΕγ
ϥϳίέΗΩέγ̶ρϳΣϣρϳέηέΩϝΎ̩Χϳ̵ίΩϧ
ΩΩέ̶̳ϣϧϪϳλϭΗϝΎ̩ΧϳϥΎϣΩϧέϪΑϪΟϭΗΎΑ
ϝΎ̩ΧϳϝΧΩϪ̯ΩϳϭηϥϣρϣΎϔρϟ
ΩηΎΑ̶ϣίϳϣΗϼϣΎ̯Ύϣη
ΩϳΎΑΩϧέϳ̶̳ϣέέϗέ̴ϳΩ̰ϳέΎϧ̯ϝΎ̩ΧϳϭΩέ̳
ΩϧηΎΑϪΗηΩϪϠλΎϓέ̴ϳΩϡϫίέΗϣϳΗϧΎγ2ϝϗΩΣ
̵ίΩϧϩέϝϭέΎΑ̵έΑϝΎ̩ΧϳϪ̰ϳΗϗϭ
ϝϼΧέΩέέϳίΩέϭϣΎϔρϟˬΩϭη̶ϣ
ΩϳϳΎϣϧΕϳΎϋέϝϭΕϋΎγεηΩέ̯έΎ̯
ΩΩέ̳ίΎΑΎΑϭΎϧΗϣΩϳΎΑϧΏέΩ
Ωϧ̯έΎ̶̯ϟΎΧϭ̶ϳΫϏΩϭϣϥΩΩέέϗϥϭΩΑΩϳΎΑ
έ̳Ωϳϧ̰ϧ̵έϳ̳έΎΑΩΣίεϳΑέϝΎ̩Χϳ
´ΎϫέΎρΧΕϣγϗϪΑΎϔρϟˬΩϳΩέ̳ϊρϗϕέΑ
αϳϭέγϥΩϧϭΧέϓίϝΑϗΩϳΎΑϪ̶̯ϳΎϫέΎ̯
Ωϳϧ̯ϪόΟέϣ³ΩϳϫΩϡΎΟϧίΎΟϣ
ϝϣΣ̵έΑΩϳΎΑ̶ϣϭϓΩϭϣϭ̶Ϡλ̵ΩϧΑϪΗγΑ
ΩΩέ̵̳έΩϬ̴ϧ̶Η̶ϳΎΟΑΎΟΎϳϝϘϧϭ
ϩΩϧϧ̯̮ϧΧΕϣγϗέΩϪ̶̯ϳΎϫϭη̯ΎϫΩΑγ
̵έΑϭΩϧϧ̶̯ϣϩΩΎϔΗγ̶ϣ̵̯̫έϧίΩϧΗγϫ
ΩϧϩΩηϪΗϓέ̳έυϧέΩέΗϬΑ̵έΩϬ̴ϧρϳέη
̶ϣέίϳέϓΕϣγϗέΩΎϣΩέ̴γΣΎΑ̶ϳΫϏΩϭϣαΎϣΗ
ϩΎ̴ΗγΩ̵̫έϧϑέλϣϥίϳϣεϳίϓΏΑγΩϧϭΗ
ΩϭηέέϗέΑαΎϣΗέ̴γΣΎΑΩϳΎΑϧϥϳέΑΎϧΑΩϭη
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ΕγϩΩηϩΩϳηϭ̡Ε̯ϭϣΎϳεέϓΎΑϝΣϣϑ̯έ̳
αϧϻΎΑϑ̯ίέΗϣϳΗϧΎγ2.5ϪϠλΎϓΎΑΩϳΎΑϩΎ̴ΗγΩˬ
ΩΩέ̳
έΩϥΩέϭΧϥΎ̰Ηίίϳϫέ̵̡έΑέϝΎ̩Χϳ4
ΩϳϫΩέέϗέϭϣϫργ

ΎϫϪϳΎ̡ϢϴψϨΗ
ΖδϴϧβϧϻΎΑΎϤηϝΎ̪Ψϳή̳
̵ΎϫϪϳΎ̡ϥΪϧΎΧή̩ΎΑέϝΎ̪ΨϳΪϴϧϮΘϴϣΎϤη
ΖγϩΪηϩΩΩϥΎθϧϞ̰ηέΩϪ̵̯ϪϧϮ̳ϪΑ̶ϳϮϠΟ
έΩέϥϪ̯ΪϳΎϴϣϦϴϳΎ̡ϪϳΎ̶̡ϣΎ̴ϨϫΪϴϨ̯βϧϻΎΑ
Ϫ̯ΩϮθϴϣΪϨϠΑ̶ϣΎ̴ϨϫϭΪϴϧΎΧή̪ΑϩΎϴγϥΎ̰ϴ̡ΖϬΟ
ί̮Ϥ̯ϦΘϓή̳ΪϴϧΎΧή̪Αέϥβ̰ϋΖϬΟέΩ
ϞϴϬδΗέέΎ̯ϦϳΪϨ̯ΪϨϠΑέϝΎ̪Ψϳ̶Ϥ̯Ϫ̶̯μΨη
ΪϨ̰ϴϣ

ΩέΩΩϭΟϭ̶̴Ηϓέ̳ϕέΑέρΧΕΧΩϧ

̵ΩϧΑϪΗγΑϥΗΧΩϧέϭΩ
̭ΎϧέρΧΎϫϪ̩Α̵έΑΕγϥ̰ϣϣ̵ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣ
ϥΎ̯Ωϭ̯αέΗγΩίέϭΩέ̵ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣΩηΎΑ
έΑϥΩέ̵̯ΩϧΑϪϘΑρΎΑέΎϬϧΎϳΩϳϧ̵̯έΩϪ̴ϧ
ΩϭϣϥϳΩϳίΩϧΎϳΑέϭΩϪϟΎΑίϊϓΩϝϣόϟέϭΗγΩαΎγ
ΩϳίΩϧΎϳϧέϭΩ̶̴ϧΎΧϪϟΎΑίΩϧϧΎϣέ
ΩϳϟϭΗΕϓΎϳίΎΑϝΑΎϗΩϭϣίΎϣηϝΎ̩Χϳ̵ΩϧΑϪΗγΑ
ΕγϩΩη

̶ϣϳΩϗϥϳηΎϣϥΩέ̯ΝέΎΧϩΩέί
ρϳΣϣϪΑϥΩϧΎγέϪϣΩλϥϭΩΑέΩϭΧϩΎ̴ΗγΩ
ΩϳίΩϧΎϳΑέϭΩΕγϳί
ί̯έϣΎϳϩΎ̴ΗγΩίΎΟϣϩΩϧηϭέϓΎΑΩϳϧϭΗ̶ϣ 
ΩέϭϣέΩΩϭΧ̵έΩέϬηϪϟΎΑί̵έϭϊϣΟ
Ωϳέϳ̴ΑαΎϣΗϝΎ̩ΧϳϥΗΧΩϧέϭΩ
έϕέΑϪΧΎηϭΩˬϝΎ̩ΧϳϥΗΧΩϧέϭΩίϝΑϗ
έΎ̯ίέϥΩέΩΩϭΟϭϝϔϗέΩ̵ϭέέ̳ϭΩϳϧϳ̩Α
̵έρΧϪϧϭ̳έϫέΑέΑέΩϥΎ̯Ωϭ̯ίΎΗΩϳίΩϧΎϳΑ
Ωϳϧ̯ΕυΎϔΣ

ΏλϧϭϝΣϣέΩϥΩΩέέϗ
̠ϣϻ̶ϳΎϨηϭέϥΰϴϣϥΩΩήϴϴϐΗ
ΎϔτϟˬϝΎ̪Ψϳ̶ϳΎϨηϭέ̠ϣϻξϳϮόΗ̵ήΑ
ΪϴϧϮΧήϓέίΎΠϣέΎ̰δϳϭήγ

̩έύϫΎ̵ϣϭέΩγΗϔΎΩϩΩέϳϥΩγΗ̴ΎϩΑέ̵
έϭηϥ̯έΩϥϓοΎ̵ΩέϭϥΧΎϧϪϣϧΎγΏϧϳγΗϧΩϫΩϑ
ίϧλΏϳϥ̩έύϫΎ̯ϣ̮ΑϪ̯ΎέΑέΑέ̵ϗέέ
ΩΩϥϣϭΩϏΫϳ̶ΩέϳΧ̩ΎϝϓέϳίέΑϪέϭη̶ϳϣϥϭ
έΣΕγΕ
ϻϣ̡ϬΎ̵ϣϭέΩγΗϔΎΩϩΩέϳϥϭγϳϠϪϣϳΑΎϳγΕ
ηέϳρϓϳίϳ̶̰γΧΗ̶ϫϣ̩ϭϥΩϣΎ̵˻˹ΩέΟϪԹ
γΎϧΗϳ̴έΩίϳέλϔέέΗΣϣϝ̯ϧϧΩ
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ϝΎ̩ΧϳΩϳϫϭΧϳϣϪ̶̯ϗΎΗ̵ΩϭέϭέΩέ̳A
ΎΗΕγϳϧνϳέϋ̶ϓΎ̯ϩίΩϧϪΑΩϳϫΩέέϗϥέΩέ
ΩϳϫϭΧΑίΎΟϣαϳϭέγίˬΩϧ̯έϭΑϋϥίϝΎ̩Χϳ
ίϪϓέρ̰ϳϭΩϧ̯ίΎΑΎϣηϝΎ̩ΧϳίέΎϫέΩϪ̯
ΩϫΩέϭΑϋέϥέΩϥΎϳϣ
̶ΗΣέΑϪ̯ΩϳϫΩέέϗ̶ϠΣϣέΩέϝΎ̩Χϳ1
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγϥίΩϳϧϭΗΑ
̵ΎϫϝΣϣˬίΎϣέ̳ϊΑΎϧϣίέϭΩέϝΎ̩Χϳ2
ΩϳϫΩέέϗΏΎΗϓϡϳϘΗγϣϪόηϭΏϭρέϣ
ϭ̶ϓΎ̯ϪϳϭϬΗˬϝΎ̩ΧϳέΛϭϣΩέ̰Ϡϣϋ̵έΑ3
ΩϭηϪΗϓέ̳έυϧέΩϝΎ̩ΧϳϑέρέΩΩϳΎΑΏγΎϧϣ
ˬΩέϳ̴ϳϣέέϗέϭϳΩ̶̴ΗϓέϭέϓέΩϝΎ̩Χϳέ̳
ίέΗϣϳΗϧΎγ5ϭϑϘγίϪϠλΎϓέΗϣϳΗϧΎγ5ϝϗΩΣ
ΩϭηϪΗϓέ̳έυϧέΩΩϳΎΑέϭϳΩ
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Ώλϧ3

Ωέϭϣέ̳Ϫ̯ΩϳηΎΑϪΗηΩέρΎΧΑΎϔρϟ B

ΩΩέ̴ϧΕϳΎϋέΎϣϧϫέϪ̩ΑΎΗ̯έΩΝέΩϧϣ
ΩϭΑΩϫϭΧϧϝϭγϣϪϧΎΧέΎ̯

ΩϳΎΑϝΎ̩ΧϳϩέΎΑϭΩϝΎϘΗϧϡΎ̴ϧϫϪ̶̯ΗΎ̰ϧ
ΩϭηϪΗϓέ̳έυϧέΩ
ϝϘϧϭϝϣΣέϝΑϗΩϳΎΑΎϣηϝΎ̩Χϳ 1
ΩηΎΑϩΩηίϳϣΗϭ̶ϟΎΧˬ
ΕΎΟϳίΑγ̵έΩϬ̴ϧϝΣϣˬΕΎϘϠόΗϣˬΕΎϘΑρ 2
̵έϳ̳ϭϠΟ̵έΑΎϣηϝΎ̩ΧϳϝΧΩϩέϳϏϭ
ϝΑϗΏγ̩έϭϧΎΑΩϳΎΑϥΩέϭΧϥΎ̰Ηί
ΩϧϭηϪΗγΑϡ̰Σϣ̵ΩϧΑϪΗγΑί
ϡϳΧο̵ΫϏΎ̯Ώγ̩έϭϧΎΑΩϳΎΑ̵ΩϧΑϪΗγΑ 3
Ωϳϧ̯ίϳϣΗϥΩέ̯ίϳϣΗϭ̵έΩϬ̴ϧεΧΑ
ΕέέϘϣϭΩέϳΫ̡ϡΎΟϧϡ̰ΣϣΏΎϧρϭ
ΩϭηΕϳΎϋέΎϣϧϫέϪ̩ΑΎΗ̯έΩΝέΩϧϣ
έΩϪ̰ϳΗϗϭΩϳϧίΑϕέΑίϳέ̡έΩέϝΎ̩ΧϳϪΧΎηϭΩ 4
ΩϳΩέ̳ΩϫϭΧϥηϭέ̶ϠΧΩ̟ϣϻΩϭηϳϣίΎΑϝΎ̩Χϳ
Ωϳϧ̰ϧεϭϣέϓέέϳίΩέϭϣΎϔρϟ
ΕόϳΑρ̵έΑ̵έϭέοϊΑϧϣ̮ϳ̶ΗϓΎϳίΎΑΩϭϣέϫ
ΩϳϫϭΧέϭγέ̡ϣ̯έΎ̯ϡΎ̴ϧϬΑέ̶ϳΎϫΩλΎϣη 5
ΕγΎϣ̶ϠϣϊΑΎϧϣϭ
̶ΗΣϝΎ̩ΧϳϡΗγϳγ̶ϧϭέΩΕΎόϳΎϣϭΎϫίΎ̳Ωϳϧη
̵ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣΕϓΎϳίΎΑέΩΩϳϫϭΧ̶ϣέ̳
ΏΟϭϣΕγϥ̰ϣϣΩϧ̰ϧέΎ̯έϭγέ̡ϣ̯έ̳
ΕΎϣΎϘϣί̵έΗηϳΑΕΎϋϼρΩϳϧϭΗϳϣˬΩϳϧ̯Ε̯έΎηϣ
Εγ̶όϳΑρϼϣΎ̯έϣϥϳϪ̯ΩϧΩέ̳ίϳϭϧ
Ωϳϧ̯Ώγ̯ΩϭΧΕγϳίρϳΣϣΎϳ̶ϠΣϣ
Ωϧϭηϡέ̳Εγϥ̰ϣϣϝΎ̩Χϳ̶ϳϭϠΟ̵ΎϫϪΑϟ 6
ϡέ̳έϭυϧϣϪΑ̶ΣϭϧϥϳΕγϝΎϣέϧέϣϥϳ
ϝΎ̩ΧϳΎΑϥΩέ̯έΎ̯ίϝΑϗ
ΩϧϩΩη̶Σέρϡ̯έΗίίϳϫέ̵̡έΑϥΩη
έϳίΩέϭϣϩΩΎϔΗγ̵έΑϩΎ̴ΗγΩ̵ίΩϧϩέίϝΑϗ
̶ϗέΑΕϻΎλΗ
Ωϳϧ̶̯γέέΑέ
ΩϧϭΗ̶ϣϭϫϭΕγ̮ηΧϝΎ̩ΧϳϝΧΩΎϳ 1
̮ϳργϭΗϪ̯έΩΕέίϳέ̡̮ϳΎΑέϩΎ̴ΗγΩ
ˮΩϳέΩεΩέ̳ϪΑϥΕη̡έΩϪϧΩί
ΕγΏγΎϧϣΕϳϓέυ̵έΩϭΕγϩΩηΕυΎϔΣίϭϳϓ
Ωϳϧ̯ϝλϭϕέΑϪΑ
Ϫ̶̯ΗέϭλϪΑέ̶̰ϳΗγϼ̡ϩϭ̳2ΩϳϧϭΗ̶ϣ 2
ϡϬϣ
Ωϳϧ̯ΏλϧΕγϩΩηϩΩΩεϳΎϣϧέϳϭλΗέΩ
ϭϝΎ̩ΧϳϥϳΑϡίϻϪϠλΎϓ̶̰ϳΗγϼ̵̡Ύϫϩϭ̳
ΩηΎΑ̵έϭη̯ΕέέϘϣϕΑΎρϣΩϳΎΑϝΎλΗ 
εΩέ̳ΩϧϭΗΑϭϫΎΗΩϧέϭ̶ϣΩϭΟϭΑέέϭϳΩ
ϪΑΏλϧίΩόΑΩϳΎΑϕέΑϪΧΎηϭΩ 
̶ϣϝΎΛϣΕϬΟρϘϓϩΩηϩΩΩεϳΎϣϧϝ̰η
Ωϧ̯
ΩηΎΑαέΗγΩέΩ̶ϧΎγ
ΩέΩϧΕϘΑΎρϣΎϘϳϗΩΎϣηϝϭλΣϣΎΑϭΩηΎΑ
ΩηΎΑϝίϧϣϕέΑ̫ΎΗϟϭΎΑέΑέΑΩϳΎΑϩΩηϥϳϳόΗ̫ΎΗϟϭ 
έΩϩΩηϪϳλϭΗΕέϭλϪΑέϝΎ̩ΧϳϝΧΩ 3
Ωϧ̵̩ΎϫϪΧΎηϭΩϭϝΎλΗ̵ΎϬϠΑΎ̯ί 
Ωέ̯ϩΩΎϔΗγϝΎλΗ̵έΑΩϳΎΑϧϪϫέ
̮ϳΩϳΎΑέϩΩϳΩϪϣΩλϕέΑϝΑΎ̯̮ϳ B
ΩϳΎϣϧνϳϭόΗίΎΟϣέΎ̯ϕέΑ
έΎ̰ΑϥΩέ̯έϳϣόΗίϝΑϗΩϳΎΑϧέϝϭλΣϣϥϳ B
9

FA

̶ϳΫϏΩϭϣϪυϔΣϣϪΑρϭΑέϣ̵ΎϫϪϳλϭΗ
ϩίΎΗ

ΧΗϳΎέ̵
έ̴γΣΎΑϩίΎΗ̶ϳΫϏΩϭϣΩϳϫΩϧϩίΎΟΎϔρϟ
ϪΗηΩαΎϣΗϩίΎΗ̶ϳΫϏΩϭϣεΧΑέΩΕέέΣϪΟέΩ
εΧΑέΩΏγΎϧϣΕέέΣϪΟέΩυϔΣ̵έΑΩηΎΑ
αΎϣΗ̶ϳΫϏΩϭϣΎΑΩϳΎΑϧέ̴γΣϩίΎΗ̶ϳΫϏΩϭϣ
ΩηΎΑϪΗηΩ
ΩϳϫΩϧέέϗϝΎ̩ΧϳέΩέύΩ̵ΫϏ
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̵ϭέϡϳϘΗγϣέϭρϪΑΩϳΎΑϧΏ̶ϧϣϳϝΎγϣέρΎΧϪΑ 
ϥϳϣοΗ̶ΗϗϭΎϣηϝΎ̩Χϳ̶̰ϳέΗ̰ϟ̶ϧϣϳ 
ΩϭηϩΩϳηΎ̡ϩΎ̴ΗγΩ̶ΟέΎΧΎϳ̶ϠΧΩΕΎόρϗ
ΎΑΎϣηϝίϧϣϥϳϣίϝΎλΗϡϳγϪ̯ΩΩέ̶̳ϣ
ΩηΎΑϪΗηΩϕΑΎρΗϥϳόϣ̵ΎϫΩέΩϧΎΗγ
ϥΎ̡ϭέ̡ίΎ̳ΩϧϧΎϣϝΎόΗηϝΑΎϗ̵ΎϫίΎ̵̳ϭΎΣΩϭϣ 
έρΧίΎΗΩϳϧ̰ϧ̵έ̡γϩΎ̴ΗγΩΕέϭΎΟϣέΩέ
έΩϩΎ̴ΗγΩϥΩΩέέϗˬ̶̰ϳέΗ̰ϟ̶ϧϣϳέρΎΧΑ 
ΩϳέϭϝϣόΑ̵έϳ̳ϭϠΟέΎΟϔϧϭ̵ίϭγεΗ
Εγ̭ΎϧέρΧΩΎΑϭΏΎΗϓˬϑέΑˬϥέΎΑνέόϣ
̵ϻΎΑέΩέΏίϩΩηέ̡ϑϭέυί̳έϫ  αϳϭέγΎΑΩηΎΑϩΩϳΩϪϣΩλϕέΑϡϳγϪ̶̯ΗέϭλέΩ 
ϕέΑΕέϭλϥϳέϳϏέΩΩϳϫΩϧέέϗϝΎ̩Χϳ
Ωϳϧ̵̯έϳ̳ϭϠΟέρΧίϭέΑίΎΗΩϳέϳ̴ΑαΎϣΗίΎΟϣ
ΩϣΩϫϭΧΩϭΟϭϪΑ̵ίϭγεΗΎϳ̶̴Ηϓέ̳
ίϳέ̡ϪΑΏλϧϡΎ̴ϧϬΑέϝΎ̩ΧϳϪΧΎηϭΩί̳έϫ 
̶ΗέϭλέΩΩϳϧ̰ϧέ̡ΩΣίεϳΑέΩϭΧϝΎ̩Χϳ 
̮γϳέˬΕέϭλϥϳέϳϏέΩΩϳϧίϧϕέΑ
ΩϭϣˬΩϳϫΩέέϗΩϭϣΩΣίεϳΑϝΎ̩ΧϳέΩϪ̯
ΕηΩΩϫϭΧϝΎΑϧΩΑ̵ΩΟΕΎϣΩλΎϳ̶ϧΎΟ
ϝΎ̩ΧϳϭΎϣηϪΑϭϩΩέ̯ρϭϘγΕγϥ̰ϣϣ̶ϳΫϏ
έΩ̶ϳΫϏΩϭϣϩέϳΧΫ̵έΑϝΎ̩Χϳϥϳ 
έ˯Ύϳηί̳έϫΩϧϧίΑϪϣΩλέΩϥΩέ̯ίΎΑϡΎ̴ϧϫϪΑ
̵έΑϩΎ̴ΗγΩίΕγϩΩηϪΗϓέ̳έυϧ
Εγϥ̰ϣϣ˯ΎϳηϥϳΩϳϫΩϧέέϗϝΎ̩Χϳ̵ϻΎΑέΩ
ΩϭηϩΩΎϔΗγΩϳΎΑϧέ̴ϳΩΩέϭϣ
Ωϧϧ̯ρϭϘγϝΎ̩ΧϳέΩϥΩέ̯ϪΗγΑϭίΎΑϡΎ̴ϧϫ
ϝΎ̩Χϳ̶ϠΧΩέΩϩΎ̴ΗγΩ̶ϧϓΕΎλΧηϣΏγ̩έΑ 
ΕέέΣϪΟέΩϕϳϗΩϝέΗϧ̯ϪΑίΎϳϧϪ̶̯ΗϻϭλΣϣ 
ΕγϪΗϓέ̳έέϗ̟̩ΕϣγϩέϭϳΩ̵ϭέ
ˬΕέέΣϪΑαΎγΣ̵ΎϫϭέΩˬϥγ̯ϭΩϧϧΎϣΩϧέΩ
̵ΎϬϣΗγϳγϪΑέΩϭΧϝΎ̩Χϳί̳έϫ 
Ωέ̵̯έΩϬ̴ϧϝΎ̩ΧϳέΩΩϳΎΑϧέϩέϳϏϭ̶ϣϠϋΩϭϣ
ϥϳΩϳϧ̰ϧϝλϭϕέΑ̶ϳϭΟϪϓέλ
ϩΩΎϔΗγϝΎ̩Χϳί̶ϧϻϭρΕΩϣ̵έΑέ̳ 
Ωϧϧί̶ϣϪϣΩλϝΎ̩ΧϳϪΑΎϬϫΎ̴ΗγΩ
ϥϭέϳΑίϳέ̡ίέϥϪΧΎηϭΩˬΩϳϧ̶̯ϣϧ
ˬΩηΎΑϩΩηϥηϭέϝΎ̩ΧϳέΩ̶Αύέ̩έ̳ 
ˬΩηΎΑϩΩϳΩΏϳγϕέΑϡϳγέ̳Ωϳη̰Α
Ωϳϧ̰ϧϩΎ̴ϧϥϪΑ̶ϣη̩ϡίϭϟϪΑ
Ωϭη̵ίϭγεΗΙϋΎΑΕγϥ̰ϣϣ
ϝέΗϧ̶̯ΗγΩΕέϭλϪΑϪ̶̯ϳΎϬϫΎ̴ΗγΩ̵έΑ 
ϡυϧϣΕέϭλϪΑΩϳΎΑϪΧΎηϭΩ̭ϭϧ 
ϕέΑϥΩηϊρϗίΩόΑϪϘϳϗΩ5ϝϗΩΣˬΩϧϭη̶ϣ
ϥ̰ϣϣΕέϭλϥϳέϳϏέΩΩϭηίϳϣΗ
Ωϳϧ̯ϥηϭέέϩΎ̴ΗγΩϥία̡ϭΩϳϧ̯έΑλ
Ωϭη̵ίϭγεΗΙϋΎΑΕγ
ΩέϓϪΑϩΎ̴ΗγΩϪ̶̯ΗέϭλέΩΎϣϧϫέϪ̩έΗϓΩϥϳ

̮ϳΎΑϡυϧϣΕέϭλϪΑΩϳΎΑϪΧΎηϭΩ̭ϭϧ 
ΩϭηϩΩΩϝϳϭΣΗϭϪΑΩϳΎΑΩϭηϩΩΩ̵έ̴ϳΩ
ΕέϭλϥϳέϳϏέΩΩϭηίϳϣΗ̮ηΧϪ̩έΎ̡
ϩΎ̴ΗγΩϝΎϘΗϧϡΎ̴ϧϫϕέΑϡϳγϪΑϥΩϧΎγέΏϳγί 
ΩϭηΩΎΟϳ̵ίϭγεΗΕγϥ̰ϣϣ
ϥ̰ϣϣϝΑΎ̯ϥΩέ̯ϡΧΩϳέϭϝϣόΑ̵έϳ̳ϭϠΟ
ϪϳΎ̡Ϫ̶̯ΗέϭλέΩΩϳϧϭΗ̶ϣέϝΎ̩Χϳ 
ϥϳ̴ϧγ˯Ύϳηί̳έϫΩϭη̵ίϭγεΗΙϋΎΑΕγ
ϪΗϓέ̴ϧέέϗϥϳϣίϑ̵̯ϭέϡϳυϧΗϝΑΎϗ̵Ύϫ
αϳΧϥΎΗγΩΎΑΩϳϫΩϧέέϗϕέΑϝΑΎ̵̯ϭέέ
ϪϳΎ̡ϳΣλϥΩέ̯ϡϳυϧΗΩϳϧ̯ΎΟΑΎΟˬΩϧηΎΑ
Ωϳϧ̰ϧϝλϭίϳέ̡ϪΑέϩΎ̴ΗγΩϪΧΎηϭΩ
ΩϧϭΗ̶ϣϥϳϣίϑ̵̯ϭέϡϳυϧΗϝΑΎϗ̵Ύϫ
ΩέϭϝϣόΑ̵έϳ̳ϭϠΟϩΎ̴ΗγΩΕ̯έΣί
Ϫ̴ϧέΩϪΗγΩίέϥˬϩΎ̴ΗγΩϝϣΣϡΎ̴ϧϫ 
Ωϧ̰η̶ϣΕέϭλϥϳέϳϏέΩΩϳέΩϧ
έΎϧ̯έΩέϩΎ̴ΗγΩΩϳϫϭΧ̶ϣϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ 
ϥϳΑϪϠλΎϓˬΩϳϫΩέέϗέ̴ϳΩέίϳέϓΎϳϝΎ̩Χϳ
έΩΩηΎΑέΗϣ̶ΗϧΎγ8ϝϗΩΣΩϳΎΑΎϬϫΎ̴ΗγΩ
ϩέϭϳΩ̵ϭέΕγϥ̰ϣϣˬΕέϭλϥϳέϳϏ
ΩϭηϊϣΟΏΕέρϗϩΎ̴ΗγΩ̵έΎϧ̵̯Ύϫ
ϕέΑίϳέ̡Ϫ̶̯ΗέϭλέΩέϝΎ̩ΧϳϪΧΎηϭΩ 
Ωϳϧ̰ϧϝλϭίϳέ̡ϪΑΩηΎΑΏέΧΎϳΩηΎΑϝη
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ΩέΩ̶ϣϩΎ̴ϧΩϣΟϧϣΕϟΎΣέΩέΩϭϣ
+4°CϩΩηϪϳλϭΗΕέέΣϪΟέΩΕΎϣϳυϧΗ
ΩϭϣεΧΑ̵έΑΏϳΗέΗϪΑ-18°Cϭ
ΩϧηΎΑ̶ϣΏγΎϧϣέίϳέϓϭϩίΎΗ̶ϳΫϏ
έΩ̶ϳΫϏΩϭϣέΗηϳΑϪ̩έϫϥΩέ̯ϩέϳΧΫ̵έΑ
̵ϻΎΑϭΩϭηϪΗηΩέΑΩϳΎΑϻΎΑ̵ϭη̯ˬέίϳέϓεΧΑ
ϩΩηέ̯ΫϕέΑϑέλϣΩϭηϩΩΩέέϗ̶ϣϳγϪϘΑρ
̵ϭη̯ϭΦϳ̶ϧϳγˬϥΩΧϳϥΗηΩέΑία̡ϝΎ̩ΧϳέΩ
έΛ̯ΩΣϥίϳϣϪΑΕϳϓέυΎΗΕγϩΩηϥϳϳόΗϻΎΑ
έΎϳγΑ̵έί̳έΎΑϡΎ̴ϧϫϥϳϳΎ̵̡ϭη̯ίϩΩΎϔΗγΩγέΑ
Ωϭη̶ϣϪϳλϭΗ
ϭϠΟέΩ̶ϳΫϏΩϭϣϥΩΩέέϗΎΑΩϳΎΑϧϭϫϥΎϳέΟ
5ΩϳΎΑ̶ϳΫϏΩϭϣΩϭηΩϭΩγϣέίϳέϓεΧΑϪ̰ϧ̡
ϪΗηΩϪϠλΎϓέίϳέϓϪυϔΣϣϪ̰ϧ̡υΎϔΣΎΑέΗϣ̶ΗϧΎγ








Ωϳϧ̵̯έΩϬ̴ϧΕγΑέΩϑϭέυ
ϝΎ̩ΧϳεΧΑέΩΩϣΟϧϣ̶ϳΫϏΩϭϣΦϳϥΩέ̯Ώ
ϩΩη̵̫έϧϑέλϣέΩ̶ϳϭΟϪϓέλΙϋΎΑϡϫ
Ωϧ̶̯ϣυϔΣέ̶ϳΫϏΩϭϣΕϳϔϳ̯ϡϫϭ
ΩϭϣϡΎ̴ϧϫέ PCM Ωέγ̵ΎϫϪΗγΑϪΗγΑ2Ύϔρϟ
ΩϳϫΩέέϗϩΩηϪϳλϭΗ̵ΎϬϧΎ̰ϣέΩέίϳέϓέΩ̶ϳΫϏ
̶ϳΫϏΩϭϣΩϧ̶̯ϣ̮ϣ̯ΎϣηϪΑέΎ̯ϥϳ
̶ϣΎ̴ϧϫΎϳΩϭη̶ϣϊρϗϕέΑϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫέ
ΕγϩΩηϩΩϳη̯ϥϭέϳΑϩΎ̴ΗγΩϪΧΎηϭΩϪ̯
ΩϳέΩϩΎ̴ϧ̮ϧΧ̵έΗηϳΑΕΩϣ̵έΑ
έ̶ϳΫϏΩϭϣΩϳέΩϧΩλϗέ̳
ˬΩϳϧ̵̯έΩϬ̴ϧϩίΎΗ̶ϳΫϏΩϭϣεΧΑέΩ
̶ϳϭΟϪϓέλ̵έΑέΕέϓΎγϣΕϟΎΣΎϔρϟ
έίϳέϓεΧΑΩϳϧ̯ϝΎόϓ̵̫έϧϑέλϣέΩ
ΕγϝΎόϓΕέϓΎγϣΕϟΎΣϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫ

FROGSDFNΩέγϪΗγΑ

FROGSDFN
ΩέγϪΗγΑ
IRRGVWXIIV

ΩέγϪΗγΑ

IRRGVWXIIV
̶ϳΫϏΩϭϣ
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ΩϧηΎΑ

έϳΎγΎϳ̶̴ϧΎΧϪϟΎΑίΎΑϩέϣϫέ̵ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣΩϧ
̵έϭϊϣΟρΎϘϧϪΑέΎϬϧΩϳίΩϧΎϳϧέϭΩΎϫϪϟΎΑί
ϩΩηϥϳϳόΗ̶ϠΣϣΕΎϣΎϘϣργϭΗϪ̵̯ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣ
ΩϳέΑΑΕγ

̶ϣΏέϳη̵έΩϪ̶̯ΗϻϭλΣϣέΩ
˭ΩϧηΎΑ
έΎηϓΩηΎΑέΎΑ1ϝϗΩΣΩϳΎΑΏέΎηϓ
ΩηΎΑέΎΑ8έΛ̯ΩΣΩϳΎΑΏ
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγ̶ϧΩϳϣΎηΏίρϘϓ

HCAέΩηϫ
R600aϩΩϧϧ̯̮ϧΧϩΩΎϣ̵ϭΎΣΎϣηϩΎ̴ΗγΩέ̳
Ωϳέϳ̴ΑέυϧέΩέέϳίΩέϭϣΩηΎΑ̶ϣ
ϪΗηΩϪΟϭΗˬϥϳέΑΎϧΑΕγϝΎόΗηϝΑΎϗίΎ̳ϥϳ
ϩΩΎϔΗγϝϼΧέΩΎϫϪϟϭϟϭεϳΎϣέγϡΗγϳγϪ̯ΩϳηΎΑ
ϪϣΩλΕέϭλέΩΩϧϧϳΑϧϪϣΩλϝϘϧϭϝϣΣϭ
ˬΩϳϫΩϧέέϗεΗνέόϣέΩέϩΎ̴ΗγΩˬϥΩϳΩ
εΗΏΟϭϣϪ̯ίηΗϩϭϘϟΎΑϊΑΎϧϣίΩϳΎΑϩΎ̴ΗγΩ
ϩΎ̴ΗγΩϪ̶̯ϗΎΗ̵ϭϫϭΩηΎΑέϭΩΩϭη̶ϣϥΗϓέ̳
ΩΩέ̳ϪϳϭϬΗΩϳΎΑΩέΩέέϗϥέΩ
ΕγR134a̵ϭΎΣΎϣηϩΎ̴ΗγΩϪ̶̯ΗέϭλέΩ
Ωϳέϳ̴ΑϩΩϳΩΎϧέέΩηϫϥϳ
ϝΩϣ̭ϼ̡έΩϩΎ̴ΗγΩϥϳέΩϩΩηϩΩΎϔΗγίΎ̳ωϭϧ
έέϗ̟̩ΕϣγέϭϳΩέΩϝΎ̩ΧϳϝΧΩέΩϪ̯ϩΎ̴ΗγΩ
ΕγϩΩηΩϳϗˬΕγϪΗϓέ̳
ΩϳίΩϧΎϳϧεΗέΩέϥί̳έϫϩΎ̴ΗγΩϊϓΩ̵έΑ




ϥΎ̯Ωϭ̶̯ϧϣϳ
ίΩϳΎΑέΩϳϠ̯ˬΩηΎΑϝϔϗ̵έΩέΩέ̳ 
ΕηΩϩΎ̴ϧέϭΩϥΎ̯Ωϭ̯αέΗγΩ
ΎΗΩέ̯ΕέΎυϧϥΎ̯Ωϭ̯έΎ̯έΑΩϳΎΑ 
Ωϧϧ̰ϧ̵έΎ̰ΗγΩέϝΎ̩Χϳ

έϭΩϭWEEEΕέέϘϣί̵ϭέϳ̡
ϝϭλΣϣϥΗΧΩϧ

ϪϣΎϧηΧΑΎΑϕΑΎρϣϝϭλΣϣϥϳ
(EU WEEE (2012/19/EU
ϡϼϋ̵έΩϩΎ̴ΗγΩϥϳΩηΎΑ̶ϣ
ΕΎόϳΎοιϭλΧϣ̵ΩϧΑϪΗγΩ
̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟϭ̶ϗέΑΕίϳϬΟΗ
ΩϳΎΑ̵̫έϧ̶ϳϭΟϪϓέλ̵έΑϪ̶̯ϳΎϫέΎ̯
ϩΎ̴ΗγΩϥϳΩηΎΑ̶ϣ WEEE)
ΩΩϡΎΟϧ
̶ϣϪ̯ϻΎΑΕϳϔϳ̯ΩϭϣϭΕΎόρϗ
ΎΑ
έΎϫέΩϭΩϳϧ̰ϧίΎΑΏΗέϣέ̵ΎϫέΩΩϳϧ̯ΕϗΩ 
ΏγΎϧϣϭΩϧέϳ̳έέϗϩΩΎϔΗγΩέϭϣϩέΎΑϭΩΩϧϭΗ
ίΎΑΎϫέΩϪ̶̯ϣΎ̴ϧϫΩϳϧ̰ϧίΎΑ̶ϧϻϭρΕΩϣϪΑ
ϩΎ̴ΗγΩϥϳέΑΎϧΑΕγϩΩηϪΗΧΎγΩϧηΎΑ̶ϣΕϓΎϳίΎΑ
έίϳέϓϝΎ̩Χϳ̵ΎϬΗϧϳΑΎ̯Ωέϭϡέ̵̳ϭϫˬΩϧΗγϫ
έϭΩ̶̴ϧΎΧ̵ΎϫϪϟΎΑίΩϧϧΎϣϩΎ̴ΗγΩέϣϋϥΎϳΎ̡έΩέ
̶ϳΫϏΩϭϣϥΩέ̯̮ϧΧ̵έΑϩΎ̴ΗγΩϭΩΩέ̶̳ϣ
ΕϻϭλΣϣΕϓΎϳίΎΑϝϳϭΣΗϝΣϣϪΑέϥΩϳίΩϧΎϳϧ
̵έΑϥϳέΑΎϧΑΩϧ̶̯ϣϑέλϣέ̵έΗηϳΑ̵̫έϧ
̶ϠΣϣΕΎϣΎϘϣΎΑΎϔρϟΩϳέΑΑ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟϭ̶ϗέΑ
̶ϳΫϏΩϭϣϥΗηΩϪ̴ϧϭ̵̫έϧέΩ̶ϳϭΟϪϓέλ
αΎϣΗ̵έϭϊϣΟί̯έϣϥϳέΗ̰ϳΩίϧϥΩέ̯Ωϳ̵̡έΑ
Ωϳϧ̰ϧίΎΑέέ̰ϣέΎϫέΩϝϩΩϳΕέέΣϪΟέΩέΩ
Ωϳέϳ̴Α
έέϗΎΑέέίϳέϓϪ̰ϧ̡υΎϔΣ̵ϭϠΟ 
RoHSϪϣΎϧηΧΑΎΑϕΑΎρΗ
Ωϳέϳ̴ϧ̶ϳΫϏΩϭϣϥΩΩ
ϪϣΎϧηΧΑΎΑϕΑΎρϣΩϳϩΩέ̵̯έΩϳέΧϪ̶̯ϫΎ̴ΗγΩ
ΩϳέΫ̴ϧϝΎ̩ΧϳέΩύΩ̶ϧΩϳηϭϧΎϳ̶ϳΫϏΩϭϣ 
ϥϳΩηΎΑ̶ϣ EU RoHS (2011/65/EU
Ϫ̰ϳέϭρΑΩϳϧ̰ϧ̵έϳ̳έΎΑϩίΩϧίεϳΑέϝΎ̩Χϳ  έΩϩΩηιΧηϣωϭϧϣϣϭέοϣΩϭϣ̵ϭΎΣϩΎ̴ΗγΩ
Ωϭη̵έϳ̳ϭϠΟϥϝΧΩ̵ϭϫεΩέ̳ί
ΩηΎΑ̶ϣϧϪϣΎϧηΧΑ
ΏΎΗϓϡϳϘΗγϣϪόηνέόϣέΩέϝΎ̩Χϳ 
ΎϳϕΎΟϝΛϣίΎϣέ̳ϝϳΎγϭΕέϭΎΟϣέΩΎϳ
̵ΩϧΑϪΗγΑΕΎϋϼρ
ΩϳϫΩϧέέϗέϭΗΎϳΩέΎϳ̶ϳϭηϓέυϥϳηΎϣ
έΩέ̶ϳΫϏΩϭϣϪ̯Ωϳϧ̯ϪΟϭΗ  ΕϓΎϳίΎΑϝΑΎϗΩϭϣίϝϭλΣϣϥϳ̵ΩϧΑϪΗγΑΩϭϣ
ϩΩηϪΗΧΎγΎϣΕγϳίρϳΣϣ̶ϠϣΕέέϘϣέΑϕΑΎρϣ
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ΩΩέ̶̳̰ϳέΗ̰ϟ̭ϭηϭϩΎΗϭ̯ϝΎλΗ
ΏέΩϝΛϣϝΎ̩Χϳ̵ΎϫΕϣγϗίί̳έϫ
Ωϳϧ̰ϧϩΩΎϔΗγϪϠ̡ΎϳϥΎΑϳΗη̡ϥϭϧόΑ
Ωϳϧ̰ϧϩΩΎϔΗγϝΎ̩ΧϳϝΧΩ̶ϗέΑϝϳΎγϭί
έΩϩΩϧϧ̯ΩέγΩϭϣϥέΩϪ̶̯ϳΎϫΕϣγϗ
̶ηέΑέίΑΎϳϥΩέ̯ϝϳέΩΎΑΕγεΩέ̳
Εγϥ̰ϣϣϪ̵̯ϩΩϧϧ̯ΩέγϩΩΎϣΩϳϧίϧϪϣΩλ
ΩΩΗϣˬίΎ̵̳ΎϬϟΎϧΎ̯ϪΑϥΩέϭΧϪϣΩλϡΎ̴ϧϬΑ
ΏΟϭϣΩϧϭηΝέΎΧέΩηηϭ̡ΡϭργΎϳϪϟϭϟ
ΩϧΩέ̳Ύϫϡη̩ϪΑϪϣρϟϭΕγϭ̡ϥΩίϪϣΩλ
̶όϧΎϣ̨ϳϫΎΑέϝΎ̩ΧϳϪϳϭϬΗΫϓΎϧϣ
ΩϳϧΎηϭ̡ϧϭΩϳϧ̰ϧΩϭΩγϣ
ΩέϓργϭΗΩϳΎΑρϘϓ̶ϗέΑ̵ΎϬϫΎ̴ΗγΩ
ΩέϓργϭΗΕέϳϣόΗΩϧϭηέϳϣόΗίΎΟϣ
̮γϳέΏΟϭϣΕγϥ̰ϣϣΕϳΣϼλΩϗΎϓ
ΩϧΩέ̳έΑέΎ̵̯έΑ̶̰ϳέΗ̰ϟ̭ϭη
̵ΎϫέΎ̯ϡΎ̴ϧϬΑΎϳ̶ΑέΧϪϧϭ̳έϫΕέϭλέΩ
ΝέΎΧΎϳίϭϳϓϥΩϳη̯ΎΑέϝΎ̩ΧϳϕέΑ̶ΗέϳϣόΗ
ΩϳϳΎϣϧϊρϗέϬηϕέΑίϝΎ̩ΧϳϪΧΎηϭΩϥΩέ̯
Ωϳη̰ϧέϕέΑϝΑΎ̯ˬίϳέ̡ίϪΧΎηϭΩϥΩϳη̯ϡΎ̴ϧϫ
ΩλέΩ̵έΩ̵ΎϬϳϧΩϳηϭϧϪ̯Ωϳϧ̯ϝλΎΣϥΎϧϳϣρ
ϭΩϧΎϫΩηϩΩΩέέϗϥϣϳΕέϭλϪΑϝ̰ϟ̵ϻΎΑ
ΩϧέΩέέϗϪΑϭέΎϬϬηϳηϭϡ̰ΣϣΎϬϧέγ
ΩϭϣϭϝΎόΗηϝΑΎϗ̵έ̡γ̵ΎϬϳρϭϗί̳έϫ
Ωϳϧ̰ϧ̵έΩϬ̴ϧϝΎ̩ΧϳέΩέϩέΟϔϧϣ
έ̴ϳΩ̵ΎϫέίΑΎϳ̶̰ϳϧΎ̰ϣϝϳΎγϭί
Ϫ̯Ϫ̰ϳΩέϭϣίέϳϏ̶ϳΩίΦϳϊϳέγΗ̵έΑ
ΩϳϳΎϣϧϧϩΩΎϔΗγΕγϩΩέ̯ϪϳλϭΗϪϧΎΧέΎ̯
ϱέΩϪϛϲλΎΧηϩΩΎϔΗγϱέΑϩΎ̴ΗγΩϥϳ
ˬ ϥΎϛΩϭϛϝϣΎη ϲϧΎϣγΟϑϳόοΕϳόοϭ
ϥΗηΩϡΩϋΎϳϭϲϧϫΫϲ̳ΩϧΎϣΏϘϋΎϳϭΕϳγΎγΣ
έ̴ϣˬΩηΎΑϲϣϧΩϧΗγϫϥίϳΣλϙέΩϭϪΑέΟΗ
ϲΗγέ̡έγΎϳϭείϭϣΕΣΗιΎΧηϪϧϭ̴ϧϳϪϛϧϳ
έΎϬϧίΕυΎϔΣΕϳϟϭγϣϪϛϱΩέϓργϭΗ
ΩϧηΎΑϪΗηΩέέϗϩΎ̴ΗγΩϥϳΎΑϪρΑέέΩΩϧέΩ
̵ίΩϧϩέέϩΩϳΩϪϣΩλϝΎ̩Χϳ̮ϳ
ϭέΑϭέ̶Ϡ̰ηϣΎΑϪ̶̯ΗέϭλέΩΩϳϧ̰ϧ
Ωϳέϳ̴ΑαΎϣΗαϳϭέγϩΩϧϳΎϣϧΎΑΩϳΩη

ϡϬϣ̶ϧϣϳ̵ΎϫέΩηϫ2

ΕϳΎϋέϡΩϋΩϳϧ̯ϪόϟΎρϣέέϳίΕΎϋϼρϪΑ˱Ύϔρϟ
ΎϳΕΣέΟΩΎΟϳΙϋΎΑΕγϥ̰ϣϣΕΎϋϼρϥϳ

ΕΩϬόΗϭΕϧΎϣοϪϳϠ̯ϪΟϳΗϧέΩΩϭη̵ΩΟ̵ΎϬΑϳγ
ΩηΩϧϫϭΧϝρΎΑ

̶Ϡλ̶̯ΩϳΕΎόρϗˬϝϭλΣϣΩϳέΧΦϳέΎΗίΩόΑ

Ωϧϭη̶ϣϪέϝΎγ10ΕΩϣϪΑ

ίΎΟϣϩΩΎϔΗγ
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ΩϭηϩΩΎϔΗγΩέϭϣϥϳέΩΩϳΎΑϩΎ̴ΗγΩί 
˭ϝίΎϧϣΩϧϧΎϣϪΗγΑϭϩΩϳηϭ̡έγ̵ΎϫΎοϓέΩ ±

˭έΗΎϓΩϭΎϬϫΎ̴ηϭέϓΩϧϧΎϣϪΗγΑ̵έΎ̵̯ΎϬρϳΣϣέΩ ±

̵ΎϫϪϧΎΧΩϧϧΎϣϩΩϳηϭ̡έγϕρΎϧϣέΩ ±

ΎϬϧϭϳγϧΎ̡ϭΎϬϠΗϫˬ̶ϳΎΗγϭέ
ϩΩΎϔΗγΩϳΎΑϧϪϧΎΧίϥϭέϳΑέΩϝϭλΣϣϥϳί
Ωέ̯
̶ϣϭϣϋ̶ϧϣϳ
ΝέΎΧϩΩέίέϝϭλΣϣϥϳΩϳϫϭΧ̶ϣέ̳ 
ΕΎϋϼρΏγ̯υΎΣϠΑϡϳϧ̰ϳϣϪϳλϭΗΎϣˬΩϳϧ̯
ΩϳϳΎϣϧΕέϭηϣίΎΟϣαϳϭέγϭΕΎϣΎϘϣΎΑϡίϻ
ΩϭΧϝΎ̩ΧϳϪΑρϭΑέϣΕϼ̰ηϣϭΕϻϭγϪϳϠ̯ 
ωϼρϥϭΩΑΩϳέΫ̴ΑϥΎϳϣέΩίΎΟϣαϳϭέγΎΑέ
ϭΩϳϧ̰ϧϪϠΧΩϣϝΎ̩ΧϳϝΎγϣέΩίΎΟϣαϳϭέγ
Ωϧ̯ϪϠΧΩϣΩέϭϣϥϳέΩ̶γ̯ΩϳϫΩϧϩίΎΟ
ˬΩϧηΎΑ̶ϣέίϳέϓϪυϔΣϣ̵έΩϪ̶̯ΗϻϭλΣϣέΩ 
ΝέΎΧνΣϣΑέΦϳ̵ΎϫΏϟΎϗΎϳϭ̶ϔϳϗ̶ϧΗγΑ
ϥ̰ϣϣέϣϥϳ ΩϳέϭΧϧέίϳέϓϪυϔΣϣίϥΩέ̯
 ΩϳΎϣϧ̶̳ΩίΎϣέγΩΎΟϳΎϣη̵ΎϫΏϟ̵ϭέΕγ
̶ϣέίϳέϓϪυϔΣϣ̵έΩϪ̶̯ΗϻϭλΣϣέΩ 
ϊϳΎϣ̵ΎϬϳϧΩϳηϭϧ̵ΎϬϳρϭϗϭ̵έρΑΩϧηΎΑ
έϳϏέΩΩϳϫΩϧέέϗέίϳέϓϪυϔΣϣέΩέ
ΩϧϭηέΟϔϧϣΕγϥ̰ϣϣˬΕέϭλϥϳ
ˬΩϳϧ̰ϧαϣϟΕγΩΎΑέϩΩηίϳέϓ̵ΎϫΫϏ 
ΩϧΑγ̩ΑΎϣη̵ΎϫΕγΩϪΑΕγϥ̰ϣϣ
ϩΎ̴ΗγΩΦϳϥΩέ̯ΏΎϳϥΩέ̯ίϳϣΗίϝΑϗ 
Ωϳη̰ΑϥϭέϳΑίϳέ̡ίέϪΧΎηϭΩ
ΩϳΎΑϧί̳έϫ̵έϳΧΑΗϩΩϧϧ̯ίϳϣΗΎϳ̵έϳΧΑΗΩϭϣ 
ϩΩΎϔΗγέίϳέϓ̶ϳΩίΦϳϭϥΩέ̯ίϳϣΗ̵έΑ
ϥ̰ϣϣίΎ̳έΎΧΑˬ̵Ωέϭϣϥϳϧ̩έΩΩϧΩέ̳
ΏΟϭϣϭΩϧ̯Ωϳ̡αΎϣΗ̶ϗέΑΕΎόρϗΎΑΕγ
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ΎϣηϝΎ̩Χϳ1
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̵ίΎγϩΩΎϣ4

!Ωϳϧ̯ϪόϟΎρϣϝϭέΎϣϧϫέϪ̩έΗϓΩϥϳΎϔρϟ
ˬίϳίϋ ̵έΗηϣ
ϝέΗϧ̯ ρϳέη ϥϳέΗ ϕϳϗΩ ΕΣΗ ϭ Εγ ϩΩη ϪΗΧΎγ ϥέΩϣ ̵Ύϫ ϪϧΎΧέΎ̯ έΩ Ϫ̯ Ύϣη ϩΎ̴ΗγΩ Ϫ̯ ϡϳέϭΩϳϣ
.ΩϳΎϣϧ Ϫέ έ ̵έΛ΅ϣ αϳϭέγ Ύϣη ϪΑ Εγ ϩΩη εϳΎϣί Εϳϔϳ̯
̵έΑ έ ϥ ϭ ΩϳϧϭΧΑ ΕϗΩ ΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ ί ϩΩΎϔΗγ ί ϝΑϗ έ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ ϝ̯ Ϫ̯ ϡϳϧ̯ ̶ϣ ϪϳλϭΗˬέϭυϧϣ ϥϳΩΑ
.Ωϳϧ̯ ̵έΩϬ̴ϧ ̶ϠΣϣ έΩ ̵ΩόΑ ΕΎόΟέϣ
ΎϣϧϫέϪ̩έΗϓΩϥϳ
.Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ ϥϣϳ Εέϭλ ϪΑ ϭ Εϋέγ ϪΑ ϩΎ̴ΗγΩ ί ΎΗ Ωέ̯ ΩϫϭΧ ̮ϣ̯ Ύϣη ϪΑ
.Ωϳϧ̯ ϪόϟΎρϣ ϩΎ̴ΗγΩ ̵ίΩϧ ϩέ ϭ Ώλϧ ί ϝΑϗ έ Ύϣϧϫέ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ
.̶ϧϣϳ Ωέϭϣ έΩ ΎλϭλΧˬΩϳϧ̯ ϝΎΑϧΩ έ ΎϬϠϣόϟέϭΗγΩ
ίΎϳϧ ϥ ϪΑ Εγ ϥ̰ϣϣ ϥϭ̩ ΩηΎΑ ϥΎγ ϥ ϪΑ ̶γέΗγΩ Ϫ̯ Ωϳϧ̯ ̵έΩϬ̴ϧ ̶ϠΣϣ έΩ έ Ύϣϧϫέ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ
.ΩϳηΎΑ ϪΗηΩ
.ΩϳϳΎϣϧ ϪόϟΎρϣ ϡϫ έ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ ΎΑ ϩΩη Ϫέ ΩΎϧγ έϳΎγˬϩϭϼόΑ
.ΩηΎΑ ϩΩΎϔΗγ ϝΑΎϗ ϡϫ έ̴ϳΩ ̵ΎϬϟΩϣ ̵έΑ Εγ ϥ̰ϣϣ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ Ϫ̯ Ωϳϧ̯ ΕϗΩ Ύϔρϟ
ϥΎϧΡέηϭϡϼϋ
:Εγ έϳί ϡϼϋ ̵ϭΎΣ Ύϣϧϫέ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ
.ϩΎ̴ΗγΩ ί ϩΩΎϔΗγ ̵έΑ Ωϳϔϣ ΕΎ̰ϧ Ύϳ ϡϬϣ ΕΎϋϼρC
.ϪϧΎΧ ϭ Ωέϓ ϥΎΟ ̵έΑ ̭ΎϧέρΧ ρϳέη Ωέϭϣ έΩ έΩηϫA
ϕέΑ ̫ΎΗϟϭ ϪΑ ρϭΑέϣ έΩηϫB
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Ȳƾǰƈɭ

έΑέΎ̵̯ΎϣϧϫέϪ̩έΗϓΩ
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