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ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1
Модель
Серийный номер

Печать
продавца

Дата продажи
Фирма-продавец
заполняется фирмой-продавцом

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2
Модель
Серийный номер

Печать
продавца

Дата продажи
Фирма-продавец
заполняется фирмой-продавцом

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3
Модель
Серийный номер

Печать
продавца

Дата продажи
Фирма-продавец
заполняется фирмой-продавцом

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 4
Модель
Серийный номер
Дата продажи
Фирма-продавец
заполняется фирмой-продавцом
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Дата приема

1 НОЛАТ ЙОНВЫРТО
ьледоМ
Печать
сервисного
центра
рПечать
емон йынйиреС
сервисного центра
ижадорп атаД

Дата выдачи
Дефект
Выполненная работа

цевадорп-амриФ

Мастер (Ф.И.О.)

моцвадорп-йомриф ястеянлопаз

заполняется сервисным центром

Дата приема
Дата приема

2 НОЛАТ ЙОНВЫРТО

Дата выдачи
Дата выдачи

ьледоМ
Печать
Печатьцентра
сервисного
реПечать
мон йцентра
ынйиреС
сервисного
сервисного центра

Дефект
Дефект

ижадорп атаД

Выполненная работа
Выполненная работа
Мастер (Ф.И.О.)
Мастер (Ф.И.О.)

Дата
Дата приема
приема
Дата приема

цевадорп-амриФ
моцвадорп-йомриф ястеянлопаз
заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром

3 НОЛАТ ЙОНВЫРТО
ьледоМ
Печать
сервисного
рПечать
еПечать
мон йцентра
ынйиреС
сервисного
центра
сервисного центра
ижадорп атаД

Дата
Дата выдачи
выдачи
Дата выдачи
Дефект
Дефект
Дефект
Выполненная
Выполненная работа
работа
Выполненная работа
Мастер
Мастер (Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
Мастер (Ф.И.О.)

цевадорп-амриФ
моцвадорп-йомриф ястеянлопаз

заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром

4 НОЛАТ ЙОНВЫРТО

Дата приема
Дата приема
Дата приема
Дата выдачи
Дата выдачи
Дата выдачи
Дефект
Дефект
Дефект
Выполненная работа
Выполненная работа
Выполненная работа
Мастер (Ф.И.О.)
Мастер (Ф.И.О.)
Мастер (Ф.И.О.)
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Дата приема
приема
Дата
6 / RUS

ьледоМ
Печать
Печать
Печать
сервисного
центра
рПечать
емон йцентра
ынйиреС
сервисного
сервисного
центра
центра
сервисного центра
ижадорп атаД
цевадорп-амриФ
моцвадорп-йомриф ястеянлопаз
заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром
заполняется сервисным центром

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внимательно прочтите инструкции и предупреждения, которые при- водятся в данном руководстве, так как они дают важные указания по
безопасной установке, эксплуатации и техобслуживанию. Данная инструкция является неотъемлемой и важной частью изделия. Сохраняйте инструкцию для передачи другому пользователю и/или при перемещении прибора на другое место эксплуатации.
2. Эксплуатация неправильно установленного прибора может привести к
травмам и к повреждению имущества. Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате неправильного монтажа и/
или неправильной эксплуатации оборудования.
3. Ремонтные работы должен выполнять квалифицированный специалист с
использованием запасных частей, произведенных фирмой-изготовителем.
При несоблюдении данного требования производитель снимает с себя все
гарантийные обязательства.
4. Храните упаковочные элементы (скобы, пластиковые пакеты, вспененный
полистирол) в недоступном для детей месте.
5. Прибор не предназначен для использования детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их
безопасность.
6. Не касайтесь прибора мокрыми руками или если Вы без обуви.
7. Перед тем как использовать прибор и в ходе работ по плановому и внеплановому ремонту, следует наполнить водой бак водонагревателя и еще раз
полностью спустить воду, чтобы избавиться от остатков грязи.
8. Все работы по монтажу и техническому обслуживанию должен выполнять
квалифицированный специалист в соответствии с действующими нормами
и правилами, а также с требованиями фирмы-изготовителя.
9. Подключение прибора к системе водоснабжения необходимо осуществлять
с помощью предохранительного клапана, в соответствии с национальными
стандартами. Для стран, где действует стандарт EN 1487, блок безопасности
должен иметь максимальное давление 0,7 MПa, должен включать не менее
одного отсекающего клапана, запорный клапан, предохранительный клапан, отсекающее устройство гидравлической заправки.
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10. Строго запрещается разбирать, модифицировать или заменять предохранительный клапан на другой, не соответствующий действующим требованиям
и нормам, если он не включен в комплект.
11. Водоснабжение должно выполняться в соответствии с пунктом «Гидравлическое подключение».
12. Необходимо сливать воду из водонагревателя, если он не будет использоваться в течение длительного времени или температура, в помещении, где
он установлен, может опуститься ниже 0° C.
13. Не храните легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от оборудования.
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БАКТЕРИЦИДНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОТИВ LEGIONELLA

Легионелла - это тип палочкообразных бактерий, присутствующих естественным образом во всех водных
источниках. «Болезнь легионеров» проявляется в виде особого воспаления легких, вызванного вдыханием
водяных паров, содержащих эти бактерии. Поэтому необходимо избегать длительного застоя воды в водонагревателе, которым необходимо пользоваться или опустошать не реже одного раза в неделю.
Европейский стандарт CEN/TR 16355 предоставляет указания, касающиеся мер предосторожности, необходимых для предотвращения размножения легионеллы в питьевой воде. Кроме того, если существуют
местные нормы, предписывающие дополнительные ограничения, касающиеся легионеллы, необходимо
применять их. Данный водонагреватель электромеханического типа продается с термостатом, рабочая
температура которого превышает 60°C, поэтому он может выполнять цикл тепловой дезинфекции для
ограничения размножения бактерий легионеллы в накопителе.
Внимание! Во время выполнения цикла тепловой дезинфекции высокая температура воды может спровоцировать ожоги. Поэтому необходимо проявлять осторожность перед принятием ванны или душа, учитывая температуру воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чтобы ознакомиться с техническими характеристиками, смотрите номинальные данные в идентификационной табличке (рис.13) на приборе (расположена рядом с трубами входа и выхода воды).
Таблица 1 - Данные об изделии
Модельный ряд
Вес нетто для моделей c
баком из нержавеющей стали
кг
Вес нетто для моделей с
эмалированным баком
кг
Тип монтажа
Модель
Объем
л

30

50

80

100

14

18

22,5

25,5

17,5

23,5

31

35,5

30

Вертикальный/горизонтальный*
См. индентификационную табличку на приборе
50
80

100

*вертикальный для моделей с интерфейсом, показанным на рис. 8с
Данный прибор соответствует международным стандартам по электробезопасности IEC 60335-1;
IEC 60335-2-21.
Директивы по электромагнитной совместимости (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Данное изделие соответствует техническому регламенту REACH.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Комплект поставки и назначение
1.1.1. Водонагреватель
1.1.2. Предохранительный клапан
1.1.3. Инструкция по установке и эксплуатации
1.1.4. Гарантийный талон
1.1.5. Заводская упаковка
Данный прибор разработан для установки внутри зданий, в бытовых и хозяйственных помещениях и предназначен для нагрева воды ниже точки кипения, с возможностью снабжения горячей водой в нескольких
точках (ванна, кухня, туалет) и для дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом
режиме. Время нагрева воды зависит от объема водонагревателя и мощности нагревательного элемента.
Водонагреватель является технически сложным электрическим прибором бытового назначения.
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2. УСТАНОВКА
Внимание! Монтаж и настройку водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист в соответствии с действующими правилами и санитарно-гигиеническими нормами, а также
требованиями, содержащимися в данном руководстве. Перед установкой необходимо убедиться, что эксплуатационные характеристики соответствуют параметрам, указанным на заводской
идентификационной табличке на корпусе изделия.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Водонагреватели с интерфейсом, изображенным на рис. 8a и рис. 8b могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном монтаже водонагреватель необходимо повернуть по
часовой стрелке (рис. 2) так, чтобы патрубки горячей и холодной воды были слева (патрубок подачи холодной воды должен быть снизу). Водонагреватели с интерфейсом, изображенным на рис. 8c, могут
быть установлены только вертикально патрубками вниз.
2.1. Крепление водонагревателя к стене
2.1.1. Установка водонагревателя производится на капитальной стене в вертикальной плоскости с помощью кронштейна и крюков (рис. lll). Рекомендуется использовать крюки (не входящие в комплект поставки)
диаметром не менее 12 мм. В зависимости от выбранной модели Вам может потребоваться 2 или 4 таких
крюка. Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейна
водонагревателя. После установки обязательно проверьте надежность крепления.
2.1.2. Подготовленное крепление должно выдерживать троекратный вес наполненного водой
водонагревателя.
2.1.3. Для сокращения теплопотерь прибор следует установить на минимальном расстоянии от водоразборного узла.
2.1.4. Для проведения технического обслуживания необходимо обеспечить свободное пространство не
менее 50 см от патрубков и не менее 10 см от потолка.
2.1.5. Во избежание причинения вреда имуществу потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправности системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж водонагревателя в помещениях,
имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, ни в коем случае не размещать под водонагревателем предметы, подверженные воздействию воды.
2.1.6. При размещении водонагревателя в незащищенных помещениях необходимо установить
под ним защитный поддон с дренажем в канализацию.
2.2. Гидравлическое подключение
Внимание! Установка предохранительного клапана, входящего в комплект поставки, является
обязательным требованием. Запрещается устанавливать любую запорную арматуру между предохранительным клапаном и входом в бак, а также блокировать сливное отверстие предохранительного клапана. Подсоединение водонагревателя к системе водоснабжения должно осуществляться при помощи разъемных соединений.
Стандартное подсоединение
2.2.1. Предохранительный клапан (А рис. 2), входящий в комплект поставки, необходимо установить на
входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом). Предохранительный клапан рекомендуется заворачивать не более чем на 3-4 оборота, обеспечив герметичность любым водоизолирующим
материалом.
2.2.2. Присоедините входной патрубок предохранительного клапана к магистрали холодной воды с помощью трубы или гибкого шланга.
2.2.3. Подсоедините к выходу горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом) трубу или
гибкий шланг для отвода горячей воды к месту водоразбора.
2.2.4. Для удобства обслуживания рекомендуется установить тройник с запорным краном (B рис. 2) между
входом холодной воды в водонагреватель и предохранительным клапаном. Это позволит слить воду из
водонагревателя, не демонтируя предохранительный клапан.
2.2.5. Для облегчения доступа воздуха в бак при сливе воды рекомендуется установить тройник с запорным краном на выходе горячей воды из водонагревателя.
2.2.6. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным
клапаном редуктор для понижения давления.
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2.2.7. Устройство не рассчитано на работу с водой, жесткостью менее 2.4 мг-экв./л. Если вода жесткостью
выше 5 мг-экв./л, для уменьшения образования накипи и вероятности выхода из строя нагревательного
элемента необходимо использовать умягчитель. При этом жесткость воды не должна опускаться ниже 3
мг-экв./л.
Подсоединение к открытому резервуару с водой
2.2.8. Вода поступает в водонагреватель самотеком из резервуара. При этом резервуар должен находиться выше 2м от верхней точки водонагревателя. При данном варианте подсоединения предохранительный
клапан не обязателен.
2.3. Электрическое подключение
Внимание! Электромонтаж прибора должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением
правил техники безопасности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за повреждение прибора
вследствие неправильного заземления или неправильных параметров источника электропитания. Перед
подключением убедитесь, что параметры источника электропитания соответствуют техническим характеристикам водонагревателя, указанным на идентификационной табличке.
2.3.1. Если прибор поставляется с электрическим кабелем и вилкой - просто подключите его к источнику
электропитания.
2.3.2. Если водонагреватель поставляется без кабеля электропитания, для подключения к сети электроснабжения используйте кабель типа H05VV-F 3x1,5 мм 2, Ø 8,5 мм.
Снимите крышку водонагревателя.
Проденьте кабель электропитания в отверстие, находящееся в крышке прибора и присоедините
к клеммной колодке (поз. М на рис. 7 и рис. 7а). Затем каждый провод должен быть зафиксирован соответствующим винтом.
2.3.3. Водонагреватель должен быть заземлен. Схема заземления должна обеспечивать отсутствие электрического потенциала на корпусе водонагревателя. Провод заземления (желто-зеленого цвета) следует
подсоединить к клемме, обозначенной символом (поз. G рис. 7 и рис. 7а). Закрепите кабель электропитания с помощью кабельных зажимов.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА
3.1. Ввод в эксплуатацию
3.1.1. Перекройте подачу горячей воды системы центрального водоснабжения. Перед подключением
водонагревателя к источнику электропитания обязательно заполните бак водой. Для этого откройте кран горячей воды на смесителе, потом кран подачи холодной воды в водонагреватель.
3.1.2. Как только водонагреватель наполнится, из смесителя потечет вода. Проверьте фланец ( F рис. 5) и
соединительную трубку ( X рис. 5) на наличие протечек. При необходимости подтяните гайки на фланце ( С
рис. 5) и соединительной трубке ( W рис. 5).
3.1.3. Закройте кран горячей воды на смесителе.
3.1.4. Включите прибор в источник электропитания
3.2. Рекомендации для пользователя
- Избегайте установки под водонагревателем любых предметов или приборов, которые могут быть повреждены в случае утечки воды из него.
- В случае продолжительного простоя прибора необходимо:
• отключить электропитание прибора, установив внешний выключатель в положение «ВЫКЛ»;
• закрыть водопроводные краны.
- Выходящая из кранов горячая вода с температурой выше 50°C может немедленно вызвать серьезные
ожоги или даже смерть. Наибольшему риску ожогов подвергаются дети, недееспособные и пожилые люди.
Пользователю запрещается самостоятельно выполнять плановое и внеплановое техобслуживание изделия. Для чистки наружных деталей используйте тряпку, смоченную мыльным раствором.
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3.3 РАБОТА ПРИБОРА И РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8c)
Выключение и включение водонагревателя производится с помощью внешнего двухполюсного
выключателя. НЕ включайте/НЕ выключайте прибор, вставляя вилку кабеля электропитания в розетку/вынимая ее из нее.
Водонагреватель оснащен светодиодным индикатором, служащим для немедленного извещения о состоянии
прибора, и расположенной ниже ручкой регулировки температуры. На этапе нагрева светодиод (Рис. 8c, Поз.1)
горит красным цветом, после достижения заданной температуры он загорается синим цветом. Если температура
воды понижается, например, после разбора горячей воды, то автоматически включается нагрев.
Регулировка рабочей температуры
Регулировку температуры можно производить поворотом ручки (рис. 8с, поз. 2) по часовой или против часовой
стрелки для уменьшения или увеличения температуры горячей воды соответственно.

3.4 РАБОТА ПРИБОРА, РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a/b)
Для включения прибора нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» ( ). Водонагреватель изначально настроен на температуру 70°C на моделях объемом 30, 50 и 80 л и 60°C - на модели объемом 100 л. Функция ECO активирована. В случае сбоя электропитания или выключения прибора с помощью кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» « »
в памяти изделия будет сохранена последняя заданная температура. Во время фазы нагрева возможно
появление легкого шума - результат процесса нагрева воды.
Используйте кнопки « » « » для установки нужной температуры, выбрав на дисплее значение в диапазоне между 40°C и 80°C. В ходе нормальной работы дисплей показывает усредненную температуру
воды внутри прибора. На этапе нагрева индикатор работы (рис. 8а/b, поз. 1) горит красным цветом, после
достижения заданной температуры - синим цветом. Если температура воды понижается, например, после
разбора горячей воды, то автоматически включается нагрев.

3.5 HOT WATER LEVEL (УРОВЕНЬ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ)
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a)
Индикаторы, расположенные по сторонам дисплея (рис. 8а, поз.2), позволяют контролировать уровень
горячей воды внутри водонагревателя по четырехсегментной шкале. В ходе установки температуры индикаторы загораются, позволяя визуально контролировать заданный уровень.
На этапе нагрева индикаторы постепенно загораются, указывая на повышение температуры горячей воды
в приборе, до достижения заданной температуры.

3.6 ФУНКЦИЯ ECO
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a)
Функция ECO представляет собой программу, которая автоматически выполняет самообучение прибора
путем измерения количества воды, потребляемой пользователем, в целях сведения к минимуму рассеивания тепла и обеспечения максимально возможного энергосбережения. Работа функции ECO в соответствии с этой программой заключается в сохранении данных, полученных за начальный период, длящийся
одну неделю, в течение которого прибор работает с заданной температурой. По окончании этой недели
самообучения программа регулирует нагрев воды в соответствии с реальными потребностями пользователя, автоматически определенными прибором. Водонагреватель гарантирует наличие минимального
запаса горячей воды в те периоды, в которые обычно не производится ее разбор. Процесс самообучения-определения потребности в горячей воде продолжается и после истечения первой недели. Этот
процесс позволяет достичь максимальной эффективной работы после четырех недель самообучения. Для
включения данной функции нажмите кнопку ECO, при этом загорится ее подсветка. Обратите внимание,
что при изменении вручную температуры нагрева воды во время работы функции «ECO» запись привычек потребления приостанавливается и водонагреватель начинает работать в выбранном температурном
режиме. Эту функцию можно отключать, нажав кнопку ECO, подсветка которой погаснет. Для повторного
включения функции снова нажмите кнопку ECO. Каждый раз после выключения и повторного включения
функции ECO или самого прибора эта функция будет продолжать самообучение, считывая уровни потребления воды.
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Для обеспечения правильной работы программы рекомендуется не отсоединять прибор от сети электропитания. Внутренняя память обеспечивает хранение данных в течение 4 часов после отключения
электропитания, по истечении этого времени все считанные данные удаляются, процесс самообучения
начинается с начала. Для добровольного удаления считанных данных нажмите кнопку ECO и удерживайте
ее нажатой более 3 секунд. По завершении процесса сброса в знак подтверждения успешного удаления
данных подсветка кнопки ECO будет быстро мигать.

3.7 ФУНКЦИЯ ECO (модели с интерфейсом, показанным на рис. 8b)

Функция ECO представляет собой программу, которая автоматически выполняет самообучение прибора
путем измерения количества воды, потребляемой пользователем, в целях сведения к минимуму рассеивания тепла и обеспечения максимально возможного энергосбережения. Работа функции ECO в соответствии с этой программой заключается в сохранении данных, полученных за начальный период, длящийся
одну неделю, в течение которого прибор работает с заданной температурой. По окончании этой недели
самообучения программа регулирует нагрев воды в соответствии с реальными потребностями пользователя, автоматически определенными прибором. Водонагреватель гарантирует наличие минимального запаса горячей воды в те периоды, в которые обычно не производится ее разбор. Процесс самообучения-определения потребности в горячей воде продолжается и после истечения первой недели. Этот процесс
позволяет достичь максимальной эффективной работы после четырех недель самообучения.
Чтобы включить эту функцию, одновременно нажмите кнопки « » « » и удерживайте их нажатыми в
течение 3 секунд, на дисплей будет выведена надпись «E1». Обратите нимание, что при изменении вручную
температуры нагрева воды во время работы функции «ECO» запись привычек потребления приостанавливается и водонагреватель начинает работать в выбранном температурном режиме.
Эту функцию можно отключать, одновременно нажав кнопки « » « » и удерживая их нажатыми в течение 3 секунд, на дисплей будет выведена надпись «E0». Чтобы снова включить ее, одновременно нажмите
кнопки « » « » и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд, на дисплей будет выведена надпись
«E1».
Каждый раз после выключения и повторного включения функции ECO или самого прибора эта функция
будет продолжать самообучение, считывая уровни потребления воды.
Для обеспечения правильной работы программы рекомендуется не отсоединять прибор от сети электропитания. Внутренняя память обеспечивает хранение данных в течение 4 часов после отключения электропитания, по истечении этого времени все считанные данные удаляются, процесс самообучения начинается с начала. Для добровольного удаления считанных данных нажмите кнопки « » « » и удерживайте
их нажатыми более 5 секунд. По завершении процесса сброса в знак подтверждения успешного удаления
данных на дисплее появится надпись «E-».

3.7 ФУНКЦИЯ POWER
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a/b)

Функция POWER позволяет прибору работать с максимальной мощностью, снижая время нагрева воды.
Для включения или выключения функции POWER нажмите соответствующую кнопку. Если функция активна,
горит соответствующий ей светодиод.

3.8 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a/b)

Функция защиты от замерзания представляет собой функцию автоматической защиты прибора, направленную
на предотвращение его выхода из строя при очень низких температурах - ниже 5 °C - в том случае, когда прибор
выключается в холодное время года. Рекомендуется оставлять прибор подключенным к сети электропитания
даже в случае его продолжительного простоя.
После того как температура повышается до безопасного уровня и вероятность замерзания исчезает, нагрев воды вновь прекращается.
Данная функция всегда активирована, но если прибор включен, индикация ее работы отсутствует. Когда
прибор выключается с помощью кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» « », если в это время действует функция защиты от
замерзания, на дисплей выводится надпись «AF» (Anti Freezing).
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3.9 ФУНКЦИЯ «ЦИКЛ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ» («АНТИЛЕГИОНЕЛЛА»)
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a/b)

Функция «Антилегионелла» является включенной по умолчанию. Она заключается в цикле нагрева воды до
60°C и последующего поддержания этой температуры в течение 1 часа в целях термической дезинфекции, направленной на устранение соответствующих бактерий.
Цикл запускается при первом включении прибора и после каждого повторного включения, происходящего после отключения электропитания. Если прибор все время работает с температурой ниже 55°C, цикл повторяется
через 30 дней. Когда водонагреватель выключен, функция «Антилегионелла» также выключается. Если прибор
выключается во время выполнения цикла термической дезинфекции, водонагреватель выключается, при этом
выключается и данная функция. После завершения каждого цикла рабочая температура возвращается к значению температуры, ранее заданному пользователем.
Для включения этой функции одновременно нажмите кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» и « » и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд, в знак подтверждения выполнения включения на дисплей в течение 4 секунд
будет выводиться надпись «A1». Для постоянного отключения этой функции повторите описанную выше
операцию, в знак подтверждения выполнения отключения на дисплей в течение 3 секунд будет выводиться надпись «A0».

3.10 ЗУММЕР
(имеется только на моделях с интерфейсом, показанным на рис. 8a)

Прибор оснащен функцией звуковой сигнализации. Для постоянного отключения этой функции одновременно нажмите кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» и « » и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд, в знак подтверждения выполнения отключения на дисплей в течение 3 секунд будет выводиться надпись «b0».
Для включения этой функции одновременно нажмите кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» и « » и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд, в знак подтверждения выполнения включения на дисплей в течение 3 секунд
будет выводиться надпись «b1».

3.11 СБРОС/ДИАГНОСТИКА
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a/b)

При обнаружении какой-либо из описанных ниже неисправностей прибор переходит в «состояние ошибки», а индикатор работы (рис. 8а/b, поз. 1) мигает красным цветом.
Диагностика: тип неисправности указывается на дисплее, на котором будет мигать надпись «Er», поочередно с кодом конкретной ошибки. Коды ошибок указаны в следующем списке:
01 - внутренняя неисправность электронной платы;
61/62 - внутренняя неисправность электронной платы (невозможность связи NFC, данные NFC);
10 - повреждение датчиков температуры (обрыв или короткое замыкание) - выходящий бак водонагревателя;
11 - перегрев воды, зафиксированный одним датчиком - выходящий бак водонагревателя;
12 - общий перегрев (неисправность электронной платы) - выходящий бак водонагревателя;
14 - отсутствие нагрева воды при включенном нагревательном элементе - выходящий бак водонагревателя;
15 - перегрев, вызванный отсутствием воды - выходящий бак водонагревателя;
20 - повреждение датчиков температуры (обрыв или короткое замыкание) - входящий бак водонагревателя;
21 - перегрев воды, зафиксированный одним датчиком - входящий бак водонагревателя;
22 - общий перегрев (неисправность электронной платы) - входящий бак водонагревателя;
24 - отсутствие нагрева воды при включенном нагревательном элементе - входящий бак водонагревателя;
25 - перегрев, вызванный отсутствием воды, - входящий бак водонагревателя;
60 - отсутствие соединения Wi-Fi (модели с интерфейсом, показанным на рисунке 8a)
Сброс ошибок: для сброса выключите и снова включите прибор с помощью кнопки ON/OFF « ».
Если причина неисправности исчезнет сразу после сброса, прибор возобновит нормальную работу.
Если код ошибки продолжит мигать на дисплее, обратитесь в сервисный центр.
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3.12 ФУНКЦИЯ Wi-Fi
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8a)
Дополнительную информацию по настройке Wi-Fi и процедуре регистрации изделий см. в прилагаемом руководстве по быстрому запуску.
Создание учетной записи (рис. 9)
• Загрузите и установите специальное приложение на ваш смартфон (название приложения будет указано в
руководстве по быстрому запуску).
• Запустите приложение, нажмите кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» и заполните все поля.
• Откройте полученное электронное письмо подтверждения регистрации и перейдите по ссылке в нем для
активации учетной записи.
Конфигурирование Wi-Fi и регистрация изделия (рис. 10)
• Нажмите кнопку Wi-Fi. Соответствующий индикатор начнет медленно мигать.
• Снова нажмите кнопку Wi-Fi и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд для создания точки доступа (Access
Point), при этом соответствующий индикатор будет быстро мигать, а на дисплей будет выводиться надпись «AP».
• Зайдите в приложение и следуйте указаниям на экране.
Процедура завершена (рис. 11)
• Процедура успешно завершена когда:
- подсветка кнопки Wi-Fi горит непрерывным светом;
- в приложении появится сообщение об успешной регистрации.
В случае ошибки подключения внимательно проверьте и повторите все предыдущие шаги.
Примечание: пароль не может содержать китайские иероглифы. В противном случае измените его.
Вид приложения (рис. 12)
На этой странице имеются следующие кнопки:
• ВКЛ/ВЫКЛ (А);
• Ручной режим (B);
• Программируемый режим (C);
• Режим ECO (D);
• Регулировка температуры (F);
• Число доступных приемов душа (H);
• Оставшееся время (G);
При прокрутке вправо появляются другие страницы.
Индикация состояния соединения
Кнопка
Wi-Fi

Медленное мигание

Модуль Wi-Fi включен

Быстрое мигание

Модуль Wi-Fi находится в режиме Access Point

Двойное мигание

Модуль Wi-Fi подсоединяется к домашней сети

Горит подсветка

Модуль Wi-Fi включен и подсоединен к домашней сети

Не горит

Модуль Wi-Fi выключен
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Внимание! Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист c соблюдением правил техники безопасности, а также в соответствии с требованиями, содержащимися в данном руководстве.
4.1. Слив воды
Необходимо слить воду из водонагревателя, если в месте установки прибора существует вероятность снижения температуры ниже 0°С.
4.1.1. Отключите электропитание прибора.
4.1.2. Убедитесь, что вода внутри прибора имеет безопасную температуру.
4.1.3. Перекройте подачу холодной воды в водонагреватель.
4.1.4. Откройте кран горячей воды на смесителе для сброса давления внутри бака.
4.1.5. Для обеспечения доступа воздуха в бак, откройте запорный кран на тройнике, установленный на
выходе горячей воды из водонагревателя (помечен красным кольцом). При его отсутствии необходимо
демонтировать подсоединения на выходе из водонагревателя.
4.1.6. Присоедините направленный в канализацию дренажный шланг к запорному крану на тройнике,
установленному на входе холодной воды в водонагреватель (помечен синим кольцом) и откройте его. При
его отсутствии дренажный шланг необходимо установить на входе в водонагреватель.
4.1.7. После слива убедитесь в отсутствии воды внутри водонагревателя. Замерзание воды внутри водонагревателя приводит к необратимым изменениям и дефектам. В этом случае производитель снимает с себя
все гарантийные обязательства.
4.2. Замена внутренних элементов
Перед началом работ отключите прибор от источника электропитания и слейте воду из водонагревателя.
Снимите крышку прибора.
Для моделей с интерфейсом, показанным на рис. 8 a/b. Для замены датчика температуры (К рис. 7), отсоедините провода (F рис. 7) от панели управления и осторожно извлеките датчик температуры. Для замены
основной платы (Z рис. 7) отсоедините провода (С, Y и Р рис. 7) и выкрутите винты. Для замены платы дисплея открутите 2 винта (поз. А рис. 4), нажмите на язычки (поз. В рис. 4) и освободите фиксатор (поз. С рис. 4).
После замены, пожалуйста, убедитесь, что все компоненты установлены обратно на их штатные
места.
Для замены нагревательного элемента и магниевого анода выкрутите 5 гаек (С рис. 5) и снимите фланец (F
рис. 5). Убедитесь, что фланцы, обозначенные Н.Е.1 и Н.Е.2, устанавливаются на штатные места, имеющие те
же обозначения. Прокладку фланца (Z рис. 6) рекомендуется заменять каждый раз при повторной сборке.
Перед проведением любой операции по ремонту или обслуживанию отключите прибор от электрической сети. Применяйте запасные части, выпускаемые только заводом-изготовителем.
4.3. Регулярное обслуживание
4.3.1. Магниевый анод
Магниевый анод является неотъемлемой составной частью системы защиты водосодержащей емкости и нагревательного элемента (ТЭНа) от коррозии. Замену магниевого анода необходимо
производить не реже 1 раза в 24 месяца (за исключением водонагревателей с водосодержащей
емкостью из нержавеющей стали).
Также необходимо ЕЖЕГОДНО проверять состояние магниевого анода и заменять его при
сильном изнашивании до истечения 24 месяцев с момента покупки изделия или последней
замены анода. Гарантия на водосодержащую емкость из эмалированной стали и нагревательный элемент при изношенном магниевом аноде (остаточный объем менее 30% от первоначального) недействительна. Материал водосодержащей емкости указан на заводской
идентификационной табличке (рис.12) Магниевый анод является расходным материалом и
не подлежит замене по гарантии.

16 / RUS

4.3.2. Предохранительный клапан
Предохранительный клапан предотвращает возврат воды из водонагревателя
при отсутствии воды в магистрали холодного водоснабжения, обеспечивает
сброс избыточного давления, возникающего во внутреннем баке из-за увеличения объема воды в результате нагрева, в магистраль холодного водоснабжения
(при разнице давления между внутренним баком и магистралью холодного водоснабжения выше одной атмосферы) и/или через дренажное отверстие предохранительного клапана.
Регулярно проверяйте, чтобы предохранительный клапан (устройство защиты от избыточного давления)
не был заблокирован или поврежден. При необходимости замените его или удалите известковый налет.
Если предохранительный клапан оснащен рычагом, поднятие последнего можно использовать для регулярной проверки исправной работы клапана.
В режиме нагрева из дренажного отверстия предохранительного клапана возможно появление
капель воды. Это является естественным процессом, связанным с тепловым расширением воды
в процессе нагрева. Рекомендуется соединить дренажное отверстие предохранительного клапана с системой канализации. При давлении водопроводной сети выше 5 бар необходимо установить перед предохранительным клапаном редуктор давления воды.
4.3.3. УЗО (устройство защитного отключения)
Если прибор поставляется с устройством защитного отключения (модели, имеющие в названии аббревиатуру ABS или ABSE), расположенным на кабеле электропитания, то после заполнения бака водонагревателя водой и проверки герметичности системы необходимо:
- включить электрическую вилку водонагревателя в розетку и выполнить следующие действия:
- нажать кнопку «RESET» на корпусе УЗО. Загорится индикатор, свидетельствующий о подаче питания;
- нажать кнопку «TEST». Напряжение перестанет подаваться и погаснет индикатор
питания;
- снова нажать кнопку «RESET». Если загорится индикатор питания, это означает,
что устройством можно безопасно пользоваться;
- если после нажатия кнопки «RESET» индикатор питания не загорится, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
4.3.4. Нагревательный элемент (ТЭН)
Трубчатый электронагреватель (ТЭН) предназначен для нагрева воды во внутреннем баке путем преобразования электрической энергии в тепловую. Образование на его поверхности известкового налета (накипи) может привести к
ухудшению теплоотдачи, перегреву и преждевременному выходу из строя нагревательного элемента. Регулярно осматривайте и при необходимости удаляйте
накипь с его поверхности с помощью средства для удаления накипи. Гарантия
на нагревательный элемент недействительна при выполнении одного или
нескольких условий:
- жесткость воды превышает 5 мг-экв./л;
- толщина слоя накипи на поверхности ТЭНа составляет более 5 мм;
- остаточный размер магниевого анода составляет менее 30% от первоначального.
4.3.3 СБРОС БЛОКИРОВКИ ДВУХПОЛЮСНОГО ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
(модели с интерфейсом, показанным на рис. 8c)
В случае аномального перегрева воды предохранительный термовыключатель, соответствующий действующим национальным нормативам, разрывает электрическую цепь нагревательного элемента. В данной
ситуации необходимо обратиться в сервисный центр.
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5. ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Перед тем как приступать к любой операции по чистке прибора, убедитесь, что Вы выключили прибор путем установки внешнего выключателя в положение «Выкл». Не используйте растворители или агрессивные
моющие средства, которые могут повредить окрашенные или пластиковые детали.
В СЛУЧАЕ НЕПОЛАДОК НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ ПРИБОР САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБРАТИТЕСЬ В
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ИЛИ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.
Транспортировка и хранение
Водонагреватели в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка должна производиться в диапазоне температур от - 40 до + 40 °С и при относительной влажности
воздуха от 25 до 80 %. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с водонагревателями внутри транспортного средства. Транспортировку и штабелирование необходимо производить в соответствии с манипуляционными знаками указанными на упаковке.
Водонагреватели должны храниться в упаковке изготовителя в диапазоне температур от +5°С до + 40 °С и
относительной влажности воздуха в помещении от 25 до 80 %.
В случае транспортировки или хранения водонагревателя при температуре ниже 0, перед началом эксплуатации прибора необходимо распаковать его и выдержать при температуре не менее 15 °С в течение
минимум 5 часов.
Утилизация
По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с региональными нормами, правилами и способами, действующими на территории.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы, сдайте прибор в пункт
сбора для утилизации, как это предусмотрено региональными нормами и правилами. Это позволит избежать негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека, а также будет способствовать
повторному использованию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить у региональных органов
власти.

Данные и указанные спецификации могут быть изменены. Производитель оставляет за собой право
вносить любые необходимые изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и иные характеристики
изделия без предварительного уведомления.
Для получения информации о документах (копии документов), подтверждающих соответствие товара
требованиям технических регламентов, обратитесь к продавцу.

18 / RUS

ɄȿɉȱɅȾȱɄɌȺɅɈɇɕ
ɗɅȿɄɌɊɅȱɋɍɀɕɅɕɌԔɕɒɌȺɊ

ɋɿɡɞɟɧɬɚɥɨɧɞɵɛɚɪɥɵԕɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɿɲɿɧɞɟɫɚԕɬɚɭɞɵɫԝɪɚɣɦɵɡȻԝɣɵɦɞɵɫɚɬɵɩɚɥԑɚɧɤɟɡɞɟ
ɤɟɩɿɥɞɿɤɬɚɥɨɧɵɧɬɨɥɬɵɪɭɞɵɬɚɥɚɩɟɬɿԙɿɡɋɿɡɞɟɧɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵɬɟɤɫɟɪɿɩɤɟɩɿɥɞɿɤɬɚɥɨɧɵɧ
ɬɨɥɬɵɪԑɚɧԑɚɞɟɣɿɧɠɢɧɚԕɬɵɥɵԕɬɵɬɟɤɫɟɪɭɞɿɫԝɪɚɣɦɵɡȻԝɣɵɦɧɵԙɫɵɪɬԕɵɛɟɬɿɧɿԙɦɟɯɚɧɢɤɚɥɵԕ
ɡɚԕɵɦɞɚɧɭɵɠԥɧɟɠɢɵɧɬɵԕɬɚɥɦɚɭɵɛɨɣɵɧɲɚɬɚɥɚɩɬɚɪɫɚɬɵɥԑɚɧɧɚɧɤɟɣɿɧԕɚɛɵɥɞɚɧɛɚɣɞɵ
ɄɟɩɿɥɞɿɤɩɟɧɠԧɧɞɟɭԛɲɿɧɫɚɬɵɩɚɥɭɤԛɧɿɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɱɟɤɩɟɧɛɿɪɝɟԛɡɿɤɬɚɥɨɧɞɵԝɫɵɧɵԙɵɡɈɫɵ
ɬɚɥɨɧɞɵԝɫɵɧɛɚɣɨɧɵɞԝɪɵɫɬɨɥɬɵɪɦɚɣɧɟɦɟɫɟɫɚɬɭɲɵԝɣɵɦɧɵԙɦԧɪɿɛɨɥɦɚԑɚɧɠɚԑɞɚɣɞɚ
ɫɚɩɚԑɚɲɚԑɵɦԕɚɛɵɥɞɚɧɛɚɣɞɵɠԥɧɟɠԧɧɞɟɭɠԛɪɝɿɡɿɥɦɟɣɞɿ

ɆɨɞɟɥɿBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɆɨɞɟɥɶɞɿԙɤɨɞɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɟɪɢɹɥɵԕɧԧɦɿɪɿBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɚɬɭɲɵԝɣɵɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɫɚɬɭɲɵɤԥɫɿɩɨɪɵɧɧɵԙɚɬɚɭɵɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧɠɟɪɿɠԥɧɟɦԧɪɿ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɌɟɤɫɟɪɞɿɠԥɧɟɫɚɬɬɵBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɚɬɭɲɵɧɵԙɚɬɵɠԧɧɿԕɨɥɵ

ɋɚɬɵɥԑɚɧɤԛɧɿ©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɠ
ɄɟɩɿɥɞɿɤɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧɤɟɥɿɫɟɦɿɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1.Ʉɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿ
Ȼɚɪɥɵԕɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪԑɚɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɠɵɥ.ɀɟɤɟɥɟɝɟɧ
ɫɟɪɢɹɥɚɪɞɵԙɬԧɦɟɧɞɟɚɬɚɥԑɚɧԕԝɪɚɦɞɚɫɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɟ
ɗɦɚɥɶɠɚɛɵɧɵɛɚɪɛɨɥɚɬ
 A%69(/,63:(1$09(/,65(1$0ɫɟɪɢɹɫɵɧɵԙԕԝɪɚɦɵɧɞɚɫɭɵɛɚɪ
ɫɵɣɵɦɞɵɥɵԑɵɠɵɥ;
Ɍɨɬɛɚɫɩɚɣɬɵɧɛɨɥɚɬ
 9(/,6/8;,12;9(/,63:,12;9(/,65,12;ɫɟɪɢɹɫɵɧɵԙԕԝɪɚɦɵɧɞɚɫɭɵɛɚɪ
ɫɵɣɵɦɞɵɥɵԑɵɠɵɥ.
Ʉɟɩɿɥɞɿɤɩɟɧԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭɲɚɪɬɬɚɪɵ
ɈɫɵɄɟɩɿɥɞɿɤɬɚɥɨɧɵɤԧɡɞɟɥɝɟɧɲɚɪɬɬɚɪɞɵɫɚԕɬɚԑɚɧɤɟɡɞɟɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵɠԥɧɟɨɧɵԙԕԝɪɚɦɞɚɫ
ɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɬɟɝɿɧɤɟɩɿɥɞɿɤɩɟɧɠԧɧɞɟɭɝɟԕԝԕɵԕɛɟɪɟɞɿɄɟɩɿɥɞɿɤɩɟɧɠԧɧɞɟɭɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵɨɪɧɚɬɭɨɪɧɵ
ɛɨɣɵɧɲɚɚԕɩɚɪɚɬɨɫɵɬɚɥɨɧԑɚԕɨɫɵɦɲɚɞɚɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɹɥɚɧԑɚɧɫɟɪɜɢɫɨɪɬɚɥɵԑɵɧɵԙ
ɤԛɲɿɦɟɧɠԛɡɟɝɟɚɫɵɪɵɥɚɞɵɈɥɛɨɥɦɚԑɚɧɧɟɦɟɫɟɞԝɪɵɫɛɨɥɦɚԑɚɧɫɨɧɞɚɣɚԕɫɟɪɜɢɫɨɪɬɚɥɵԑɵ
ɤɟɩɿɥɞɿɤɲɚɪɬɬɚɪɵɧɛԝɡԑɚɧɠɚԑɞɚɣɞɚɋɿɡɫɚɭɞɚԝɣɵɦɵɧɚɧɟɦɟɫɟԧɧɞɿɪɭɲɿɤɨɦɩɚɧɢɹɧɵԙԧɤɿɥɞɿɝɿɧɟ
ɯɚɛɚɪɥɚɫɚɚɥɚɫɵɡ.
ɬɚɪɦɚԕɬɚɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɞɟɪɿɛԝɣɵɦɫɚɬɵɥԑɚɧɤԛɧɧɟɧɛɚɫɬɚɩɟɫɟɩɬɟɥɟɞɿ.
Ȼԝɣɵɦɧɵԙɫɚɬɵɥԑɚɧɤԛɧɿɤɟɩɿɥɞɿɤɬɚɥɨɧɵɧɞɚɠԥɧɟɫɚɬɵɩɚɥɭɱɟɝɿɧɞɟɤԧɪɫɟɬɿɥɟɞɿ.
Ɍɚɥɨɧɞɚɧɟɦɟɫɟɱɟɤɬɟɫɚɬɭɤԛɧɿɛɨɥɦɚԑɚɧɠɚԑɞɚɣɞɚɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɛԝɣɵɦɞɚɣɵɧɞɚɥԑɚɧɫԥɬɬɟɧ
ɛɚɫɬɚɩɟɫɟɩɬɟɥɟɞɿɋɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵԙɞɚɣɵɧɞɚɥԑɚɧɤԛɧɿɦɟɧɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɫɢɩɚɬɬɚɦɚɥɚɪɵɛԝɣɵɦ
ɤɨɪɩɭɫɵɧɞɚɨɪɧɚɥɚɫɬɵɪɵɥԑɚɧɫԥɣɤɟɫɬɟɧɞɿɪɭɬɚԕɬɚɣɲɚɫɵɧɞɚɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ.
Ɍԝɬɵɧɭɲɵԑɚɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪɦɟɧɨɥɚɪɞɵԙɬɢɿɫɬɿɫɚɩɚɞɚԑɵԕԝɪɚɦɞɚɫɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɿԙɨɪɧɵɧɚɛɟɪɿɥɝɟɧ
ɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪɦɟɧɨɥɚɪɞɵԙԕԝɪɚɦɞɚɫɛԧɥɿɤɬɟɪɿɧɟԕɚɬɵɫɬɵɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɞɟɪɿɚɭɵɫɬɵɪɵɥԑɚɧɫɭ
ɠɵɥɵɬԕɵɲԕɚɧɟɦɟɫɟԕԝɪɚɦɞɚɫɛԧɥɿɤɤɟɨɪɧɚɬɵɥԑɚɧɤɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɧɿԙɫɨԙԑɵɤԛɧɿɚɹԕɬɚɥɚɞɵ.
Ɇɚɝɧɢɣɚɧɨɞɵɲɵԑɵɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɛɨɥɵɩɬɚɛɵɥɚɞɵɠԥɧɟ ɤɟɩɿɥɞɿɤɛɨɣɵɧɲɚ ɚɭɵɫɬɵɪɭԑɚ
ɠɚɬɩɚɣɞɵ.
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Ȼԝɣɵɦɧɵԙԕɵɡɦɟɬɟɬɭɦɟɪɡɿɦɿ
Ɉɪɧɚɬɭɩɚɣɞɚɥɚɧɭɠԥɧɟɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɫɚԕɬɚԑɚɧɤɟɡɞɟԕɵɡɦɟɬɟɬɭ
ɦɟɪɡɿɦɿɤɟɦɿɧɞɟɠɵɥɞɵԕԝɪɚɣɞɵ
Ɍԧɦɟɧɞɟɚɬɚɥԑɚɧɠɟɤɟɥɟɝɟɧɫɟɪɢɹɥɚɪԑɚԕɵɡɦɟɬɟɬɭɦɟɪɡɿɦɿ
- ABS VELIS PW ENAM, VELIS R ENAMɫɟɪɢɹɫɵɧɵԙɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪɵ- ɠɵɥɞɵ;
- VELIS LUX INOX, VELIS PW INOX, VELIS R INOX ɫɟɪɢɹɫɵɧɵԙɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɚɪɵɠɵɥɞɵ;
Ʉɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɧɦɟɪɡɿɦɿɧɟɧɛԝɪɵɧɬɨԕɬɚɬɭ
Ʉɟɩɿɥɞɿɤɦɟɪɡɿɦɿɬԧɦɟɧɞɟɝɿɚɬɚɥԑɚɧɛɿɪɧɟɦɟɫɟɛɿɪɧɟɲɟɦԥɧɠɚɣɥɚɪɨɪɵɧɚɥԑɚɧɤɟɡɞɟɬɚɪɦɚԕɬɚ
ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧɭɚԕɵɬɤɟɡɟԙɿɚɹԕɬɚɥԑɚɧԑɚɞɟɣɿɧɬɨԕɬɚɬɵɥɚɞɵ
Ɍԝɬɵɧɭɲɵɛԝɣɵɦɞɵɨɪɧɚɬɭɫɚԕɬɚɭ, ɬɚɫɵɦɚɥɞɚɭɠԥɧɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭɟɪɟɠɟɥɟɪɿɧɛԝɡԑɚɧɤɟɡɞɟ
- Ɇɚɝɧɢɣɚɧɨɞɵɚɣɞɚɧɚɫɚɬɵɧɤɟɡɟԙɞɟɚɭɵɫɬɵɪɵɥɦɚԑɚɧɤɟɡɞɟ ɬɨɬɬɚɧɛɚɣɬɵɧɛɨɥɚɬɬɚɧ
ɠɚɫɚɥԑɚɧԕԝɪɚɦɵɧɞɚɫɭɵɛɚɪɫɵɣɵɦɞɵɥɵԕԕɚɤɟɩɿɥɞɿɤɛɟɪɿɥɝɟɧɦɟɪɡɿɦɞɟɪɞɿԕɨɫɩɚԑɚɧɞɚ 
Ȼԝɣɵɦɧɵԙɠԝɦɵɫԕɚԕɚɛɿɥɟɬɬɿɥɿɝɿɧɛԝɡɚɬɵɧԕɨɫɚɥԕɵɛԧɥɲɟɤɬɟɪɞɿԧɡɞɿɝɿɧɟɧɠԧɧɞɟɭɠԥɧɟ
ɚɭɵɫɬɵɪɭɤɟɡɿɧɞɟ
Ɉɪɧɚɬɭɨɪɧɵɧɚɧɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵԧɡɞɿɝɿɧɟɧɛԧɥɲɟɤɬɟɭɤɟɡɿɧɞɟȱɫɬɟɧɲɵԕԕɚɧɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵ
ɬɟɤɫɟɪɭɫɚɩɚɫɵɧɬɟɤɫɟɪɭɠԥɧɟɫɚɪɚɩɬɚɭɬɟɤɚɫɩɚɩɬɵɨɪɧɚɬɭɨɪɧɵɛɨɣɵɧɲɚɠԝɦɵɫɬɚɪ
ԧɧɞɿɪɭɲɿɧɿԙɚɜɬɨɪɢɡɚɰɢɹɥɚɧԑɚɧɫɟɪɜɢɫɬɿɤɨɪɬɚɥɵԑɵɦɟɧɠԛɪɝɿɡɿɥɟɞɿ
Ȼԝɣɵɦԑɚɦɟɯɚɧɢɤɚɥɵԕɡɚԕɵɦɤɟɥɬɿɪɭɤɟɡɿɧɞɟ
- ɗɥɟɤɬɪɧɟɦɟɫɟɫɭɦɟɧɠɚɛɞɵԕɬɚɭɠɟɥɿɥɟɪɿɩɚɪɚɦɟɬɪɥɟɪɿɧɿԙԕɨɥɞɚɧɵɫɬɚԑɵɧɨɪɦɚɥɚɪɵɦɟɧ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɬɚɪɵɧɚɫԥɣɤɟɫɤɟɥɦɟɭɿɤɟɡɿɧɞɟ
Ȼԝɣɵɦɞɵɦɚԕɫɚɬɵɧɚɫɚɣɩɚɣɞɚɥɚɧɛɚԑɚɧɤɟɡɿɧɞɟ
Ȼԝɣɵɦɧɵԙɤɨɪɩɭɫɵɧɞɚɫɟɪɢɹɥɵԕɧԧɦɿɪɿɛɚɪɫԥɣɤɟɫɬɟɧɞɿɪɭɬɚԕɬɚɣɲɚɫɵɧɵԙɛɨɥɦɚɭɵɤɟɡɿɧɞɟ
- 5 ɛɚɪɞɚɧɠɨԑɚɪɵɫɭԕԝɛɵɪɵɠɟɥɿɫɿɧɿԙԕɵɫɵɦɵɤɟɡɿɧɞɟɫɭԕɵɫɵɦɵɪɟɞɭɤɬɨɪɵɧɵԙɫɚԕɬɚɧɞɵɪԑɵɲ
ɤɥɚɩɚɧɵɧɵԙɚɥɞɵɧɞɚɛɨɥɦɚɭɵɤɟɡɿɧɞɟ
ɋɭԕɵɡɞɵɪԑɵɲԕɚɬɿɤɟɥɟɣɤɿɪɟɛɟɪɿɫɬɟɫɚԕɬɚɧɞɵɪɭɤɥɚɩɚɧɵɧɵԙɛɨɥɦɚɭɵɨɧɵԙɡɚԕɵɦɞɚɧɭɵ
ɧɟɦɟɫɟɛɿɬɟɥɭɿɤɟɡɿɧɞɟ
ɋɭɠɵɥɵɬԕɵɲɬɵԙɫɭɛɚɪɫɵɣɵɦɞɵɥɵԑɵɧɞɚɷɥɟɤɬɪԥɥɟɭɟɬɿɧɿԙɛɨɥɭɵɤɟɡɿɧɞɟ
5. Ԕɨɫɵɦɲɚɚԕɩɚɪɚɬ
ɋɚɬɵɩɚɥɵɧԑɚɧɠɚɛɞɵԕɬɵɨɪɧɚɬɭɠԥɧɟɬԝɪɚԕɬɵɫɟɪɜɢɫɬɿɤԕɵɡɦɟɬɤԧɪɫɟɬɭԛɲɿɧɛɿɡɫɟɪɜɢɫ
ɨɪɬɚɥɵԕɬɚɪɵɦɵɡɞɵԙԕɵɡɦɟɬɬɟɪɿɧɩɚɣɞɚɥɚɧɭɞɵԝɫɵɧɚɦɵɡȻɿɡɞɿԙɫɟɪɜɢɫɬɿɤɨɪɬɚɥɵԕɬɚɪɠɟɥɿɫɿ
ɚɪԕɵɥɵɋɿɡɫɭɠɵɥɵɬԕɵɲԕɚԕɨɫɚɥԕɵɛԧɥɲɟɤɬɟɪɦɟɧɠɢɵɧɬɵԕɬɚɭɲɵɛԝɣɵɦɞɚɪɞɵɫɚɬɵɩɚɥɚ
ɚɥɚɫɵɡɫɨɧɞɚɣɚԕԕɚɠɟɬɬɿɬɟɯɧɢɤɚɥɵԕɤɟԙɟɫɚɥɚɚɥɚɫɵɡ
ɀɟɬɤɿɡɭɞɿԙɠɢɧɚԑɵ
- ɋɭɠɵɥɵɬԕɵɲ
- ɋɚԕɬɚɧɞɵɪɭɤɥɚɩɚɧɵ
- Ɉɪɧɚɬɭɠԥɧɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭɠԧɧɿɧɞɟɝɿɧԝɫԕɚɭɥɵԕ
- Ʉɟɩɿɥɞɿɤɬɚɥɨɧɵ
- Ɂɚɭɵɬɬɵԕԕɚɩɬɚɦɚɫɵ
Ȼԝɣɵɦɞɵɨɪɧɚɬɭɠԥɧɟɩɚɣɞɚɥɚɧɭɚɥɞɵɧɞɚԕɨɫɚɛɟɪɿɥɝɟɧɧԝɫԕɚɭɥɵԕɬɵɦԝԕɢɹɬɨԕɵɩ
ɲɵԑɵԙɵɡ.
Ԧɧɞɿɪɭɲɿ©ȺɪɢɫɬɨɧɌɟɪɦɨɊɭɫɶªɀɒԔɊɟɫɟɣɅɟɧɢɧɝɪɚɞɨɛɥɵɫɵȼɫɟɜɨɥɠɫɤ
ɚɭɞɚɧɵȼɫɟɜɨɥɠɫɤԕɚɥɚɫɵȼɫɟɜɨɥɨɠɫɤԕɚɥɚɫɵɧɵԙԦɧɟɪɤԥɫɿɩɬɿɤɚɣɦɚԑɵԧɧɞɿɪɿɫɬɿɤɚɣɦɚԑɵ
ɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɚɹɤԧɲɟɫɿʋԛɣȺɥɢɬɤɨɪɩɭɫɵ
ɂɦɩɨɪɬɬɚɭɲɵԧɤɿɥɟɬɬɿɤԝɣɵɦ «Ariston Thermo Kazakhstan  ȺɪɢɫɬɨɧɌɷɪɦɨԔɚɡɚԕɫɬɚɧ ɀɒɋ
ԔɚɡɚԕɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵȺɥɦɚɬɵԕɌɢɦɢɪɹɡɟɜɤ©ɗɤɫɩɨɋɢɬɢªɤɟԙɫɟɥɿɤɨɪɬɚɥɵԑɵ
Ⱥԑɢɦɚɪɚɬɵԕɚɛɚɬ
Ԧɡɿԙɿɡɝɟɟԙɠɚԕɵɧɫɟɪɜɢɫɨɪɬɚɥɵԑɵɧɬɚɛɵԙɵɡ
wwwDULVWRQFRP
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۶ƙƬǝƨƪǝƠƝǝƣƚƧƢƴƦƱƙƟƙƤƨƴƦƪ۶ƙƬƤƙƩ

1. ƧǊǔ ǆǊ۷ƹǌǄǔ۷ǋƹ ƺƾǉǞǄƼƾǆ ǆǊ۷ƹǌǄƹǉ ǅƾǆ ǊǔǆǔǊǋƹǉƽǔ
ǅ۷ǁǘǋǇ۷ǔǈǑǔҳǔ۹ǔǀǇǄƹǉ۷ǉƹǄƽǔǅǇǆǋƹƿƽƹǌǈƹǂƽƹǄƹǆǌ
ƿҶǆƾǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷۷ǔǀǅƾǋǃҸǉǊƾǋǌƺƹǉǔǊǔǆƽƹǊƹ۷ǋƹǄǌǔǃƾǉƾǃ
۷ƹǌǞǈǊǞǀƽǞǃƺǇǂǔǆǑƹƿƹǄǈǔǆǊ۷ƹǌǄƹǉƽƹǆǋǉƹƽǔ
 ƧǊǔ ǆǊ۷ƹǌǄǔ۷ ۷ǉƹǄƽǔ۹ ǅƹ۹ǔǀƽǔ ƺҸǄǞƼǞ ƺǇǄǔǈ ǋƹƺǔǄƹƽǔ
ƚǄ ۷ƿƹǋ ǋǞǈǋǞ ƺƹǊ۷ƹ ǁƾǄƾǆǌǑǞƼƾ ǆƾǅƾǊƾ ǈƹǂƽƹǄƹǆǌǑǔҳƹ
ƺƾǉƼƾǆƿƹҳƽƹǂƽƹƿҶǆƾǆƾǅƾǊƾǇǆǔƺƹǊ۷ƹǇǉǔǆҳƹƿǔǄƿǔǋ۷ƹǆ
ƿƹҳƽƹǂƽƹ܅ǆƾǅǞƹƼǉƾƼƹǋǈƾǆƺǞǉƼƾƺǇǄǌǔǃƾǉƾǃ
 ͒ͱͭͼͬͲͼͯ͵ΆͷͯͷͯͻͯͼͼͬͯͼͻͼͬͯͷͷͻͼͲͱͪ͵Έͫͳͽͯͺͫ ͷͪͷͯͻͯͷͷ΅ͳ
͵ΈͮΉͶ  ͰͲͬͼͷ΅Ͷ Ͳ͵Ͳ ͲͶͽͯͻͼͬͽ ͬ ͺͯͱͽ͵Άͼͪͼͯ ͷͯͺͪͬͲ͵Άͷͭ 
ͷͯʹͺͺͯʹͼͷͭ Ͳ͵Ͳ ͷͯͫͻͷͬͪͷͷͭ Ͳͻ͵ΆͱͬͪͷͲΉ Ͳ͵Ͳ
ͷͯͻͫ͵ΈͮͯͷͲΉͽʹͪͱͪͷͲͳ ͺͲͬͯͮͯͷͷ΅ͿͬͮͪͷͷͳͫͺΈͺͯ
 ͝ͻͼͪͷͬʹͪ
Ͳ
ͼͯͿͫͻ͵ͽͰͲͬͪͷͲͯ
ͮ͵Ͱͷ΅
ͬ΅͵ͷΉͼΆͻΉ
ʹͬͪ͵Ͳ;ͲͲͺͬͪͷͷ΅Ͷͯͺͻͷͪ͵Ͷ ʹͪʹ·ͼͽʹͪͱͪͷͬͻͼͬͯͼͻͼͬͽΈͲͿ
ͽͷʹͼͪͿ ͛͵ͯͮͽͯͼ Ͳͻ͵ΆͱͬͪͼΆ ͼ͵Άʹ ͺͲͭͲͷͪ͵Άͷ΅ͯ ͱͪͪͻͷ΅ͯ
ͪͻͼͲ ͐Χͪͺ΅ͮͪΧ΅ ͷλͻέͪͽ͵ͪͺͮ΅ ͺ΅ͷͮͪͶͪͽ έλͺͪ͵ͮ΅γ έͪͽΐͻΐͱ
έ͵ͮͪͷ΅ͻ΅ͷͪͷλέͻͪͷʹͯ͵ͼΐͺΐ ϚͷͮΐͺͽΐͷΐͰͪͽͪʹͯͺΐ͵ΐʹͼΐγʹͯͱʹͯ͵ͭͯͷ
ͼιͺΐͷͯͷͫͻͪͼͪͮ΅
 ͋ͪ͵ͪ͵ͪͺͫͪͺͺ΅ͷͮͪͫͽͶͪͶͪͼͯͺͲͪ͵΅ͷ ͼΧ΅ͷͮͪͺ ͵ͪͻͼͲʹͪʹͯͼͼͯͺ 
ͯͷ͵ͪͻͼ Ͱώͷͯ ͼͪΧ΅ ͫͪͻέͪ  ͼͪͻͼͪͽΧͪ ͼ΅ͳ΅Ͷ ͻͪ͵΅ͷͪͮ΅  ͻͯͫͯͫΐ ͵
΅έͼͲͶͪ͵έͪͽΐʹϚͱΐͫ͵ͽ΅ͶιͶʹΐͷ
5. ƚƹ۷ǔǄƹǂ Ǉǋǔǉǔǈ ǆƾǅƾǊƾ Ǌǌ۷ǔǀƽǔǉҳǔǑǋǔ ۷ƹǌǞǈǊǞǀ ǈƹǂƽƹǄƹǆǌ
ƺǇǂǔǆǑƹƹǄƽǔǆƹǄƹǆǊ۷ƹǌƺƾǉǞǈ۷ǉƹǄǈƹǂƽƹǄƹǆǌǊƹǄƽƹǉǔǆƹǆ
ƺǇǄƹǋǔǆ ƺƹǉǄǔ۷ ۷ƹǌǞǈǋƾǉƽǞ ǋ܅ǊǞǆƼƾǆǞǆ ǋƾǃǊƾǉƾ Ǉǋǔǉǔǈ 
ƿƹǊǋƹǆ܅ǄǃƾǆƺƹǄƹǄƹǉƽǔ۹ǊǇǆǔǅƾǆ۷ƹǋƹǉǍǁǀǁǃƹǄǔ۷ƹ۷ǔǄ
ƾǊǞ ǑƾǃǋƾǌǄǞ ƹƽƹǅƽƹǉƽǔ۹ ƿҶǆƾ ǋ܅ǊǞǆǌ ǅ܅ǅǃǞǆƽǞƼǞ ƺǀǔǄҳƹǆ
ƹƽƹǅƽƹǉƽǔ۹Ǌǌ۷ǔǀƽǔǉҳǔǑǋǔ۷ǇǄƽƹǆǌǔǆƹǉ۷ǊƹǋƾǋǞǄƾƽǞ
 ƚƹǄƹǄƹǉǊǌ۷ǔǀƽǔǉҳǔǑǈƾǆǇǂǆƹǅƹǌǔǃƾǉƾǃƨƹǂƽƹǄƹǆǌǑǔǅƾǆ
ǇǉǔǆƽƹǄƹǋǔǆ ǋƹǀƹǄƹǌ ƿҶǆƾ ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ ۷ǔǀǅƾǋ ƺƹǄƹǄƹǉǅƾǆ
ƺƹ۷ǔǄƹǌǊǔǀǇǉǔǆƽƹǄǅƹǌǔǃƾǉƾǃ
 ͛ͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅ͮͯͷͯͷΐγͻͽ͵΅ͫϚ͵ΐʹͼͯͺΐͶͯͷͷͯͶͯͻͯͯͮͯͷͮͯͰͪ͵ͪγͪΉέ
ͼλͺ΅ͼιͺͼͽͭͯͼ΅ͳ΅Ͷͻͪ͵΅ͷͪͮ΅
 ͊ͭͺͯͭͪͼͼ΅ ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ ͪ͵ͮ΅ͷͮͪ Ͱώͷͯ Ͱιͳͯ͵ΐ ͷͯͶͯͻͯ Ͱͻͪͺͮͪͷ ͼ΅ͻ
ͼͯͿͷͲʹͪ͵΅έέ΅ͱͶͯͼʹϚͺͻͯͼͽͰλͶ΅ͻͼͪͺ΅ͷͪͷʹͯͳΐͷͪͭͺͯͭͪͼͫͪͭΐͷͻͽͶͯͷ
ͼ͵ͼ΅ͺ΅  ͫͪͺ͵΅έ έͪ͵Χͪͷ ͵ͪͻͼͪͷͽͮ΅ ʹͯͼΐͺͽ ιΐͷ ͷ΅ ͼ͵΅Χ΅Ͷͯͷ
ͫͻͪͼͽʹͯͺͯʹ
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 ͏ͭͯͺͪͭͺͯͭͪͼ·͵ͯʹͼͺέͽͪͼʹͪͫͯ͵ΐͶͯͷͰͪͫͮ΅έͼͪ͵ͻͪ ͷ΅ͪͽ΅ͻͼ΅ͺͽʹͯͺͯʹ
ͫ͵Χͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ Ϛʹΐ͵ͯͼͼΐ έ΅ͱͶͯͼ ʹϚͺͻͯͼͽ ͺͼͪ͵΅Χ΅ͷͪ Ϳͪͫͪͺ͵ͪͻͽ
ʹͯͺͯʹͷͯͶͯͻͯͪͺͷͪͳ΅ͮͪͳ΅ͷͮͪ͵ΧͪͷͶͪͶͪͷͮͪͺΧͪͰιͭΐͷͽʹͯͺͯʹ
 ͛ͽͮ΅γ ʹΐͺΐͻ ͼιͼΐͭΐͷͯ Ͱͯͺͭΐ͵ΐʹͼΐ ͱͪγͷͪͶͪ ͷͺͶͪ͵ͪͺ΅ͷͪ ͻώͳʹͯͻ
ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ʹ͵ͪͪͷͺͷͪͼͽʹͯͺͯʹ&/ͻͼͪͷͮͪͺͼ΅έͪͫ΅͵ͮͪͷΧͪͷ
ͯ͵ͮͯͺͮͯ έͪͽΐͻΐͱͮΐʹ ͼͫ΅ͷ΅γ ͶͪʹͻͲͶͪ͵ͮ΅ έ΅ͻ΅Ͷ΅   ͖͙ͪ ͫ͵΅ 
ͫΐͺ ΅Χ΅ͻ ʹͺͪͷͶͯͷ  ʹͯͺΐ ʹ͵ͪͪͷͶͯͷ  ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ ʹ͵ͪͪͷͶͯͷ 
ͭͲͮͺͪͬ͵Ͳʹͪ͵΅έ ͰιʹͼͯͶͯͷΐ ΅Χͪͺͽ έλͺ΅͵Χ΅ͻ΅Ͷͯͷ Ͱͪͫͮ΅έͼͪ͵ͽ΅
ʹͯͺͯʹ
͊ͺͼ΅έέ΅ͻ΅Ͷͮ΅ ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ʹ͵ͪͪͷͷͯͶͯͻͯͫ͵ʹ ͫ͵ͮ΅ͺͶͪͽιΐͷ 
έλͺ΅͵Χ΅Χͪ Ϛͱͭͯͺΐͻͼͯͺ ͯͷͭΐͱΐ͵Ͷͯͽΐ ʹͯͺͯʹ  έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γ ͼέͼͪͶͪΧͪͷ΅ͷ
ͼͯʹͻͯͺΐ  ͼͼ ͫͪͻͽͮ΅ ʹͯͼΐͺͽ ιΐͷ  έλͺ΅͵Χ΅ ͰλͶ΅ͻ΅ͷ Ͱιͳͯ͵ΐ ͼιͺͮͯ
ͼͯʹͻͯͺΐͼ΅ͺͽʹͯͺͯʹ
͛ͽ έ΅ͱΧͪͷ ʹͯͱͮͯ έ΅ͻ΅Ͷͷ΅γ ͪͺͼͽ΅ͷ ͫ͵ͮ΅ͺͶͪͽΧͪ ͪͺͷͪ͵Χͪͷ
έλͺ΅͵Χ΅ͮͪͷͼͪͶ΅ͷ΅γͼͪͶͽ΅έͪ͵΅ͼ΅ͰͪΧͮͪͳͫ͵΅ͼͪͫ΅͵ͪͮ΅͘ͻ΅
ͻͯͫͯʹͯͫͪͳ͵ͪͷ΅ͻͼ΅ʹͯͱʹͯ͵ͭͯͷͰͪΧͮͪͳͮͪͪ΅έͺ΅ͷΧͪͺͷͪ͵ͪͻͪͼ΅ͷ
΅Χ΅ͻέͪͶλͱͮͪͷͫͻιͷͯͶΐͼλͺͪέͼ΅ͫλͺ΅ͯͷͺͷͪͼ΅͵ͪͼ΅ͷͮͺͯͷͪͰ
ͼιͼΐͭΐͷέͻͽέͪͰͯͼ
͊ͭͺͯͭͪͼͼ΅ ͫͻͪͼ΅  λͱͪέ ͽͪέ΅ͼ ͪͳͮͪ͵ͪͷ΅͵ͶͪΧͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ Ͱώͷͯ
έͪͼͪͼ΅ͷͫϚ͵Ͷͯͮͯͫ͵ΧͪͷͰͪΧͮͪͳͮͪ·͵ͯʹͼͺͰͯ͵ΐͻΐͷͯͷϚΐͺͽʹͯͺͯʹ
¡$ ͪͶͪͻ΅ͷͪ ͰΧͪͺ΅ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪ ʹϚͺͻͯͼʹΐΐͷͮͯ ʹͺͪͷͮͪͺΧͪ
ͫͯͺΐ͵ͯͼΐͷ΅ͻͼ΅έͻͽͮͯͷͯͮͯͪͽ΅ͺʹιͳΐʹͰͪΧͮͪͳ͵ͪͺ΅ͷͼͽΧ΅ͱͽ΅ͶιͶʹΐͷ
͏γ ͪ͵ͮ΅Ͷͯͷ  ͫͪ͵ͪ͵ͪͺ  ͶιͶʹΐͷͮΐʹͼͯͺΐ ͯʹͼͯͽ͵ΐ ͪͮͪͶͮͪͺ Ͱώͷͯ έͪͺͼ
ͪͮͪͶͮͪͺ ʹιͳΐʹ ͪ͵ͽ έͪͽΐͷͯ ͮͽͪͺ ͫ͵ͪͮ΅ ͛ͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅γ ͻͽ
΅Χͪͼ΅ͷ ͼιͼΐͭΐͷͯ ͪͺͪ͵ͪͻͼ΅ͺΧ΅ ͼͯͺͶͻͼͪͼͲʹͪ͵΅έ ʹ͵ͪͪͷ ͺͷͪͼͽ
λͻ΅ͷ΅͵ͪͮ΅͔͵ͪͪͷͮ΅έ΅ͱ΅͵έͪͶ΅ͼͯͷͫͯ͵ͭΐ͵ͯͽέͪͰͯͼ
͊ͭͺͯͭͪͼͼͯͱ͵ͪͯͼͯͼΐͷͷ΅ͻͪͷͮͪͺͶͯͷͫͪͳ͵ͪͷ΅ͻͼͪͰώͷͯͷͯͶͯͻͯͰͪέ΅ͷ
ͺͷͪ͵ͪͻͪͽ΅ʹͯͺͯʹ
͊ͭͺͯͭͪͼͪͻͼ΅ͷͮͪͼλͺͶͪγ΅ͱͰώͷͯͻͽʹͯͶͽΐώͻͯͺͯͼͯͼΐͷͷ΅ͻͪͷͮͪͺͪͻͼ΅ͷͪ
έͳͶͪγ΅ͱ
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ɅȿȽɂɈɇȿɅɅȺȻȺɄɌȿɊɂəɋɕɇɀɈɘɎɍɇɄɐɂəɋɕ

-FHJPOFMMB o ͫͪͺ͵΅έ ͼͪͫͲΧͲ ͻͽ͵ͪͺͮͪ ͫ͵ͪͼ΅ͷ ͼͪͺͶͪέ ͼώͺΐͱͮͯͻ ͫͪʹͼͯͺͲΉ͵ͪͺ ͼιͺΐ ͕ͯͭͲͷͯͺ͵ͯͺ ͪͽͺͽ΅ ͻ΅
ͫͪʹͼͯͺͲΉͮͪͷ ͼλͺͪͼ΅ͷ ͻͽ ͫͽ΅ͷ ͼ΅ͷ΅ͻ ͪ͵Χͪͷͷͪͷ ͫ͵ͪͼ΅ͷ ͷͯͬͶͷͲΉ ͼιͺ͵ͯͺΐͷΐγ ͫΐͺΐ ͫ͵΅ ͼͪͫ΅͵ͪͮ΅ ͘ͻ΅
ͺͪͳͮͪ ͻͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͫͪͺͻͽͮͪλͱͪέͽͪέ΅ͼͫ͵ͶͪΧͪͷͮλͺ΅ͻ ͻ͵ͻͯͫͯͼΐͷ΅ͪͼͪͻ΅ͷͪͫΐͺͺͯͼͪͳͮͪ͵ͪͷͽ
ͷͯͶͯͻͯ ͫͻͪͼͽ ʹͯͺͯʹ $&/53  ͯͽͺͪ͵΅έ ͻͼͪͷͮͪͺͼ΅ͷͮͪ ͪͽ΅ͱ ͻͽͮͪ ͵ͯͭͲͷͯ͵͵ͪ ͼͲΐͻͼΐ ͼͪͺͪͼͽ ώͮΐͻΐ
ͷλͻέͪͽ͵ͪͺ΅ͫͪͺͰώͷͯͰͯͺͭΐ͵ΐʹͼΐͷͺͶͪͼͲͬͼͯͺͫ͵ΧͪͷͰͪΧͮͪͳͮͪ͵ͯͭͲͷͯ͵͵ͪͻͪͷ΅ͷͪͷ΅έ͵ͮͪͷͽʹͯͺͯʹ
͘ͻ΅ ·͵ͯʹͼͺͶͯͿͪͷͲʹͪ͵΅έ ͼιͺ͵ΐ ͰͲ΅ͷͼ΅έ ͫͪʹ ͰλͶ΅ͻ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ ¡$ͼͪͷ ͪͻͪͼ΅ͷ ͼͯͺͶͻͼͪͼͯͷ ͫΐͺͭͯ
ͻͪͼ΅͵ͪͮ΅  ͻ͵ ͻͯͫͯͼΐ ͵ ͺͯͱͯͺͬͽͪͺΧͪ ͵ͯͭͲͷͯ͵͵ͪ ͫͪʹͼͯͺͲΉͻ΅ͷ΅γ ͼͪͺͪͼ΅͵ͽ΅ͷ ͯʹͼͯͳͼΐͷ ͼͯͺͶͲΉ͵΅έ
ͱͪͺͪͺͻ΅ͱͮͪͷͮ΅ͺͽͲʹ͵ΐͷͺ΅ͷͮͪͳͪ͵ͪͮ΅
Ɇɚԙɵɡɞɵ:έλͺ΅͵Χ΅ͼͯͺͶͲΉ͵΅έͱͪͺͪͺͻ΅ͱͮͪͷͮ΅ͺͽͲʹ͵ΐͷͺ΅ͷͮͪͰͪͼέͪͷͮͪ ͻͽͮ΅γͰΧͪͺ΅ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅
ʹιͳΐʹͰͪΧͮͪͳ΅ͷͪͻͯͫͯͫ͵ͽ΅ͶιͶʹΐͷ͛͵ͻͯͫͯͼΐ ͬͪͷͷͪͷͯͶͯͻͯͮͽέͪͫ΅͵ͮͪͽͪ͵ͮ΅ͷͮͪ ͻͽͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͷͪ
ͷͪͱͪͺͪͽͮͪͺͽʹͯͺͯʹ

ɌȿɏɇɂɄȺɅɕԔɋɂɉȺɌɌȺɆȺɅȺɊ

ͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έͻͲͪͼͼͪͶͪ͵ͪͺͶͯͷͼͪͷ΅ͻͽιΐͷʹͯͻͼͯͮͯͭΐͷͶͲͷͪ͵ͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐέͪͺͪγ΅ͱ ʹΐͺΐͻͰώͷͯ΅Χ΅ͻͻͽ΅ͷͪ
Ͱͪέ΅ͷͺͷͪ͵ͪͻέͪͷ 
ƣƞƪƫƞ۶ƩƙƤƫƬƩƙƤƴƝƞƩƞƣƫƞƩ
θ͵ͭΐ͵ͯͺέͪͼͪͺ΅
30
50
80
͜ͼͫͪͻͪͳͼ΅ͷͫ͵ͪͼͼͪͷͰͪͻͪ͵Χͪͷ
ͻ΅ͳ΅Ͷͮ΅͵΅Χ΅ͫͪͺͶͮͯ͵Άͮͯͺιΐͷͼͪͱͪ
14
18
22,5
ͻͪ͵Ͷͪέ
ʹͭ
ͧͶͪ͵ΆͮͪͷΧͪͷͲͻͼͯͺͷͪͻ΅ͫͪͺͶͮͯ͵Άͮͯͺ
17,5
23,5
31
ιΐͷͼͪͱͪͻͪ͵Ͷͪέ
ʹͭ
͖ͷͼͪͰͼιͺΐ
ͼΐʹ
ͼΐʹ
ͼΐʹ
͖ͮͯ͵ΐ
ͯͿͷͲʹͪ͵΅έͻͲͪͼͼͪͶͪ͵ͪͺʹͯͻͼͯͻΐͷέͪͺͪγ΅ͱ
30
50
80
͔Ϛ͵ͯͶΐ
͕
25
45
65

100
25,5
35,5
ͼΐʹ
100
80

۶ǉǔǄҳǔǎƹǄǔ۷ƹǉƹǄǔ۷ǖǄƾǃǋǉ۷ƹǌǞǈǊǞǀƽǞǃǊǋƹǆƽƹǉǋǋƹǉǔǆƹǊҶǂǃƾǊǃƾǄƾƽǞ,(&
,(&
 ƶǄƾǃǋǉǅƹƼǆǁǋǋǞǃ܅ǂǄƾǊǞǅƽǞǄǞǃ (0& (1(1(1(1
ƧǊǔ۷ǉƹǄҲ($&+ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ǉƾƼǄƹǅƾǆǋǞǆƾǊҶǂǃƾǊ

ƧƩƦƙƫƬƦƧƩƥƙƤƙƩƴ ǇǉǆƹǋǌǑǔҳƹƹǉǆƹǄҳƹǆ
ƚǄ ҸǆǞǅ ǃҸǄƽƾǆƾ۹ ǅǇƽƾǄǕƽƾǉƽǞ ۷ǇǊǈƹҳƹǆƽƹ  ǃƾǊǋƾ  ³ ƽǉǔǊ ƿǅǔǊ ǞǊǋƾǌǞ ܅ǑǞǆ ǋǞƼǞǆƾǆ
ǇǉǆƹǋǔǄǌǔǋǁǞǊ۷ǉǔǄҳǔƧǉǆƹǋǌƹǘ۷ǋƹǄǔǈǊǌ۷ǂǔǄǅƹǂǆƾǅƾǊƾ۷ǌƹǋǃҸǀǞƿƹǄҳƹǆƺƹǂǋǉǔǈ
۷ǉǔǄҳǔƽҶǄǋǞƼǞǆƾǆǇǉǆƹǋǔǄҳƹǆǔǆҸǄǑƾǌ۷ǉƹǄǔǅƾǆ ǅǔǊƹǄǔǊǈǁǉǋǋǞƽƾ۹Ƽƾǂ ǋƾǃǊƾǉǞ۹Ǟǀ
άλͺ΅͵Χ΅ͻͽͮ΅έͪͳͷͪͽͷιʹͼͯͻΐͷͯͷͼϚͶͯͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪͮͯͳΐͷέ΅ͱͮ΅ͺͪͮ΅άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͷ΅γϚͷΐͶͮΐ͵ΐʹ
ͮͯγͭͯͳ͵ͯͺΐͶͯͷʹϚ͵ͯͶΐͷͯͻώͳʹͯͻʹͯ͵ͯͼΐͷͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷͯͰͪ͵ΧͪͽέͪͰͯͼ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅Ͱͪ͵ΧͪͶͪͻͫλͺ΅ͷ Ͷ΅ͷͪώͺͯʹͯͼͼͯͺͮΐͺ΅ͷͮͪͽέͪͰͯͼ
 ͻͲͪͼͼͪͶͪ͵ͪͺ ͮͯͺͯʹͼͯͺͼͪέͼͪͻ΅ͷέͪͺͪγ΅ͱ ͼλͼ΅ͷͽ΅ͷ΅γͼͪ͵ͪͼͪͺ΅ͷͪͻώͳʹͯͻʹͯ͵ͯͼΐͷΐͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ͺͷͪͼͽ έ͵ͮͪͷ΅ͻͼͪΧ΅ ͷͺͶͪ͵ͪͺΧͪ ͻώͳʹͯͻ έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γ *1 ͮώͺͯͰͯͻΐͷͯ ͻλͳ΅έͼ΅έͼͪͺͮ΅γ ʹΐͺͽΐͷͯͷ
έͺΧͪͽ ͻώͳʹͯͻʹͯ͵ͯͼΐͷΐͷͯʹϚͱͰͯͼʹΐͱΐγΐͱ
 έͪͼͪͶͪͫͯ͵ͭΐͻΐͷͮͯͰώͷͯέλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γͮͯͺͯʹͼͯͺͼͪέͼͪͻ΅ͷͮͪͫͯͺΐ͵ͭͯͷͷλͻέͪͽ͵ͪͺͮ΅έ΅γ΅ͱ
͘ͻ΅ έλͺ΅͵Χ΅ έ͵ͮͪͷ΅ͻͼͪΧ΅ ͷͺͶͪ͵ͪͺΧͪ ͻώͳʹͯͻ ͼͯʹ ΧͲͶͪͺͪͼ ΐΐͷͮͯ ͺͷͪͼͽΧͪ ͪͺͷͪ͵Χͪͷ ͘Χͪͷ έͻͪ
Ͷ΅ͷͪͰͪΧͮͪͳ͵ͪͺͮͪͺͷͪͼͽ΅͵ͪͺͼϚͶͯͷͮͯͭΐʹͯγͯͻͼͯͺͮΐλͻͼͪͷͽ΅ͼͲΐͻ
 ƴǄҳƹǄƽǔ۷έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅Ͱͪͫ΅έ Ͱͯ͵ͮͯͼΐ͵Ͷͯͳͼΐͷ Ͱώͷͯ΅͵Χͪ͵ͫϚ͵Ͷͯ͵ͯͺͮͯͺͷͪͼͽΧͪͫ͵Ͷͪͳͮ΅
 ƪǌǔ۷ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅έͪͼͼ΅ͼϚͶͯͷͮͯ ͻͽέͪͼͽέͪͽΐͫͪͺͰͯͺ͵ͯͺͭͯέλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͺͷͪͼͽΧͪͫ͵Ͷͪͳͮ΅
 ƣ܅ǆǊҶǌǄƾǊǞέλͺ΅͵Χ΅Χͪʹιͷͻώͽ͵ͯ͵ͯͺΐͷ ͼΐͼΐͼͯͺͯͱͯͪͺέ΅͵΅ͮͪͼΐʹͯ͵ͯͳͼιͻΐͺͽͭͯͫ͵Ͷͪͳͮ΅
 Ʊƹ۹ƺǌǄƹǉƼƹǀέλͺ΅͵Χ΅ͷ΅έ΅έ΅͵ͫͽ͵ͪͺ ͪγͷͯͶͯͻͯͭͪͱΧͪέͪͷ΅έέͪͷͻͲΉέͼ΅ͪͻͪέͪͽΐͼΐͱͪͼͼͪͺ
ͫ͵ΧͪͷͰͯͺͭͯͺͷͪͼͪγ΅ͱ
23 / KZ

 ƶǄƾǃǋǉ ǉƹǀǉǘƽ έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ ʹͯͺͷͯͽͮΐγ ʹͯͷͯͼ Ϛͱͭͯͺͽΐͷͯͷ έͺΧͪ͵ͶͪΧͪͷ ·͵ͯʹͼͺ έͽͪͼ ʹϚͱͮͯͺΐͷͯ
ͼΐʹͯ͵ͯͳͺͷͪͼͽΧͪͫ͵Ͷͪͳͮ΅
͔ΐͺΐͼͯͷͷͯͶͯͻͯͼͯͻΐʹͼͯͺΐͫͪͺͫ͵ʹͼͪͺͮͪͷέͪ͵ͪͷΧͪͷέͪͫ΅ͺΧͪ͵ͪͺ ͯʹͼͯͽ͵ΐͻͼͪͼͲʹͪ͵΅έͱͪͺΉͮ΅
ͫ͵ͪͼ΅ͷͫϚ͵Ͷͯέͪͫ΅ͺΧͪ͵ͪͺ΅ͷͯͶͯͻͯͻ΅͵ͪͺͮͪͷͫͯ͵ͭΐ͵ΐͫΐͺͼιͺͮͯͫͪͻέͪͪͫ͵ͪͼ΅ͷέͪͫ΅ͺΧͪ͵ͪͺ
ͫ͵Χͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ  λͻͼͪ ͼλͺͪͼ΅ͷ Ͱιͳͯͮͯ ͻͼͪͼͲʹͪ͵΅έ ͱͪͺΉͮͼ΅γ ͫͪͺͰΧ΅ͷ ͪ͵ͮ΅ͷ ͪ͵ͪ ͼͯʹͻͯͺͽ
έͪͰͯͼάͪͫ΅ͺΧͪΧͪͫͯʹΐͼͯͼΐͷΐ͵Ͷͯʹͼͯͺͻͽͼ͵Χͪͷͻͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅γͻͪ͵ͶͪΧ΅ͷͪͷιͯͻͯͻͪ͵Ͷͪέͼ΅
ʹϚͼͯͺͯͼΐͷͫ͵΅Ͱͫͪ͵ͪͷΧͪͷͫ͵ͽ΅ͼͲΐͻ
͎ͲͪͶͯͼͺΐʹͯͶΐͷͮͯͶͶͫͯʹΐͼʹΐΐ͵Ͷͯʹͼͯͺͮΐέ͵ͮͪͷΧͪͷͰϚͷ Ǌǌǉƾǋ 
άλͫ΅ͺ͵ͪͺͮ΅γ ͫͳ΅Ͷͯͷ ͰΧͪ͵ͪͼ΅ͷ Ͱ΅͵ͽͮ΅ ͫͪͺ΅ͷͪ ͪͱͪͳͼͽ ιΐͷ έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ Ǌǌǉƾǋ $ 
Ͱͯͼʹΐͱͽ Ͱͯͺΐͷͯ ͶιͶʹΐͷͮΐͭΐͷͯ Ͱͪέ΅ͷ ͺͷͪͼͽΧͪ ʹͯγͯͻ ͫͯͺͯͶΐͱ ͐ͯͺͭΐ͵ΐʹͼΐ ͯͺͯͰͯ͵ͯͺ ͫͳ΅ͷͪ
Ͱͽ΅ͷͽ ͫϚ͵Ͷͯ͵ͯͺΐͷͯ ͺͷͪͼͽΧͪ ͯʹͼͯͽ έͳ΅͵ͽ΅ ͶιͶʹΐͷ ͱͪγ ͼͪ͵ͪ ͯͼʹͯͷ ͶͲͷͲͶͪ͵ͮ΅ ͺͷͪͼͽ
έͪ΅έͼ΅έͼͪͺ΅ͷλͻͼͪͷ΅γ΅ͱͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έέ΅ͱͶͯͼʹϚͺͻͯͼͽͮΐͰͯγΐ͵ͮͯͼͽιΐͷ·͵ͯʹͼͺͰͪͫͮ΅έέͪέ͵
ͰͯͼʹΐͱͽͶͪέͻͪͼ΅ͷͮͪʹͺͽͻΐΐͷͮͯʹͯͶΐͷͮͯͻͶͪͺͪ͵΅έέͪ͵ͮ΅ͺͽέͪͰͯͼ

ƚǞǉǆƾǑƾǈǇǀǁǏǁǘҳƹǇǉǆƹǋǌ DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

ϙͷΐͶͮΐ ͼΐͭΐͷͯͷ ͷͯͶͯͻͯ ʹϚ͵ͮͯͷͯγΐͷͯͷ ͺͷͪͼͽΧͪ ͫ͵ͪͮ΅ Ǌǌǉƾǋ  ͔Ϛ͵ͮͯͷͯγΐͷͯͷ ͺͷͪͼͽ ιΐͷ ͷ΅
ͻͪΧͪͼͼΐ͵ΐͫͪΧ΅ͼ΅Ͷͯͷͻͽέλͫ΅ͺ͵ͪͺ΅ͻ͵Ͱͪέͼͪͼλͺͪͼ΅ͷͮͪͳͯͼΐͫλͺͪγ΅ͱ ͻͽ΅έͻͽέλͫ΅ͺ΅ͪͻͼ΅ͮͪ
ͼλͺͪͮ΅ ͛ͽͺͯͼͼͯʹϚͺͻͯͼΐ͵ͭͯͷͷͯͷͫͪͻέͪʹͯͱʹͯ͵ͭͯͷͺͷͪͼͽͼιͺΐ Ǌǌǉƾǋ ͮλͺ΅ͻͯͶͯͻͰώͷͯΧͪͷ
ͼ΅ͳ΅Ͷͻͪ͵΅ͷͪͮ΅

ƞƪƣƞƩƫƬ
FǊǌǉƾǋǋƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉƽǞǋƾǃǋǞǃǃ܅ǂƽƾǇǉǆƹǋǌǃƾǉƾǃ
ƪƬƝƴƟƙƤҲƙƬ

͛ͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅γͰͪ͵Χͪͷͪͼ΅ͷʹΐͺΐͻͰώͷͯ΅Χ΅ͻέλͫ΅ͺ͵ͪͺ΅ͷͯͶͯͻͯ;ͲͼͲͷͭΐ͵ͯͺΐ¡$ͼͪͷͪͻͪͼ΅ͷ
ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪ Ͱώͷͯ ͰλͶ΅ͻ έ΅ͻ΅Ͷ΅ͷͪͷ ͰΧͪͺ΅ έ΅ͻ΅ͶΧͪ ΅ͮͪͳͼ΅ͷ ͫ͵ͽ΅ ͼͲΐͻ ͛ͷͮ΅έͼͪͷ
ͻ΅ͷͮͪͳͰΧͪͺ΅ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪ͵ͪͺΧͪͼϚͱͫͯͳͼΐͷέͪͷͮͪͳͮͪͫΐͺͶͪͼͯͺͲͪ͵ͮͪͺͮ΅έ͵ͮͪͷͫͪͽΧͪʹͯγͯͻ
ͫͯͺͯͶΐͱ
άλͺ΅͵Χ΅Χͪέͪͼͼ΅͵΅Χ΅¡'ʹͯͶͷͯͶͯͻͯͪͻͪέͪͼͼ΅ͻͽͮ΅ ¡'ͪͺͼ΅έ έλΈΧͪͫ͵Ͷͪͳͮ΅ͼͲΐͻͼΐͼιͺͮͯ
ʹͪ͵Ͳͫͺ͵ͯͷͭͯͷͰώͷͯͫͪέ΅͵ͪͷͪͼ΅ͷͻͽͰλͶͻͪͺͼέ΅΅ͷͺͷͪͼͽͮ΅λͻ΅ͷͪͶ΅ͱέͪ͵ͮ΅έέͪͼͼ΅͵΅έͼ΅
¡'ͪͶͪͻ΅ͷͪͷͼϚͶͯͷͮͯͼͯγΐͱ
͖ͳͷ΅ ʹϚͭΐ͵ͮΐͺ ʹΐͺΐͻ ͻͽ έλͫ΅ͺ΅ͷͪ ιͪͳ΅ͺ Ͱͪ͵Χͪγ΅ͱ θͪͳ΅ͺͮ΅γ ͫΐͺ ͰͪΧ΅ͷͪ έλͺͪ͵Ͷͯͷ Χͪͷͪ
ͪ΅͵ͪͼ΅ͷ έλͺ΅͵Χ΅ͮͪΧ΅ͻͽͮ΅ͪΧ΅ͱͽΧͪͪͺͷͪ͵ΧͪͷιͶͯʹͺͷͪͼ΅γ΅ͱ Ǌǌǉƾǋ% 
θͪͳ΅ͺͮ΅γͯʹΐͷΐͰͪΧ΅ͷͪͰͲͷͪέͼͪΧ΅ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ʹ͵ͪͪͷͮ΅Ͱͪ͵Χͪγ΅ͱ Ǌǌǉƾǋ$ 

ƪƹ۷ǋƹǆƽǔǉҳǔǑ(1ƞǌǉǇǈƹǊǋƹǆƽƹǉǋǔǆƹǊҶǂǃƾǊǃƾǄƾƽǞ

͔ͯͳͫΐͺͯ͵ͮͯͺͮͯͪͺͷͪͳ΅ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅έλͺͪ͵ͮͪͺͮ΅γέ͵ͮͪͷ΅͵ͽ΅ͼͪ͵ͪͯͼΐ͵ͽΐͶιͶʹΐͷͺͷͪͼͽ΅
έ͵ͮͪͷ΅͵ͪͼ΅ͷͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅έλͺͪ͵ͮ΅γιͳ͵ͯͻΐͶͮΐ͵ΐͭΐͷͼͯʹͻͯͺͽΐͼͲΐͻ
͛ͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅έλͺͪ͵Ͷͯͷέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͪͺͪͻ΅ͷͮͪͰͪέ΅έλͺͪ͵ ʹ͵ͪͪͷ ʹͺͪͷ ͼͫ ͺͷͪͼͪγ΅ͱ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γ ͪΧ΅ͱͽ ΅Χ΅ͻ΅ ͮͲͪͶͯͼͺΐ ʹͯͶΐͷͮͯ ΅Χ΅ͻͼ΅γ ͮͲͪͶͯͼͺΐͷͯ ͼͯγ ͪΧ΅ͱͽ έλͫ΅ͺ΅ͷͪ
Ͱͪ͵Χͪͷͽ΅ͼͲΐͻ ͪͺͪͻ΅ͷͪʹϚͱͫͯͷͼͯʹͻͯͺͽιΐͷʹͯͶΐͷͮͯͶͶͪͺͪ͵΅Χ΅ͫͪͺʹͯγͪͽ΅ͱͺͷͪͼ΅͵ͽ΅ͼͲΐͻ
͛ͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ͼ΅ͻͽ΅έͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷͯͼιͼΐʹͯͷͰͪ͵Χͪγ΅ͱέͪͰͯͼͫ͵ͻͪ ʹͺͪͷͺͷͪͼ΅γ΅ͱ Ǌǌǉƾǋ' 
͘ΧͪͷέͻͪͪΧ΅ͱͽιͶͯͭΐͪ΅͵Χͪͷʹͯͱͮͯ΅Χ΅ͻͼͪ Ǌǌǉƾǋ& ͻͽͪΧ΅ͱͽͼιͼΐͭΐͫ͵ͽ΅ͼͲΐͻ
͛ͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ έλͺͪ͵ͮ΅ ͺͷͪͼέͪͷ ʹͯͱͮͯ  ͷ΅ ͼ͵΅Χ΅Ͷͯͷ έͪͼͪͳͼͪγ΅ͱ  ͻͷͮͪͳͪέ ͷ΅γ
ͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͷϚͱͭͯͺͼͯγΐͱ
͊Χ΅ͱͽέλͫ΅ͺ΅ͷͰͪ͵Χͪͽʹͯͺͯʹ ͵ώͺͮͪͳ΅Ͷͻ΅ͺͼέͪ΅Χ΅ͼλͺͽ΅ͰώͷͯͶλͱέͪͼͪͳͼ΅ͷͰͯͺͮͯͼϚͶͯͷ
έͲͻͪͳͼ΅͵΅ͺͷͪͼ΅͵ͽ΅ͼͲΐͻ͐ͯ͵ΐͮͯͭΐέ΅ͻ΅Ͷʹͪ͵Ͳͫͺ͵ͯͷͭͯͷʹ͵ͪͪͷͮͪΧ΅έ΅ͻ΅ͶͶͯͷͫͪͳ͵ͪͷ΅ͻͼ΅
ͫ͵Ͷͪͻͪ έλͺ΅͵Χ΅ͮͪͷͪ͵΅ͻͰͯͺͭͯέ΅ͻ΅Ͷͺͯͮͽʹͼͺ΅ͷͺͷͪͼͽʹͯͺͯʹͫ͵ͪͮ΅͊ͺͪ͵ͪͻͼ΅ͺΧ΅ͼͪͺΧͪ
ιͶͯʹͷͯͶͯͻͯͮͽ ͱͪέ΅Ͷʹͯ͵Ͷͯͽΐιΐͷέλͫ΅ͺͮͪΧ΅ͫϚͭͮͯͱͪͼͼͪͺͮ΅γͫώͺΐͷͪΧ΅ͱ΅Ͱΐͫͯͺͽʹͯͺͯʹ

24 / KZ

ƫƧƣ۶ƙƟƙƤҲƙƬ

۶ǉǔǄҳǔƽƹǆǇǉǆƹǋǌƽƹǆƺǉǔǆǖǄƾǃǋǉƿ܅ǂƾǊǞǊǌ۷ǔǀƽǔǉҳǔǑǋǋǔǆƹǋǔǆǅƹǃǊǁǅƹǄƽǔ۷ǌƹǋ۷ƹ
ƽƾǉƾǃǋƾǉ ǋƹ۷ǋƹǊǔǆ ۷ƹǉƹ۹ǔǀ  ǊҶǂǃƾǊ ǃƾǄƾǋǞǆ ƹҳǔǅƽƹҳǔ ۷ƹǌǞǈǊǞǀƽǞǃ Ǌǋƹǆƽƹǉǋǋƹǉǔǆƹ ǊҶǂǃƾǊ
ǃƾǄƾǋǞǆǞǆƿҶǆƾǋǇǃ۷ƹƿƹǄҳƹǌǃƹƺƾǄǕƽƾǉǞǆǞ۹ƿǌƹǆƽǔҳǔǋǁǞǊǋǞƾǃƾǆǞǆҶǉǞƿƾǉƼǞǄǞǃǋǞƾǉƾƿƾǄƾǉƼƾ
ǊҶǂǃƾǊǃƾǄƾǋǞǆǞǆǋƾǃǊƾǉǌƹǉ۷ǔǄǔǅǞǆƽƾǋǋǞǋ܅ǉƽƾƽҶǄƺƹ۷ǔǄƹǌƿƹǊƹǌ۷ƹƿƾǋ
ϙͷͮΐͺͽΐͰͯͺͭͯͼλͳ΅έͼͪͶͪͽͷͯͶͯͻͯέͽͪͼʹϚͱΐͷΐγώͮͯͼͼͯͷͼ΅ͻͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͻͪ͵ͮͪͺ΅ͷͪͷͼͽ΅ͷͮͪΧͪͷͱͪέ΅ͶΧͪ
Ͱͪͽͪͼ΅ ͫ͵Ͷͪͳͮ΅ άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ ΐͻʹͯ έͻͽͮͪͷ ͫλͺ΅ͷ  έͽͪͼ ͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐ ͻͲͪͼͼͪͶͪ͵ͪͺ ͼͪέͼͪͻ΅ͷͮͪΧ΅
ͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͷͯͻώͳʹͯͻʹͯ͵ͯͼΐͷΐͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ͋ΐͺͷͯͯͪΧ΅ͼͪ͵΅ͺͱͯͼʹͪ͵ͪͺͮ΅ λͱͪͺͼέ΅ͼͪͺͮ΅ͷͯͶͯͻͯ
ͪͮͪͼͯͺ͵ͯͺͮΐέ͵ͮͪͷͽΧͪέͪͼͪγͼ΅ͳ΅Ͷͻͪ͵΅ͷͪͮ΅
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅Ͱͯͺͭͯͼλͳ΅έͼͪͽιΐͷͻͽ Ͱ΅͵΅ͼͽͰώͷͯͭͪͱͰιͳͯ͵ͯͺΐͷΐγέλͫ΅ͺ͵ͪͺ΅ͷέ͵ͮͪͷͽΧͪέͪͼͪγͼ΅ͳ΅Ͷ
ͻͪ͵΅ͷͪͮ΅ άλͺ΅͵Χ΅Ͷͯͷ ͫΐͺͭͯ έͽͪͼ ʹͪͫͯ͵ΐ ͫͯͺΐ͵ͭͯͷ ͫ͵ͻͪ  ͷ΅ ͪͽ΅ͻͼ΅ͺͽ ʹͯͺͯʹ ͫ͵Χͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ 
ͻͲͪͼͼͪͺ΅ͮώ͵ͻͷͮͪͳʹͪͫͯ͵Άͮΐέ͵ͮͪͷ΅γ΅ͱ )77'ͼιͺΐY ͶͶ2 ͮͲͪͶͯͼͺΐ ͶͶ 
άͽͪͼ ʹͪͫͯ͵ΐͷ )77' Y  ͶͶ2 ͮͲͪͶ   ͶͶ  έλͺ΅͵Χ΅ ͪͺͼ΅ͷͮͪΧ΅ έͽ΅ͻ ͪͺέ΅͵΅ Ϛͼʹΐͱΐ͵ΐ  ʹ͵ͯͶͶͪ
έͺͪͫ΅ͷͪͰͪ͵Χͪͷͽ΅ͼͲΐͻ DǊǌǉƾǋ0 ͛΅Ͷͮͪͺͮ΅Ͷ΅έͼͪͰͪ͵Χͪͽιΐͷʹ͵ͯͶͶͪͬͲͷͼͼͯͺΐͷέͪͼͪͳͼ΅γ΅ͱ
άͽͪͼʹͪͫͯ͵ΐͷέλͺ΅͵Χ΅Ͷͯͷͫΐͺͭͯͫͯͺΐ͵ͭͯͷͪͺͷͪͳ΅ʹͪͫͯ͵Άέ΅ͻέ΅΅Ͷͯͷͫͯʹΐͼΐγΐͱ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γ έͽͪͼ ʹϚͱΐͷ ͪͰ΅ͺͪͼͽ ιΐͷ έ͵ͮͪͷ΅ͻͼͪΧ΅ λ͵ͼͼ΅έ ͱͪγͮͪͺΧͪ ͻώͳʹͯͻ ʹͯ͵ͯͼΐͷ ͯʹΐ ͵Έͻͼΐ
ͪͰ΅ͺͪͼέ΅ͼ΅ έ͵ͮͪͷ΅γ΅ͱ ʹͷͼͪʹͼ ͪͺͪ͵΅Χ΅ ʹͯͶΐͷͮͯ  ͶͶ  ͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ͼͪͺͶͯͷ Ͱͪͫͮ΅έͼͪ͵Χͪͷ
ͫ͵Χͪͷ΅ͰϚͷ 
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ ͫͯ͵ͭΐ͵ͯͷͭͯͷ ʹ͵ͯͶͶͪ͵ͪͺΧͪ Ͱͪ͵ΧͪͷΧͪͷ ʹͪͫͯ͵ΆͶͯͷ ͻͪͺ΅Ͱͪͻ΅͵ Ͱώͷͯ ;ͪͱͪ ʹͪͫͯ͵ΐͷͯͷ λͱ΅ͷ 
Ͱͯͺͭͯͼλͳ΅έͼͪͽέͪͰͯͼ  DǊǌǉƾǋ* 
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ΐͻʹͯέͻͽͮͪͷͫλͺ΅ͷ έͽͪͼͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͻͲͪͼͼͪͶͪ͵ͪͺͼͪέͼͪͻ΅ͷͮͪΧ΅ͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͷͯͻώͳʹͯͻ
ʹͯ͵ͯͼΐͷΐͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
άλͺ΅͵Χ΅Ͷͯͷͫΐͺͭͯέͽͪͼʹͪͫͯ͵ΐͫͯͺΐ͵Ͷͯͻͯ Ͷ΅ͷͪͺͷͪͼͽͺͯͰͲͶͮͯͺΐͷΐγͫΐͺΐͷͼͪγͮͪγ΅ͱ
 ͼʹʹϚͱΐͷͯέͪͼͼ΅έλͫ΅ͺͶͯͷͰͪ͵Χͪͽ έλͺ΅͵Χ΅ͮͪʹͪͫͯ͵Άέ΅ͻέ΅΅ͫ͵Ͷͪͻͪ Ͱͽͪͷͮ΅Χ΅ʹͯͶΐͷͮͯY 
ͶͶ2ʹͪͫͯ͵Άͮΐέ͵ͮͪͷ΅γ΅ͱ
 Ͷͪͳ΅ͻέͪέ ʹͪͫͯ͵ΆͶͯͷ Ͱͪ͵Χͪͽ )77' ͼιͺΐ Y  ͶͶ2  ͮͲͪͶͯͼͺΐ   ͶͶ  ͵ ιΐͷ έλͺ΅͵Χ΅ ʹͪͫͯ͵Ά
έ΅ͻέ΅΅ͶͯͷͰͪͫͮ΅έͼͪ͵Χͪͷͫ͵ͽ΅ͼͲΐͻ

ǝƪƣƞ۶ƧƪƬƟҵƦƞƨƙƢƝƙƤƙƦƬҲƙƚƞƩƬ

άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅έͻͪͻͫλͺ΅ͷ έ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅έλͫ΅ͺͰͯ͵ΐͻΐͷͯͷͪ͵΅ͷΧͪͷͻͽΧͪͼ͵ͼ΅ͺ΅γ΅ͱ
͘͵ιΐͷͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷΐγʹͺͪͷ΅ͷͰώͷͯ΅ͻͼ΅έͻͽιͶͯͭΐͷέͪͳͷͪͼέ΅ͼͪͷͪͽͪͼιͭͯ͵ͮͯͳ΅έέͪͷͪͪ΅έͳ΅γ΅ͱ
͞͵ͪͷͯͼͯͺͮͯͷ  ͪͳͷͪ͵΅ Ϛͼͽ έλͫ΅ͺ΅ͷͪͷ ͻͽ ͪέͪͳͼ΅ͷ΅ͷ ͼͯʹͻͯͺΐ  ͫ͵ͼͼͪͺͮ΅ DǊǌǉƾǋ &  ͰώͷͯͷͯͶͯͻͯ 
έͪͰͯͼͫ͵ͻͪ ͻͪέͲͷͪ͵ͪͺͮ΅ DǊǌǉƾǋ: έͪͼͪͳͼ΅γ΅ͱ ͫΐͺͪέͼ΅Ͷέͪͼͼ΅έͪͼͪͳͼͪγ΅ͱ
͊Ͱ΅ͺͪͼέ΅ͼ΅ΐͻʹͯέͻͽͪͺέ΅͵΅έλͺ΅͵Χ΅έͽͪͼ΅ͷέͻ΅γ΅ͱ

ƫƞƮƦơƣƙƤƴ۶۶ƴƠƥƞƫƣҷƩƪƞƫƬ ƚǝƤǝƣƫǝƥƙƥƙƦƝƙƩ܄ƱǝƦ
ƚƹǉǄǔ۷ ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ ۷ǔǀǅƾǋ ǃҸǉǊƾǋǌ ƿǅǔǊǋƹǉǔǆ ƿҶǆƾ ǃƾǄǞǈ ǞǊǋƾǂǋǞǆ ۷ǔǀǅƾǋ ǃҸǉǊƾǋǌ
ƿǅǔǊǋƹǉǔǆ ƺǞǄǞǃǋǞ ƹƽƹǅƽƹǉ ƹǋ۷ƹǉǌǔ ǋǁǞǊ ۷ǇǄƽƹǆǔǊǋƹҳǔ ǋǁǞǊǋǞ ǆǇǉǅƹǄƹǉ ƺǇǂǔǆǑƹ ǋǁǞǊǋǞ
ƽƹҳƽǔҳƹǁƾƹƽƹǅƽƹǉ 
ͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έέ΅ͱͶͯͼʹϚͺͻͯͼͽͺͼͪ͵΅Χ΅ͷͪέγ΅ͺͪͽͪ͵ͽͮͪͷͫλͺ΅ͷ ͪέͪͽͻͽͷͯͶͯͻͯέͽͪͼͫͯͺΐ͵Ͷͯͳέͪ͵ͽ΅
ͻͪ͵ͮͪͺ΅ͷͪͷͼͽ΅ͷͮͪͶͪΧͪͷ΅ͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
ƞƪƣƞƩƫƬǃƾǀ ǃƾǄƼƾǆ ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ ۷ǔǀǅƾǋ ǃҸǉǊƾǋǌ ƿǅǔǊǋƹǉǔǆ ƹǋ۷ƹǉǌƽƹǆ ƺǉǔǆ ۷ǉǔǄҳǔǆǔ
ǋǇǃǋƹǆƹƿǔǉƹǋǌǃƾǉƾǃ

۶ǉǔǄҳǔǆǔƺǇǊƹǋǌ

άλͺ΅͵Χ΅λͱͪέͽͪέ΅ͼέ͵ͮͪͷ΅͵Ͷͪͳͼ΅ͷͫ͵ͻͪͰώͷͯͷͯͶͯͻͯͻͽέͪͼͪͼ΅ͷͰͯͺͮͯέͪ͵ͮ΅ͺ΅͵ͻͪ ͷ΅ͫͻͪͼͽ
ʹͯͺͯʹ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͫͻͪͼͽιΐͷͼϚͶͯͷͮͯͭΐώͺͯʹͯͼͼͯͺͮΐͺ΅ͷͮͪγ΅ͱ
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 έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͼʹʹϚͱΐͷͯͷͪͰ΅ͺͪͼ΅γ΅ͱ
 Ͱͪέ΅ʹ͵ͪͪͷͺͷͪͼ΅͵Χͪͷͫ͵ͻͪͻͷ΅ Ǌǌǉƾǋ' ͷͯͶͯͻͯ͵ͺͷͪͼ΅͵ͶͪΧͪͷͫ͵ͻͪ ιͳͮΐγͷͯͭΐͱͭΐͻͽ
ʹ͵ͪͪͷ΅ͷͰͪͫ΅γ΅ͱ
 ΅ͻͼ΅έͻͽιͶͯͭΐͷͪ΅γ΅ͱ λγΧ΅͵ͪͷͯͶͯͻͯͬͪͷͷͪ 
 ͪΧ΅ͱͽʹ͵ͪͪͷ΅ͷͪ΅γ΅ͱ Ǌǌǉƾǋ% 

ƚҷƤƱƞƣƫƞƩƝǝƙƬƴƪƫƴƩƬ ۶ƙƟƞƫƚƧƤҲƙƦƣƞƠƝƞ

DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

άͪέͪέͼ΅ͪ΅ ·͵ͯʹͼͺͫϚ͵ͯʹͼͯͺͭͯέ͵Ͱͯͼʹΐͱͽͭͯͫ͵ͪͮ΅ Ǌǌǉƾǋ 
͔ͪͫͯ͵Άͮͯͺͮΐ ͪΧ΅ͼ΅ Ǌǌǉƾǋ  &< ƿҶǆƾ 3  ͬͲͷͼͼͯͺͮΐ ͪ͵΅ ͼͪͻͼͪͽ ͪͺέ΅͵΅ έͽͪͼ ͼͪέͼͪͻ΅ͷ ͪ΅γ΅ͱ
Ǌǌǉƾǋ Z ͊͵ͮ΅Ͷͯͷέͽͪͼͼͪέͼͪͻ΅ͷͪ͵΅ͼͪͻͼͪ ͫͪͻέͪͺͽͪͷͯ͵ΐͷͪ΅γ΅ͱ Ǌǌǉƾǋ Z 
Per intervenire sul pannello comandi bisogna prima rimuovere la scheda di potenza.
͎Ͳͻ͵ͯͳͼͪέͼͪͻ΅ϚͷΐͶͭͯͬͲͷͼͯͷͫͯʹΐͼΐ͵ͭͯͷ Ǌǌǉƾǋ$ ͌Ͳͷͼͼͯͺͮΐͫͻͪͼέͪͷͷͪͷʹͯͳΐͷ έλ͵ͪέͪ͵ͪͺͮ΅
ͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͯʹΐͻͪͽͻͪΧ΅γ΅ͱͫͯͷͫͪͻ΅ Ǌǌǉƾǋ% ͼΐͺͯʹͼΐ Ǌǌǉƾǋ& ϚͷΐͶͷΐγͺͼͪͻ΅ͷͪέͪͺͪͳͰ΅͵Ͱ΅ͼͪ
ͼ΅ͺ΅ ʹͺͽͻ΅ͷͪͷ΅Χͪͺ΅γ΅ͱ
͋ͪͻέͪͺͽ ͪͷͯ͵ΐͷ ͯΐ ͪ͵Χͪͷͷͪͷ ʹͯͳΐͷ  ͮͪͼͲʹͼͯͺ ͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ Ϛͱͯʹͼΐγ ʹͷͷͯʹͼͺ͵ͪͺ΅ͷ Ͱώͷͯ έͽͪͼ
ͼͪέͼͪͻ΅ͷͪͰ΅ͺͪͼͽΧͪͫ͵ͪͮ΅͎ͪͼͲʹͼͯͺͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷϚͱͯʹͼΐ Ǌǌǉƾǋ K ͻ΅Ͷͮͪͺͮ΅ Ǌǌǉƾǋ F ͫͪͻέͪͺͽ
ͪͷͯ͵ΐͷͯͷͪͰ΅ͺͪͼ΅ ͺͷ΅ͷͪͷͯΐͪ͵΅γ΅ͱ ͻ΅ʹͯͱͮͯͻ΅Ͷͮͪͺͮ΅έͪͼͼ΅Ͷͪͳ΅ͻͼ΅ͺ΅ͰΐͫͯͺͶͯγΐͱ
۶ƹǂǋƹ۷ǉƹǊǋǔǉҳƹǆǃƾǀƽƾƺƹǉǄǔ۷۷ǉƹǅƽƹǊƺҸǄǞǃǋƾǉƽǞƺƹǊǋƹǈ۷ǔǇǉǔǆƽƹǉǔǆƹǇǉǆƹǋ۷ƹǆǔ۹ǔǀҳƹ
ǃҸǀƿƾǋǃǞǀǞ۹Ǟǀ
ά΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͶͯͷͪͷͮͼͪͺͶͯͷͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͽιΐͷͪ͵ͮ΅Ͷͯͷέλͺ΅͵Χ΅ͮͪΧ΅ͻͽͮ΅ͪΧ΅ͱ΅γ΅ͱ
͋͵ͼͼͪͺͮ΅ Ǌǌǉƾǋ& Ͱώͷͯ;͵ͪͷͯͼͯͺͮΐ Ǌǌǉƾǋ) ͯΐͪ͵΅γ΅ͱ͞͵ͪͷͯͼͯͺέ΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐ
Ͷͯͷ ͪͷͮͼͪͺΧͪ Ͱͪ͵ΧͪͷΧͪͷ άͪͳͼͪ έλͺͪͻͼ΅ͺΧͪͷ ʹͯͱͮͯ  ͮͪͼͲʹͼͯͺ ͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ Ϛͱͯʹͼΐ Ͱώͷͯ έ΅ͱͮ΅ͺͽ
·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͷ ƿҶǆƾǊǌǉƾǋ ͫͪͻͼͪέ΅ͺ΅ͷͮͪͺ΅ͷͪͺͷͪͼέͪͷ΅γ΅ͱΧͪʹϚͱͰͯͼʹΐͱΐγΐͱ)&ͷͯͶͯͻͯ
)&ͼιͺ͵ΐͼιͻͼΐͰͪͱͽ΅ͫͪͺ;͵ͪͷͯ͵ͪͻͼͲͷͪͻ΅ͻͷͮͪͳͰͪͱͽ΅ͫͪͺͰͯͺͭͯͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ΅ͷͪʹϚͱͰͯͼʹΐͱΐγΐͱ
͞͵ͪͷͯͯΐͪ͵΅ͷΧͪͷͻͪͳ΅ͷ ͷ΅γͼ΅Χ΅ͱͮͪΧ΅΅ͷ Ǌǌǉƾǋ= ͪͽ΅ͻͼ΅ͺ΅ͼ΅ͺΧͪͷͰϚͷ

FǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

άͪέͪέͼ΅ͪ΅ ·͵ͯʹͼͺͫϚ͵ͯʹͼͯͺͭͯέ͵Ͱͯͼʹΐͱͽͭͯͫ͵ͪͮ΅ DǊǌǉƾǋ 
ͯ͜ͺͶͻͼͪͼͼͪͺͮͪ ͰλͶ΅ͻ ΐͻͼͯͽ ιΐͷ ͵ͪͺͮ΅ ͪ͵ͮ΅Ͷͯͷ ʹͪͫͯ͵Άͮͯͺͮͯͷ ͪΧ΅ͼ΅ DǊǌǉƾǋ . ƿҶǆƾ / 
ʹͺͽͻͼͪͺ΅ͷͪͷ΅Χͪͺ΅ͪ͵ͽέͪͰͯͼ
͊ͷͮͼͪͺΧͪέ͵Ͱͯͼʹΐͱͽιΐͷͪ͵ͮ΅Ͷͯͷέλͺ΅͵Χ΅ͮͪΧ΅ͻͽͮ΅ͪΧ΅ͱ΅γ΅ͱ
͋͵ͼͼͪͺͮ΅ DǊǌǉƾǋ &  ͫλͺͪ ΅Χͪͺ΅  ;͵ͪͷͯͼͯͺͮΐ DǊǌǉƾǋ )  ͯΐ ͪ͵΅γ΅ͱ ͞͵ͪͷͯͼͯͺ
έ΅ͱͮ΅ͺͽ ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͷͯ ͮͯ  ͪͷͮͼͪͺΧͪ ͮͪ Ͱͪ͵ΧͪͷΧͪͷ ͞͵ͪͷͯ έͪͳͼͪ έλͺͪͻͼ΅ͺ΅͵Χͪͷ ͻͪͳ΅ͷ  ͷ΅γ
ͼ΅Χ΅ͱͮͪΧ΅΅ͷ DǊǌǉƾǋ= ͪͽ΅ͻͼ΅ͺ΅ͺͷͪͼ΅γ΅ͱ
͘ͻ΅ ͫϚ͵ͯʹͼͯͺͮΐ έͪͳͼͪ έλͺͪͻͼ΅ͺΧͪͷ ʹͯͱͮͯ  ͫͪͺ͵΅έ έλͺͪͶͮͪͻ ͫϚ͵ΐʹͼͯͺͮΐ ͫͪͻͼͪέ΅ ͺ΅ͷͮͪͺ΅ͷͪ
ͺͷͪͼέͪͷ΅γ΅ͱΧͪʹϚͱͰͯͼʹΐͱΐγΐͱ
ƙƚƙƢƚƧƤƴ۸ƴƠ۶ǔǀƽǔǉǌǖǄƾǅƾǆǋǋƾǉǞǆǞ۹ǇǉǆǔǆƹǌǔǊǋǔǉǌǊƹǄƽƹǉǔǆƹǆ۷ǉǔǄҳǔǞǊǋƾǆ
Ǒǔҳǌǔǅ܅ǅǃǞǆƚǞǉǌƹ۷ǔǋǋƹƺǞǉǖǄƾǅƾǆǋǈƾǆƿǅǔǊǞǊǋƾ۹ǞǀƽƾƾǃǞǆǑǞǊǞǆƺǞǉǞǆǑǞǖǄƾǅƾǆǋǋǞ
۷ƹǂǋƹǇǉǆƹǋ۷ƹǆǃƾǂǞǆҳƹǆƹǑƾǑǞǈƹǄǔ۹ǔǀ
ҷǆƽǞǉǌǑǞ ҸǃǞǄƾǋǋǞǃ ƺƾǉƼƾǆ ҸǃǞǄƾǋǋǞ ۷ǔǀǅƾǋ ǇǉǋƹǄǔ۷ǋƹǉǔǆƹǆ ƹǄҳƹǆ ǋ܅ǈǆǊ۷ƹǄǔ
ƺҸǄǑƾǃǋƾǉƽǞҳƹǆƹ۷ǇǄƽƹǆǔ۹ǔǀ

Ɵ܄ƢƞƤǝƫƞƮƦơƣƙƤƴ۶۶ƴƠƥƞƫƣҷƩƪƞƫƬ

ά΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼΐͷΐγ DǊǌǉƾǋ5 ͮλͺ΅ͻͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͽΐͷέͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱͯͼͽιΐͷ DǊǌǉƾǋ5 ͪͶͪͶͯͷ
ͯʹΐͰ΅͵ͻͪͳ΅ͷͷ΅έͪέͼͪͷͼͪͱͪͺͼ΅ͼλͺͽʹͯͺͯʹ ͻͽϚͼͯέͪͼͼ΅ͫ͵ͻͪ ͰͲΐ͵ΐʹͼΐͪͺͼͼ΅ͺͽʹͯͺͯʹ 
άͪέͼͪͷͼͪͱͪͺͼͽιΐͷͪͺͷͪͳ΅ͻλͳ΅έͼ΅έͼͪͺͮ΅έ͵ͮͪͷΧ΅γ΅ͱʹͯ͵Ͷͯͻͯ έ΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼΐͷͱͪέ΅Ͷʹͯ͵ͼΐͺΐ
ͪ͵Ͷͪͳ έͪέͼ΅Ͱͪͳ͵ͪέ΅ͺ΅ͪ͵΅γ΅ͱ
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͖ͪͭͷͲͳͮͯͷͰͪͻͪ͵Χͪͷͪͷͮͼͪͺͮ΅ 1DǊǌǉƾǋ ͯʹΐͰ΅͵ͻͪͳ΅ͷͪͽ΅ͻͼ΅ͺͽʹͯͺͯʹ ώͳͼͯͻͯʹͯΐ͵ͮΐʹʹιΐͷ
ͰΉͮ΅ έͪͳͷͪͼέ΅΅ͼͼͫͪͻͪͳͼ΅ͷͫ͵ͪͼͼͪͷͰͪͻͪ͵Χͪͷέλͺ΅͵Χ΅͵ͪͺͮͪ͵ͪͳΐͻͼͯ͵Ͷͯͳͮΐ ͮͯͭͯͷͶͯͷͻͽ
ʹͺͺͱͲͬͼΐͷͯͶͯͻͯͷ΅γέλͺͪͶ΅ͷͮͪͿ͵ͺʹϚͫ͵ͻͪ ͪͷͮͼ΅Ͱ΅͵ͻͪͳ΅ͷͼͯʹͻͯͺΐͼλͺͽʹͯͺͯʹ͘͵ͪͺͮ΅
ͪͽ΅ͻͼ΅ͺͽιΐͷέ΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͷͯΐͪ͵΅ έͪͻ΅ͺͶͪ͵ͪͺͮͪͷͫλͺͪͫͻͪͼ΅γ΅ͱ
͊ͳͷͪ͵΅ Ϛͼͽ έλͫ΅ͺ΅ͷ ; DǊǌǉƾǋ  ͫΐͼͯ͵ΐ έͪ͵Χͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ ͼͯʹͻͯͺͽ ʹͯͺͯʹ ͘ͷ΅ ͼͯʹͻͯͺͽ ιΐͷ ͯʹΐ
ͻͪέͲͷͪͷ΅ͯΐͪ͵΅γ΅ͱ :DǊǌǉƾǋ 

ƪƙ۶ƫƙƦƝƴƩҲƴƱƣƤƙƨƙƦ

͊ͺͼ΅έ έ΅ͻ΅Ͷ έλͺͪ͵΅ ͫΐͼͯ͵ΐ έͪ͵ͶͪΧͪͷ΅ͷ ͷͯͶͯͻͯ ͱͪέ΅Ͷͮͪ͵ͶͪΧͪͷ΅ͷ Ͱιͳͯ͵ΐ ͼͯʹͻͯͺΐ ͼλͺ΅γ΅ͱ ͻ͵ͪͳ
ͫ͵ͻͪ έͪέͼ΅ʹͯͼΐͺΐγΐͱͷͯͶͯͻͯͷ΅ͪͽ΅ͻͼ΅ͺ΅γ΅ͱ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γͲΐͷͼΐͺͯͭΐͷͯͶͯͻͯͼλͼέͪͻ΅ͫ͵ͻͪ ͷ΅Ͷ΅ͷͪͶͪέͻͪͼͼͪέ͵ͮͪͷ΅γ΅ͱ
 έͪͰͯͼͫ͵ͻͪ έλͺ΅͵Χ΅ͮͪΧ΅ͻͽͮ΅ͪΧ΅ͱ΅γ΅ͱ
 ͷ΅γͰλͶ΅ͻ΅ͷͪͺͪͻ΅ͷͮͪͼͯʹͻͯͺΐͼλͺ΅γ΅ͱ
ƚơƨƧƤƸƩƤƴ۶۶ƙƬǝƨƪǝƠƝǝƣ۶ƩƴƤҲƴƪƴƦƚƙƪƫƙƨ۶ƴ۶ƙƤƨƴƦƙƣƞƤƫǝƩƬ

FǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

͛ͽ ώͮͯͼͼͯͷ ͼ΅ͻ έ΅ͱ΅ ʹͯͼͻͯ  ͼͯͺͶͻͪέͼͪͷͮ΅ͺΧ΅ λ͵ͼͼ΅έ ͯͺͯͰͯ͵ͯͺͭͯ ͻώͳʹͯͻ  έ΅ͱͮ΅ͺͽ
·͵ͯͶͯͷͼΐͷΐγέͽͪͼ;ͪͱͪ͵ͪͺ΅ͷ΅γͯʹͯͽΐͷΐγͮͯ·͵ͯʹͼͺͼΐͱͫͯͭΐͷͪΧ΅ͼͪͮ΅ͶλͷͮͪͳͰͪΧͮͪͳͺ΅ͷͪ͵ͻͪ 
ͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έʹϚͶͯʹʹϚͺͻͯͼͽέ΅ͱͶͯͼΐͷͯͿͪͫͪͺ͵ͪͻ΅γ΅ͱ

ƨƙƢƝƙƤƙƦƬƱƴƦƪ۶ƙƬƤƙƩƴ
ƨƹǂƽƹǄƹǆǌǑǔҳƹƹǉǆƹǄҳƹǆǃƾ۹ƾǊ

 ͛ͽ ͼͪͶΧͪͷ ͰͪΧͮͪͳͮͪ ͱͪέ΅Ͷͮͪ͵ͽ΅ ͶιͶʹΐͷ ʹͯͱ ʹͯ͵ͭͯͷ ͱͪͼͼͪͺͮ΅ ͰώͷͯͷͯͶͯͻͯ έλͺ΅͵Χ΅͵ͪͺͮ΅ ͻͽ
έ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅γͪͻͼ΅ͷͪέͳͶͪγ΅ͱ
 ͛ͽͮ΅λͱͪέͽͪέ΅ͼέ͵ͮͪͷͫͪͳͼ΅ͷͫ͵ͻͪγ΅ͱ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ͵ͯͺͮΐΐͻͼͯγΐͱ
tͻ΅ͺͼέ΅ͪͰ΅ͺͪͼέ΅ͼ΅j0''x ϙΐͺͽ έͪ͵΅ͷͪέΈͪͺέ΅͵΅έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͼʹʹϚͱΐͷͯͷͪͰ΅ͺͪͼ΅γ΅ͱ
tͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷΐγιͶͯʹͼͯͺΐͷͰͪͫ΅γ΅ͱ
 ͢ιͶͯʹͼͯͷ ͪέέͪͷ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ ¡$ͼͪͷ ͰΧͪͺ΅ ΅ͻͼ΅έ ͻͽ έͪͼͼ΅ ʹιͳΐ έͪ͵ͽΧͪ ͷͯͶͯͻͯ ͼΐͼΐ Ͷͯͺͼ
ͫ͵ͽΧͪͻͯͫͯͫ͵ͽ΅ͶιͶʹΐͷ͋ͪ͵ͪ͵ͪͺͮ΅γ ʹͯͶͼͪͺͪͮͪͶͮͪͺͮ΅γͰώͷͯͰͪͻ΅ι͵ʹͯͷͪͮͪͶͮͪͺͮ΅γʹιͳΐ
έͪ͵ͽέͪͽΐͰΧͪͺ΅ͺͪέͫ͵ͪͮ΅͙ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅Χͪʹͯͱʹͯ͵ͭͯͷʹιͷͮͯ͵ΐʹͼΐͷͯͶͯͻͯʹͯͱͯʹͼͯͷͼ΅ͻͼͯͿͷͲʹͪ͵΅έ
έ΅ͱͶͯͼʹϚͺͻͯͼͽͰλͶ΅ͻͼͪͺ΅ͷͪͼέͪͺͽΧͪέͪͼͪγͼ΅ͳ΅Ͷͻͪ͵΅ͷͪͮ΅
 ͛΅ͺͼέ΅ͫϚ͵ͯʹͼͯͺͮΐͻͪͫ΅ͷͮ΅ͻͽΧͪͶͪ͵΅ͷΧͪͷ ͮ΅Ͷέ΅͵ιͫͯͺͯʹͯͷͼͪͱͪ͵ͪγ΅ͱ

ƨƙƢƝƙƤƙƦƬƟҵƦƞƟƥƴƪƫƞƥƨƞƩƙƫƬƩƙƪƴƦƩƞƫƫƞƬ
FǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

ƪǌ۷ǔǀƽǔǉҳǔǑǋǔǊǔǉǋ۷ǔƺǁǈǇǄǘǉǄǔ۷ƹǌǔǊǋǔǉǔǈ۷ǇǊ۷ǔǑ۷ǇǊǔǈҸǑǞǉƾƽǞ
۶ǌƹǋǃƹƺƾǄǞǆƿƹǄҳƹǌǆƾƹҳǔǋǌƹǉ۷ǔǄǔ۷ǉǔǄҳǔǆǔ۷ǇǊǔǈҸǑǞǉǌƼƾƺǇǄǅƹǂƽǔ
͛ͽέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͰλͶ΅ͻʹιͳΐͷ͵ͯͱͮͯͼͯʹͻͯͺͽͭͯͶιͶʹΐͷͮΐʹͫͯͺͯͼΐͷ͎͐͢ͲͷͮͲʹͪͼͺ΅ͶͯͷͰώͷͯͷͯͭΐͱͭΐ
ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ͺͯͼͼͯͽͭͯͪͺͷͪ͵ΧͪͷͼλͼέͪͶͯͷͰͪͫͮ΅έͼͪ͵Χͪͷ
ά΅ͱͮ΅ͺͽʹͯͱͯγΐͷ͎ͮͯ͐͢ͲͷͮͲʹͪͼͺ΅ FǊǌǉƾǋ έ΅ͱ΅͵ͫ͵ͪͮ΅ ͪ͵ͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪ
Ͱͯͼʹͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ ͵ʹϚʹͼιͻʹͯͫΉ͵ͪͮ΅
͖΅ͻͪ͵΅ͪͳͮͪ͵ͪͷ΅͵Χͪͷͷͪͷʹͯͳΐͷ ͻͽͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͼϚͶͯͷͮͯͻͯ έ΅ͱͮ΅ͺͽ;ͽͷʹͲΉͻ΅ͪͬͼͶͪͼͼ΅
ͼιͺͮͯΐͻʹͯέͻ΅͵ͪͮ΅
ƟǅǔǊǋƾǅǈƾǉƹǋǌǉƹǊǔǆǉƾǋǋƾǌ
͜λͼέͪͷ΅ FǊǌǉƾǋ ͻͪΧͪͼͼΐ͵ΐͫͪΧ΅ͼ΅ͶͯͷͷͯͶͯͻͯͻͪΧͪͼͼΐ͵ΐͷͯέͪͺͻ΅ͫͪΧ΅ͼͼͪͫλͺͪ ΅ͻͼ΅έͻͽ
ͪΧ΅ͷ΅ͷ΅γͰ΅͵ͮͪͶͮ΅Χ΅ͷͪͱͪͳͼͽͷͯͶͯͻͯͪͺͼͼ΅ͺͽͪͺέ΅͵΅ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ͺͯͼͼͯͽͭͯͫ͵ͪͮ΅

27 / KZ

ƫƞƥƨƞƩƙƫƬƩƙƦƴƩƞƫƫƞƬƟҵƦƞƭƬƦƣƯơƸƤƙƩƝƴǝƪƣƞ۶ƧƪƬ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

ϙͷΐͶ    Ͱώͷͯ  ͵ Ͷͮͯ͵Άͮͯͺΐͷͮͯ ¡$ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͷͪ  ͪ͵  ͵ Ͷͮͯ͵ΐͷͮͯ ¡$
ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͷͪͺͷͪͼ΅͵ͪͮ΅j&$0x;ͽͷʹͲΉͻ΅έͻ΅͵΅ͼλͺ͜ʹϚΐέͪ͵ΧͪͷͰͪΧͮͪͳͮͪͷͯͶͯͻͯ
έλͺ΅͵Χ΅ά͛͘͝ϙ͚̀͢͝ͼιͳͶͯͻΐͶͯͷj xϚΐͺΐ͵ͭͯͷʹͯͱͮͯ ϚͷΐͶͻγΧ΅ͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅
Ͱͪͮ΅ͷͮͪͻͪέͼͪͳͮ΅
ά΅ͱͮ΅ͺͽ ʹͯͱͯγΐͷͮͯ ͻͽͮ΅γ έ΅ͱͽ΅ͷͪ ͫͪͳ͵ͪͷ΅ͻͼ΅ ͻώ͵ ͽ ͯͻͼΐ͵ͽΐ ͶιͶʹΐͷ άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ έͻͽ ιΐͷ
ά͛͘͝ϙ͚̀͢͝ͼιͳͶͯͻΐͷj xͫͪͻ΅γ΅ͱ
άͪͰͯͼͼΐͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ͮͲͻ͵ͯͳͮͯʹϚͺͻͯͼΐ͵ͭͯͷͮͯͳ¡$Ͱώͷͯ¡$ͪͺͪ͵΅Χ΅ͷͮͪΧ΅Ͷώͷͭͯͺͷͪͽ
ιΐͷ j x j x ͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷ έ͵ͮͪͷ΅γ΅ͱ άͪ͵΅ͼ΅ ͰλͶ΅ͻ ΐͻͼͯ ͼλͺΧͪͷ ʹͯͱͮͯ  ͮͲͻ͵ͯͳͮͯ ϚͷΐͶ
ΐΐͷͮͯͭΐͻͽͮ΅γͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐά΅ͱͮ΅ͺͽʹͯͱͯγΐͷͮͯʹιͳͲͷͮͲʹͪͼͺ΅ DEǊǌǉƾǋǞ 
έ΅ͱ΅͵ͫ͵ͪͮ΅ ͪ͵ͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪͰͯͼʹͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ ͵ʹϚʹͼιͻʹͯͫΉ͵ͪͮ΅͖΅ͻͪ͵΅
ͪͳͮͪ͵ͪͷ΅͵Χͪͷͷͪͷ ʹͯͳΐͷ  ͻͽ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ ͼϚͶͯͷͮͯͻͯ  έ΅ͱͮ΅ͺͽ ;ͽͷʹͲΉͻ΅ ͪͬͼͶͪͼͼ΅ ͼιͺͮͯ
ΐͻʹͯέͻ΅͵ͪͮ΅

+27:$7(5/(9(/ ƴƪƫƴ۶ƪƬƝƞ۸ƜƞƢǝ
DǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

͎Ͳͻ͵ͯͳͮΐγ ͯͼʹΐ Ͱͪέͼͪͺ΅ͷͮͪΧ΅ ͲͷͮͲʹͪͼͺ͵ͪͺ D ǊǌǉƾǋǞ   ͼϚͺͼ ͻͯͭͶͯͷͼͼΐʹ ʹͪ͵ͪͮͪ ͻͽ
έ΅ͱͮ΅ͺΧ΅ͼ΅γΐΐͷͮͯͭΐ΅ͻͼ΅έͻͽͮͯγͭͯͳΐͷͼͯʹͻͯͺͽͭͯͶιͶʹΐͷͮΐʹͫͯͺͯͮΐ
ͯ͜Ͷͯͺͪͼͽͺͪ ͺͷͪͼ΅͵΅ Ͱͪͼέͪͷͮͪ  ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅Χͪ ͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ ͮͯγͭͯͳͮΐ ʹϚͱͫͯͷ ͼͯʹͻͯͺͽͭͯ
ͶιͶʹΐͷͮΐʹͫͯͺͽιΐͷͲͷͮͲʹͪͼͺ͵ͪͺͰͪͷͪͮ΅
ά΅ͱͮ΅ͺͽ ʹͯͱͯγΐͷͮͯ ͲͷͮͲʹͪͼͺ͵ͪͺ ͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪ Ͱͯͼʹͯͷͯ ͫΐͺͼΐͷͮͯ Ͱͪͷ΅  ϚͷΐͶ
ΐΐͷͮͯͭΐ΅ͻͼ΅έͻͽͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͷ΅γͪͺͼͽ΅ͷʹϚͺͻͯͼͯͮΐ

(&2ƭƬƦƣƯơƸƪƴ
DǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

j&$0x;ͽͷʹͲΉͻ΅ͮͯͭͯͷΐͶΐͱͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅ͷ΅γͼλͼ΅ͷͽͮͯγͭͯͳ͵ͯͺΐͷͪͬͼͶͪͼͼ΅ͼιͺͮͯjιͳͺͯͷΐ
ͪ͵΅x  έ΅ͱͽͮ΅γ ͼͪͺͪ ʹͯͼͽΐͷ ͫͪͺ΅ͷͪ ͪͱͪͳͼ΅  έͽͪͼͼ΅γ ιͷͯͶͮͯ͵ͽΐͷ ͫͪͺ΅ͷͪ ͪͺͼͼ΅ͺͪͼ΅ͷ
ͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έέλͺͪ͵j&$0xͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έέλͺͪ͵΅ιΐͷͫΐͺͪͼͪΧͪͻͱ΅͵ͪͼ΅ͷͫͪͻͼͪέ΅Ͱͪͮͼͪͽ
ʹͯͱͯγΐέͪͰͯͼ ͻ͵ʹͯͱͮͯϚͷΐͶͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͮͪͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͳͫͪͻͼͪͳͮ΅͘ͻ΅jιͳͺͯͷͽx
ͪͼͪͻ΅ ͪΉέͼͪ͵Χͪͷͷͪͷ ʹͯͳΐͷ  ͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έ έλͺͪ͵ ͻͽͮ΅ έ΅ͱͮ΅ͺͽ ͮͯγͭͯͳΐͷ ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅ͷ΅γ
ΐͻ Ͱιͱΐͷͮͯͭΐ έͪͰͯͼͼΐ͵ΐʹͼͯͺΐͷͯ ͺͯͼͼͯͳͮΐ  έλͺ΅͵Χ΅ ͵ͪͺͮ΅ ͪͬͼͶͪͼͼ΅ ͼιͺͮͯ ͪͷ΅έͼͪͳͮ΅ ϙͷΐͶ ͻͽ
ͪͳͮͪ͵ͪͷ΅͵ͶͪΧͪͷ ʹͯͱͮͯ ͮͯ ͶͲͷͲͶͪ͵ͮ΅ ΅ͻͼ΅έ ͻͽ έͺ΅ͷ΅γ ͫ͵ͽ΅ͷ έͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱ ͯͼͯͮΐ ͥͻͼ΅έ
ͻͽ έͪͰͯͼͼΐ͵ΐʹͼͯͺΐͷͯ έͪͼ΅ͻͼ΅ ιͳͺͯͷͽ ͺͯͻΐ ͫΐͺΐͷΐ ͪͼͪͮͪͷ ʹͯͳΐͷ ͮͯ Ͱͪ͵Χͪͻͪͮ΅ ͜Ϛͺͼ ͪͼͪ
ιͳͺͯͷͭͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ ͺͯͻͻͼ͵΅έͼͲΐͶͮΐ͵ΐͭΐͷͯͰͯͼͯͮΐ
͞ͽͷʹͲΉ͵ͪͺͮ΅ΐͻʹͯέͻͽιΐͷj&$0xͼιͳͶͯͻΐͷͫͪͻ΅γ΅ͱ ͵Ͱͪͷͪͮ΅͋λ͵ͺͯͰͲͶͮͯͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅
ώ͵ΐͮͯέ͵ͶͯͷͼͪγͮͪͽΧͪͫ͵ͪͮ΅ ͫΐͺͪέͷ΅γͶώͷΐͺͯͼͼͯ͵ͻͯ &$0;ͽͷʹͲΉͻ΅Ϛͯͮΐ͋λ͵;ͽͷʹͲΉͷ΅
j&$0x ͼιͳͶͯͻΐͷ ͫͪͻͽ ͪͺέ΅͵΅ Ϛΐͺͽͭͯ ͫ͵ͪͮ΅  ͻ͵ ʹͯͱͮͯ ͵ ͻϚͷͯͮΐ ͘ͷ΅ έͪͳͼͪ ΐͻʹͯ έͻͽ ιΐͷ
j&$0x ͼιͳͶͯͻΐͷ έͪͳͼͪͮͪͷ ͫͪͻ΅γ΅ͱ j&$0x ;ͽͷʹͲΉͻ΅ ͷͯͶͯͻͯ ϚͷΐͶͷΐγ Ϛͱΐ Ϛΐͺΐ͵ΐ  έͪͳͼͪ
έͻ΅͵Χͪͷʹͯͱͮͯ ;ͽͷʹͲΉͼλͼ΅ͷͽͮͯγͭͯͳ͵ͯͺΐͷιͳͺͯͷΐͼ΅ͺͪͮ΅
͋ͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪͷ΅γ ͮλͺ΅ͻ ͰλͶ΅ͻ ΐͻͼͯͽΐͷ έͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱ ͯͼͽ ιΐͷ ϚͷΐͶͮΐ ͺͱͯͼʹͪͮͪͷ ͪΧ΅ͼͪͽ ʹͯͺͯʹ
̀ʹΐͰͪͮͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐγͼʹͻ΅ͱͯγʹϚͫΐͻͪΧͪͼͻͪέͼͪ͵ͽ΅ͷέͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱͯͼͯͮΐ͘ͻ΅ͽͪέ΅ͼϚͼʹͯͷͷͯͷ
ʹͯͳΐͷ  ͰͲͷͪ͵Χͪͷ ͫͪͺ͵΅έ ͮͯͺͯʹͼͯͺ Ͱͳ΅͵΅  ιͳͺͯͷͽ ͺͯͻΐ ͫͪͻ΅ͷͪͷ ͫͪͻͼͪ͵ͪͮ΅ ͐Ͳͷͪ͵Χͪͷ
ͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐώͮͯͳΐͰΈιΐͷj&$0xͼιͳͶͯͻΐͷͻͯʹͽͷͮͼͪͷͪͻͼͪͶͫͪͻ΅ͼλͺ΅γ΅ͱ͋ͪͻͼͪέ΅έͪ͵΅ͷͪ
ʹͯ͵ͼΐͺͽͺͯͻΐͪΉέͼͪ͵Χͪͷͷͪͷʹͯͳΐͷ ͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐγͰͳ΅͵ͽ΅ͷͺͪͻͼͪͽιΐͷj&$0xͼιͳͶͯͻΐͰ΅͵ͮͪͶ
Ͱ΅΅͵΅έͼͪͼλͺͪͮ΅

(&2ƭƬƦƣƯơƸƪƴ
EǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

j&$0x ;ͽͷʹͲΉͻ΅ ͮͯͭͯͷΐͶΐͱ  ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅ͷ΅γ ͼλͼ΅ͷͽ ͮͯγͭͯͳ͵ͯͺΐͷ ͪͬͼͶͪͼͼ΅ ͼιͺͮͯ jιͳͺͯͷΐ
ͪ͵΅x  έ΅ͱͽͮ΅γ ͼͪͺͪ ʹͯͼͽΐͷ ͫͪͺ΅ͷͪ ͪͱͪͳͼ΅  έͽͪͼͼ΅γ ιͷͯͶͮͯ͵ͽΐͷ ͫͪͺ΅ͷͪ ͪͺͼͼ΅ͺͪͼ΅ͷ
ͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έέλͺͪ͵j&$0xͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έέλͺͪ͵΅ιΐͷͫΐͺͪͼͪΧͪͻͱ΅͵ͪͼ΅ͷͫͪͻͼͪέ΅Ͱͪͮͼͪͽ
28 / KZ

ʹͯͱͯγΐ έͪͰͯͼ  ͻ͵ ʹͯͱͮͯ ϚͷΐͶ ͺͷͪͼ΅͵Χͪͷ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͮͪ ͰλͶ΅ͻ ΐͻͼͯͳ ͫͪͻͼͪͳͮ΅ ͘ͻ΅ jιͳͺͯͷͽx
ͪͼͪͻ΅ ͪΉέͼͪ͵Χͪͷͷͪͷ ʹͯͳΐͷ  ͫͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪ͵΅έ έλͺͪ͵ ͻͽͮ΅ έ΅ͱͮ΅ͺͽ ͮͯγͭͯͳΐͷ ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅ͷ΅γ
ΐͻ Ͱιͱΐͷͮͯͭΐ έͪͰͯͼͼΐ͵ΐʹͼͯͺΐͷͯ ͺͯͼͼͯͳͮΐ  έλͺ΅͵Χ΅ ͵ͪͺͮ΅ ͪͬͼͶͪͼͼ΅ ͼιͺͮͯ ͪͷ΅έͼͪͳͮ΅ ϙͷΐͶ ͻͽ
ͪͳͮͪ͵ͪͷ΅͵ͶͪΧͪͷ ʹͯͱͮͯ ͮͯ ͶͲͷͲͶͪ͵ͮ΅ ΅ͻͼ΅έ ͻͽ έͺ΅ͷ΅γ ͫ͵ͽ΅ͷ έͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱ ͯͼͯͮΐ ͥͻͼ΅έ
ͻͽ έͪͰͯͼͼΐ͵ΐʹͼͯͺΐͷͯ έͪͼ΅ͻͼ΅ ιͳͺͯͷͽ ͺͯͻΐ ͫΐͺΐͷΐ ͪͼͪͮͪͷ ʹͯͳΐͷ ͮͯ Ͱͪ͵Χͪͻͪͮ΅ ͜Ϛͺͼ ͪͼͪ
ιͳͺͯͷͭͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ ͺͯͻͻͼ͵΅έͼͲΐͶͮΐ͵ΐͭΐͷͯͰͯͼͯͮΐ
͞ͽͷʹͲΉͷ΅ΐͻʹͯέͻͽιΐͷj xj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅ͼλͺ΅γ΅ͱͮͲͻ͵ͯͳͮͯ
j&xͰͪͱͽ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ͋λ͵ͺͯͰͲͶͮͯͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ώ͵ΐͮͯέ͵ͶͯͷͼͪγͮͪͽΧͪͫ͵ͪͮ΅ ͫΐͺͪέͷ΅γ
Ͷώͷΐͺͯͼͼͯ͵ͻͯ &$0;ͽͷʹͲΉͻ΅Ϛͯͮΐ͋λ͵;ͽͷʹͲΉͷ΅j xj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮ
ͫͪͻ΅ͼλͺͽͪͺέ΅͵΅Ϛΐͺͽͭͯͫ͵ͪͮ΅ͮͲͻ͵ͯͳͮͯj&xͰͪͱͽ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ͞ͽͷʹͲΉͷ΅έͪͳͼͪΐͻʹͯέͻͽ
ιΐͷj xj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅ͼλͺ΅γ΅ͱͮͲͻ͵ͯͳͮͯj&xͰͪͱͽ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ
j&$0x;ͽͷʹͲΉͻ΅ͷͯͶͯͻͯϚͷΐͶͷΐγϚͱΐϚΐͺΐ͵ΐ έͪͳͼͪέͻ΅͵Χͪͷʹͯͱͮͯ ;ͽͷʹͲΉͼλͼ΅ͷͽͮͯγͭͯͳ͵ͯͺΐͷ
ιͳͺͯͷΐͼ΅ͺͪͮ΅
͋ͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪͷ΅γͮλͺ΅ͻͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͽΐͷέͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱͯͼͽιΐͷϚͷΐͶͮΐͺͱͯͼʹͪͮͪͷͪΧ΅ͼͪͽʹͯͺͯʹ̀ʹΐ
Ͱͪͮͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐγͼʹͻ΅ͱͯγʹϚͫΐͻͪΧͪͼͻͪέͼͪ͵ͽ΅ͷέͪͶͼͪͶͪͻ΅ͱͯͼͯͮΐ͘ͻ΅ͽͪέ΅ͼϚͼʹͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ 
ͰͲͷͪ͵Χͪͷͫͪͺ͵΅έͮͯͺͯʹͼͯͺͰͳ΅͵΅ ιͳͺͯͷͽͺͯͻΐͫͪͻ΅ͷͪͷͫͪͻͼͪ͵ͪͮ΅͐Ͳͷͪ͵Χͪͷͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐ
ώͮͯͳΐͰΈιΐͷj xj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅ͼλͺ΅γ΅ͱ͋ͪͻͼͪέ΅έͪ͵΅ͷͪ
ʹͯ͵ͼΐͺͽ ͺͯͻΐ ͪΉέͼͪ͵Χͪͷͷͪͷ ʹͯͳΐͷ  ͮͯͺͯʹͼͯͺͮΐγ Ͱͳ΅͵ͽ΅ͷ ͺͪͻͼͪͽ ιΐͷ ͮͲͻ͵ͯͳͮͯ j&x Ͱͪͱͽ΅
ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ

32:(5ƭƬƦƣƯơƸƪƴ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ 

j108&3x ;ͽͷʹͲΉͻ΅ έλͺ΅͵Χ΅Χͪ ͶͪʹͻͲͶͪ͵ͮ΅ έͽͪͼͯͷ ͰλͶ΅ͻ ΐͻͼͯ  ͻͽͮ΅ έ΅ͱͮ΅ͺͽΧͪ ʹͯͼͯͼΐͷ
ͽͪέ΅ͼͼ΅ͪͱͪͳͼͽΧͪͶιͶʹΐͷͮΐʹͫͯͺͯͮΐ
108&3;ͽͷʹͲΉͻ΅ͷΐͻʹͯέͻͽͷͯͶͯͻͯϚΐͺͽιΐͷͼͲΐͻͼΐͼιͳͶͯͷΐͫͪͻ΅γ΅ͱ
͞ͽͷʹͲΉέͻ΅͵Χͪͷͫ͵ͻͪ ͼͲΐͻͼΐ͎͐͢Ͱͪͷ΅ͼλͺͪͮ΅

۶ƙƫƬƝƙƦ۶ƧƩҲƙƬƭƬƦƣƯơƸƪƴ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

άͪͼͽͮͪͷέͺΧͪͽ;ͽͷʹͲΉͻ΅ϚͷΐͶέ΅ͻέ΅ʹͯͱͮͯϚΐͺΐ͵ͭͯͷͰͪΧͮͪͳͮͪ¡$ͼͪͷͼϚͶͯͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪ͵ͪͺ
ͻͪ͵ͮͪͺ΅ͷͪͷͫ͵ͪͼ΅ͷͱͪέ΅Ͷͷ΅γͪ͵ͮ΅ͷͪ͵ͽͪͺέ΅͵΅έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͪͬͼͶͪͼͼ΅ͼιͺͮͯέͺΧͪͳͮ΅κͱͪέ
ͽͪέ΅ͼέ͵ͮͪͷ΅͵Ͷͪͳͼ΅ͷͫ͵ͻͪͮͪ ϚͷΐͶͮΐͼʹέͪͰͪ͵ΧͪͷΧͪͷʹιͳΐͷͮͯέͪ͵ͮ΅ͺΧͪͷͰϚͷͯ͜Ͷͯͺͪͼͽͺͪ
Ͷλͱ ͫͯͷ έ΅ͺͪͽͮͪͷ ͫ͵ͪͼ΅ͷ ͱͪέ΅Ͷͷ΅γ ͪ͵ͮ΅ͷ ͪ͵ͽΧͪ ͶιͶʹΐͷͮΐʹ ͫͯͺͯͼΐͷ έͪͽΐͻΐͱ ͮͯγͭͯͳͭͯ ͮͯͳΐͷ
ʹϚͼͯͺΐ͵ͭͯͷͷͯͷʹͯͳΐͷ ͻͽέ΅ͱͮ΅ͺͽ;ͽͷʹͲΉͻ΅έͪͳͼͪͮͪͷϚͯͮΐ
͞ͽͷʹͲΉέͻ΅͵ͪͮ΅ ͫΐͺͪέΐͻʹͯέͻ΅͵ΧͪͷͰͪΧͮͪͳͮͪ ϚͷΐͶͷΐγέͻ΅͵΅έͻ΅͵ͶͪΧͪͷ΅ͷʹϚͺͻͯͼͯͳͮΐ
ϙͷΐͶά͛͘͝ϙ͚̀͢͝ͼιͳͶͯͻΐͶͯͷj xϚΐͺΐ͵ͭͯͷʹͯͱͮͯέͪͼͽͮͪͷέͺΧͪͽ;ͽͷʹͲΉͻ΅έͻ΅͵΅ͼλͺͻͪ 
ͮͲͻ͵ͯͳͮͯj"'x έͪͼͽͮͪͷέͺΧͪͽ Ͱͪͱͽ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ

ƫƞƩƥƧƝƞƠơƦƭƞƣƯơƸƤƙƬƭƬƦƣƯơƸƪƴ ƤƞƜơƧƦƞƤƤƙƚƙƣƫƞƩơƸƪƴƦƟƧƷ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ

͕ͯͭͲͷͯ͵͵ͪ ͫͪʹͼͯͺͲΉͻ΅ͷ ͰΈ ;ͽͷʹͲΉͻ΅ ώͮͯʹΐ Ͷώͷΐ ͫͳ΅ͷͪ ΐͻʹͯ έͻ΅͵ͪͮ΅ ͘͵ ͻͽͮ΅
έ΅ͱͮ΅ͺͽ¡$ ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪ͵΅έ ʹιͼΐͶ Ͳʹ͵ΐͷ  ͻͪΧͪͼέͪ έͻͽ ͪͺέ΅͵΅ ͼͲΐͻͼΐ ͫͪʹͼͯͺͲΉ͵ͪͺͮ΅
ͱͪͺͪͺͻ΅ͱͮͪͷͮ΅ͺͽͮ΅έͪͶͼͲͮ΅
͠Ͳʹ͵ϚͷΐͶΐͻʹͯέͻ΅͵ΧͪͷʹͯͱͮͯͰώͷͯͼʹϚΐέͪ͵Χͪͷͷͪͷʹͯͳΐͷέͪͳͼͪέͻ΅͵Χͪͷʹͯͱͮͯͫͪͻͼͪ͵ͪͮ΅
ϙͷΐͶιͷͯͶΐ¡$ͼͪͷͼϚͶͯͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪ͵ͪͺͮͪͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͻͯ ͫλ͵Ͳʹ͵ʹιͷͷͯͷέͪͳͼͪ͵ͪͷͪͮ΅
ϙͷΐͶϚΐͺΐ͵ͭͯͷʹͯͱͮͯ ͕ͯͭͲͷͯ͵͵ͪͫͪʹͼͯͺͲΉͻ΅ͷͰΈ;ͽͷʹͲΉͻ΅Ϛΐͺΐ͵ͯͮΐ͐ͪͫͮ΅έ͕ͯͭͲͷͯ͵͵ͪ
ͫͪʹͼͯͺͲΉͻ΅ͷͰΈͲʹ͵ΐʹͯͱΐͷͮͯϚΐͺΐ͵ͻͯ ϚͷΐͶϚΐ ;ͽͷʹͲΉϚΐͺΐ͵ͯͮΐ͠Ͳʹ͵ͮΐγͻγ΅ͷͮͪέ͵ͮͪͷͽ
ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻ΅ͪͳͮͪ͵ͪͷͽ΅ͮͪͷͫλͺ΅ͷͺͷͪͼέͪͷͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪΧͪͺͪ͵ͪͮ΅
͘ͻ΅;ͽͷʹͲΉͷ΅ΐͻʹͯέͻͽιΐͷά͛͘͝ϙ͚̀͢͝Ͱώͷͯj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅
ͼλͺ΅γ΅ͱΐͻʹͯέͻͽͮ΅ͺͪͻͼͪͽιΐͷͮͲͻ͵ͯͳͮͯj"xͰͪͱͽ΅ͻͯʹͽͷͮʹϚͺͻͯͼΐ͵ΐͼλͺͪͮ΅͞ͽͷʹͲΉͷ΅
ͫΐͺͰ͵ͪ Ϛΐͺͽ ιΐͷ ͰΧͪͺ΅ͮͪ ͻͲͪͼͼͪ͵Χͪͷ ώͺͯʹͯͼͼͯͺͮΐ έͪͳͼͪ͵ͪγ΅ͱ Ϛΐͺͽͮΐ ͺͪͻͼͪͽ ιΐͷ
ͮͲͻ͵ͯͳͮͯj"xͰͪͱͽ΅ͻͯʹͽͷͮʹϚͺͻͯͼΐ͵ΐͼλͺͪͮ΅
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ƪơƜƦƙƤ
DǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉƽƾҳƹǆƹ 

ϙͷΐͶͪʹͽͻͼͲʹͪ͵΅έͻͲͭͷͪ͵ͶͯͷͰͪͫͮ΅έͼͪ͵Χͪͷ͞ͽͷʹͲΉͷ΅ͫΐͺͰ͵ͪϚΐͺͽιΐͷά͛͘͝ϙ͚̀͢͝Ͱώͷͯ
j xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅ͼλͺ΅γ΅ͱϚΐͺͽͮΐͺͪͻͼͪͽιΐͷͮͲͻ͵ͯͳͮͯjCxͰͪͱͽ΅
ͻͯʹͽͷͮʹϚͺͻͯͼΐ͵ΐͼλͺͪͮ΅
͘ͻ΅;ͽͷʹͲΉͷ΅ΐͻʹͯέͻͽιΐͷά͛͘͝ϙ͚̀͢͝Ͱώͷͯj xͼιͳͶͯ͵ͯͺΐͷͫΐͺͽͪέ΅ͼͼͪͻͯʹͽͷͮͫͪͻ΅
ͼλͺ΅γ΅ͱΐͻʹͯέͻͽͮ΅ͺͪͻͼͪͽιΐͷͮͲͻ͵ͯͳͮͯjCxͰͪͱͽ΅ͻͯʹͽͷͮʹϚͺͻͯͼΐ͵ΐͼλͺͪͮ΅

ƚƙƪƫƙƨ۶ƴ۶ƙƤƨƴƦƙƣƞƤƫǝƩƬƝơƙƜƦƧƪƫơƣƙ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ 

͜ϚͶͯͷͮͯͭΐ ͪέͪͽ͵ͪͺͮ΅γ ʹͯͱ ʹͯ͵ͭͯͷΐ ͺ΅ͷ ͪ͵Χͪͷ ʹͯͱͮͯ  έλͺ΅͵Χ΅ jͪέͪͽ ͺͯͰͲͶΐͷͯx ʹΐͺΐ  ʹιͳ
ͲͷͮͲʹͪͼͺ΅ DEǊǌǉƾǋǞ έ΅ͱ΅͵ͼιͻͯͷͰͪͷ΅ Ͱ΅΅͵΅έͼͪͼλͺͪͮ΅

ƝǁƹƼǆǇǊǋǁǃƹ ͊έͪͽ͵΅έ ͼιͺΐ ͮͲͻ͵ͯͳͮͯ ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ  ͷ΅γ ͫͯͼΐͷͮͯ j&Sx Ͱͪͱͽ΅ Ͱώͷͯ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ
ͻͿͯͶͪΧͪͻώͳʹͯͻͼͲΐͻͼΐέͪͼͯʹͮ΅ͪ͵ͶͪʹͯͱͯʹͰ΅΅͵΅έͼͪͳͮ΅
  ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅ͷ΅γΐʹΐͪέͪͽ͵΅Χ΅
ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅ͷ΅γΐʹΐͪέͪͽ͵΅Χ΅ /'$ͷͯͶͯͻͯ/'$ͮͯͺͯʹͫͪͳ͵ͪͷ΅ͻ΅
  ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻͯͷͻͺ΅ͷ΅γͪέͪͽ͵΅Χ΅ ͻͯͷͻͺ͵ͪͺͪͰ΅ͺͪͮ΅ͷͯͶͯͻͯέ΅ͻέͪͼλͳ΅έͼͪ͵ͮ΅ 

 ΅Χ΅ͻέͪͳͷͪͼέ΅
  ͫΐͺͻͯͷͻͺͻͽͮ΅γέ΅ͱ΅ʹͯͼʹͯͷΐͷͪͷ΅έͼͪͮ΅΅Χ΅ͻέͪͳͷͪͼέ΅
  Ͱͪ͵΅έ΅ͱ΅ʹͯͼͽ ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅ͷ΅γͪέͪͽ͵΅Χ΅ ΅Χ΅ͻέͪͳͷͪͼέ΅
  έ΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼΐͷͯͼʹʹͯ͵ΐͼλͺ ͫΐͺͪέͻͽέ΅ͱͫͪͳͮ΅΅Χ΅ͻέͪͳͷͪͼέ΅
  ͻͽͮ΅γͫ͵Ͷͪͽ΅ͻͪ͵ͮͪͺ΅ͷͪͷέ΅ͱ΅ʹͯͼͽ΅Χ΅ͻέͪͳͷͪͼέ΅
  ͼͯͶͯͺͪͼͽͺͪͻͯͷͻͺ΅ͷ΅γͪέͪͽ͵΅Χ΅ ͻͯͷͻͺ͵ͪͺͪͰ΅ͺͪͮ΅ͷͯͶͯͻͯέ΅ͻέͪͼλͳ΅έͼͪ͵ͮ΅ 

 ʹΐͺΐͻέͪͳͷͪͼέ΅
  ͫΐͺͻͯͷͻͺͻͽͮ΅γέ΅ͱ΅ʹͯͼʹͯͷΐͷͪͷ΅έͼͪͮ΅ʹΐͺΐͻέͪͳͷͪͼέ΅
  Ͱͪ͵΅έ΅ͱ΅ʹͯͼͽ ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅ͷ΅γͪέͪͽ͵΅Χ΅ ʹΐͺΐͻέͪͳͷͪͼέ΅
  έ΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼΐͷͯͼʹʹͯ͵ΐͼλͺ ͫΐͺͪέͻͽέ΅ͱͫͪͳͮ΅ʹΐͺΐͻέͪͳͷͪͼέ΅
  ͻͽͮ΅γͫ͵Ͷͪͽ΅ͻͪ͵ͮͪͺ΅ͷͪͷέ΅ͱ΅ʹͯͼͽʹΐͺΐͻέͪͳͷͪͼέ΅
  Wi-Fi байланысы жоέ BͻͽͺͯͼΐͷͮͯʹϚͺͻͯͼΐ͵ͭͯͷͲͷͼͯͺ;ͯͳͻΐͫͪͺͶͮͯ͵Άͮͯͺ
۶ƹǋƾǆǞ ƺƹǊǋƹǈ۷ǔ ۷ƹǄǈǔǆƹ ǃƾǄǋǞǉǌ έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ ͫͪͻͼͪέ΅ έͪ͵΅ͷͪ ʹͯ͵ͼΐͺͽ ιΐͷ ϚͷΐͶͮΐ ά͛͘͝
ϙ͚̀͢͝ ͼιͳͶͯͻΐͶͯͷ j x έͻ΅Ϛΐͺΐγΐͱ ͋ͪͻͼͪέ΅ έͪ͵΅ͷͪ ʹͯ͵ͼΐͺͭͯͷ ʹͯͱͮͯ  ͪέͪͽ ͻͯͫͯͫΐ ͫΐͺͮͯͷ
ͰΧͪ͵ͻͪ έλͺ΅͵Χ΅ͮͪͷώͺΐέͪ͵΅ͼ΅ͰλͶ΅ͻΐͻͼͯͳͫͯͺͯͮΐύͳͼͯͻͯ ͮͲͻ͵ͯͳͮͯέͪͼͯʹͮ΅ͮͲͻ͵ͯͳͮͯ
ʹϚͺͻͯͼΐ͵ΐͼλͺͪͫͯͺͻͯ ͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έʹϚͶͯʹʹϚͺͻͯͼͽͺͼͪ͵΅Χ΅ͷͪͿͪͫͪͺ͵ͪͻ΅γ΅ͱ

:L)LƭƬƦƣƯơƸƪƴ
DǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ 

8J'JͪͺͪͶͯͼͺ͵ͯͺΐͷͺͯͼͼͯͽͰώͷͯϚͷΐͶͮΐͼΐͺʹͯͽͺͯͮͽͺͪͻ΅ͼͽͺͪ͵΅ͼ͵΅Χ΅ͺͪέͶώ͵ΐͶͯͼͪ͵ͽιΐͷͫΐͺͭͯ
ͫͯͺΐ͵ͭͯͷά΅ͻέͪͪͷλͻέͪͽ͵΅έͼ΅έͪͺͪγ΅ͱ
ƫǞǉǃƾǄƼǞƿƹǊƹǌǊǌǉƾǋ
t ͊ͺͷͪͳ΅έ͵ͮͪͷͫͪͷ΅ͶͫͲ͵Άͮΐͼͯ͵ͯ;ͷ΅γ΅ͱΧͪͰιʹͼͯͪ͵΅ ͺͷͪͼ΅γ΅ͱ έ͵ͮͪͷͫͪͷ΅γͪͼ΅ά΅ͻέͪͪ
ͷλͻέͪͽ͵΅έͼͪʹϚͺͻͯͼΐ͵ͭͯͷ 
t ά͵ͮͪͷͫͪͷ΅ ΐͻʹͯ έͻ΅  3&(*453"5*0/ ͜ΐͺʹͯͽ  ͼιͳͶͯͻΐͷ ͫͪͻ΅γ΅ͱ ͮͪ  ͫͪͺ͵΅έ Ͱ͵ͪέͼͪͺͮ΅
ͼ͵ͼ΅ͺ΅γ΅ͱ
t ͛ΐͱͭͯ·͵ͯʹͼͺͷͮ΅έͺͪͻͼͪͽͿͪͼ΅ʹͯ͵ͯͮΐͼΐͺʹͯ͵ͭΐͷΐͫͯ͵ͻͯͷͮΐʹιͳͭͯʹͯ͵ͼΐͺͽιΐͷ·͵ͯʹͼͺͷͮ΅έͿͪͼͼͪΧ΅
ͻΐ͵ͼͯͶͯͷΐͫͪͻ΅γ΅ͱ
:L)LǈƹǉƹǅƾǋǉǄƾǉǞǆǉƾǋǋƾǌƿҶǆƾҸǆǞǅƽǞǋǞǉǃƾǌǊǌǉƾǋ
t 8J'JͼιͳͶͯͻΐͷͫͪͻ΅γ΅ͱ͜ͲΐͻͼΐͲͷͮͲʹͪͼͺͫͪΉͽͰ΅΅͵΅έͼͪͳͫͪͻͼͪͳͮ΅
t ͔ΐͺͽͷιʹͼͯͻΐͷͰͪͻͪͽιΐͷ8J'JͼιͳͶͯͻΐͷέͪͳͼͪͮͪͷͫͪͻ΅ ͻͯʹͽͷͮλͻͼͪͼλͺ΅γ΅ͱͼͲΐͻͼΐͲͷͮͲʹͪͼͺ
Ͱ΅͵ͮͪͶͰ΅΅͵΅έͼͪ ͮͲͻ͵ͯͳͮͯj"1xͰͪͱͽ΅ʹϚͺͻͯͼΐ͵ͯͮΐ
t ά͵ͮͪͷͫͪͷ΅ΐͻʹͯέͻ΅ ͷλͻέͪͽ͵΅ͺͯͮͽͺͪͷ΅ͺ΅ͷͮͪγ΅ͱ
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ƫǇǄǔ۷ǈǉǇǏƾƽǌǉƹǊǌǉƾǋ
t ͙ͺͯͮͽͺͪͶ΅ͷͪͰͪΧͮͪͳͮͪͷώͼͲͰͯ͵ΐͫ͵΅ͪΉέͼͪ͵Χͪͷͫ͵ͪͮ΅
 8J'JͼιͳͶͯͻΐͼλͺͪέͼ΅Ͱͪͷ΅ͼλͺ
 έ͵ͮͪͷͫͪͼΐͺʹͯͽͮΐͺͪͻͼͪͽͿͪͫͪͺ΅ͷʹϚͺͻͯͼΐͼλͺ
͋ͪͳ͵ͪͷ΅ͻͺͷͪͼ΅͵Ͷͪͻͪ ͫͪͺ͵΅Χ΅ͷͰͪέͻ΅͵ͪͼͯʹͻͯͺΐ΅Χ΅ ͺͯͮͽͺͪͷ΅ͫͪͻ΅ͷͪͷͫͪͻͼͪέͪͳͼͪ͵ͪγ΅ͱ
͏ͻʹͯͺͼͯ8J'JͰͯ͵ΐͻΐͷΐγέλͲΉͻϚͱΐͷͮͯέ΅ͼͪͳͼͪγͫͪ͵ͪͺ΅ͫ͵Ͷͪͽ΅ͼͲΐͻ͛ͷͮͪͳͼͪγͫͪ͵ͪͺͫ͵ͻͪ ͵ͪͺͮ΅Ͱͳ΅γ΅ͱ
۶ǇǄƽƹǆƺƹǊǎƾǅƹǊǔǊǌǉƾǋ
͖΅ͷͪͷλͻέͪͽ͵ͪͺͫͪͺ
• ά͛͘͝ϙ͚̀͢͝(A
t ά͵ͶͯͷͫͪͻέͪͺͽͺͯͰͲͶΐ(B
t ͋ͪΧͮͪͺ͵ͪͶͪͺͯͰͲͶΐ C
t &$0ͺͯͰͲͶΐ D
t ͯ͜Ͷͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ͺͯͼͼͯͽ F
t ͎ͽέͪͼιͻͽͻͪͷ΅(H
t άͪ͵Χͪͷͽͪέ΅ͼ(G
͋ͪͻέͪͫͯͼͼͯͺͮΐʹϚͺͽιΐͷγΧͪͰ΅͵Ͱ΅ͼ΅γ΅ͱ
ƚƹǂǄƹǆǔǊǃ܅ǂǞǆǞ۹ǊǁǈƹǋǋƹǅƹǊǔ
8J'J
ͼιͳͶͯͻΐ

͋ͪΉͽͰ΅΅͵΅έͼͪͽ

8J'JͶͮͽ͵ΐέͻ΅͵΅ͼλͺ

͐΅͵ͮͪͶͰ΅΅͵΅έͼͪͽ

8J'JͶͮͽ͵ΐ͔ΐͺͽͷιʹͼͯͻΐͺͯͰͲͶΐͷͮͯ

άͻͪͺ͵ͪͷͪͰ΅΅͵΅έͼͪͽ

8J'JͶͮͽ͵ΐιͳͰͯ͵ΐͻΐͷͯͰͪ͵Χͪͷ΅Ͱͪͼ΅ͺ

άͻͽ͵΅

8J'JͶͮͽ͵ΐέͻ΅͵΅ͼλͺͰώͷͯιͳͰͯ͵ΐͻΐͷͯͰͪ͵Χͪͷ΅ͼλͺ

ϙΐͺͽ͵ΐ

8J'JͶͮͽ͵ΐϚΐͼλͺ

ƨƙƢƝƙƤƴƙ۶ƨƙƩƙƫ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͼͪͱͪ͵ͪͶͪͻͫλͺ΅ͷ ͻ΅ͺͼέ΅ͪͰ΅ͺͪͼέ΅ͼ΅0'' ϙΐͺͽ ͱͲͲΉͻ΅ͷͪͺͷͪͼ΅ έλͺ΅͵Χ΅
Ϛΐͺΐ͵ͭͯͷΐͷͯʹϚͱͰͯͼʹΐͱΐγΐͱ͒ͷͻͯʹͼͲͲͮͼͯͺͮΐ ͯͺΐͼʹΐͼͯͺͮΐͷͯͶͯͻͯͪͭͺͯͻͻͲͬͼΐͰͽΧ΅ͱͪͼͼͪͺͮ΅
έ͵ͮͪͷͽΧͪͫ͵Ͷͪͳͮ΅͵ͪͺέλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γͫΉ͵ΧͪͷͰώͷͯ͵ͪͻͼͲʹͫϚ͵ΐʹͼͯͺΐͷͱͪέ΅Ͷͮͪͽ΅ͶιͶʹΐͷ
ƪƬƪƬƴ۶ƚƧƨƙҲƴƨƱƴ۶۶ƙƦƟƙҲƝƙƢƝƙ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅έͽͪͼʹϚͱΐͷͯͷͪΧ΅ͼ΅ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ͵ͯͺͮΐͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 έͽͪͼͫͯͺͽʹ͵ͯͶͶͪͫ͵ͭ΅ͷͮͪʹͯͺͷͯͽͮΐγͫ͵ͽ΅ 0Ǌǌǉƾǋ 
 ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅
 ά΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͷΐγέ΅ͱͮ΅ͺΧ΅έλͺͪͶͮͪͻͫϚ͵ΐʹͼͯͺΐ
 ͪͳͷͪ͵΅Ϛͼͽέλͫ΅ͺ΅ͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ ;Ǌǌǉƾǋ 
 ͮͪͼͲʹͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷϚͱͯʹͼͯͺ .Ǌǌǉƾǋ
FǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ
 άλͺ΅͵Χ΅έͽͪͼʹϚͱΐͷͯͰͪ͵ΧͪͷΧͪͷ΅ͷͰώͷͯͻ΅ͺͼέ΅ͫͲ͵Ήͺ͵΅έͪͽ΅ͻͼ΅ͺ΅έͻέ΅έͻ΅͵Χͪͷ΅ͷ
ͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ͯ͜Ͷͯͺͪͼͽͺͪͷ΅ͺͯͼͼͯͽͼλͼέͪͻ΅ͶͲͷͲͶͪ͵ͮ΅Ͷώͷͭͯͺͷͪͼ΅͵ͶͪΧͪͷ΅ͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ά΅ͱͮ΅ͺͽ·͵ͯͶͯͷͼͼͯͺΐͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ͊ͳͷͪ͵΅Ϛͼͽέλͫ΅ͺ΅ͷͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ DǊǌǉƾǋ; 
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ƪƬ۶ƙƢƦƙƨƫƩҲƙƦƝƙƢƴƪƫƴ۶ƚƧƤƴƨƱƴ۶۶ƙƦƟƙҲƝƙƢƝƙ Ʊ܄ƥƞƣƫƞƩƝƞƦƚƬƱƴҲƙƝƴ
DEǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͼʹʹϚͱΐͷͯͷͪΧ΅ͼ΅ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ͵ͯͺͮΐͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ͼΐͱͫͯʹͼͪέͼͪͻ΅
 έͪͳͷͪͼέ΅ͯͷέλͺͪͶͮͪͻͫϚ͵ΐʹͼͯͺͮͯͭΐέͪέͶϚ͵ͯͺΐ
 ͮͪͼͲʹͺͷͪͼ΅͵ΧͪͷϚͱͯʹͼͯͺ .Ǌǌǉƾǋ 
FǊǌǉƾǋǞǆƽƾǃҸǉǊƾǋǞǄƼƾǆǁǆǋƾǉǍƾǂǊǞƺƹǉǅǇƽƾǄǕƽƾǉ
άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅έͽͪͼʹϚͱΐͷͯͷͪΧ΅ͼ΅ ͯ͜ͿͷͲʹͪ͵΅έʹϚͶͯʹʹϚͺͻͯͼͽέ΅ͱͶͯͼΐͷͯͿͪͫͪͺ͵ͪͻ΅γ΅ͱ

ƙҲƙƫƴƦƴƪƫƴ۶ƪƬƥҷƤƱƞƩǝƟƞƫƣǝƤǝƣƪǝƠ

άλͺ΅͵Χ΅ͷ΅ͼʹʹϚͱΐͷͯͷͪΧ΅ͼ΅ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ͵ͯͺͮΐͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 ͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷͮͯͭΐέ΅ͻ΅Ͷ
 ͻͽ΅έͻͽʹΐͺΐͻέλͫ΅ͺ΅ͷͮͪΧ΅έͪ͵έͪͷ΅γͰͪΧͮͪͳ΅
 ΅ͻͼ΅έͻͽέλͫ΅ͺ΅ͷ΅γͰͪΧͮͪͳ΅
 ·͵ͯʹͼͺέλͺͪͶͮͪͻͫϚ͵ΐʹͼͯͺ

۶ƴƪƴƥƦƙƦƪƙ۶ƫƙƦƝƴƩƙƫƴƦ۶ƩƴƤҲƴƝƙƦƪƬƝƴ۸ƫƙƥƬƴ

͜λͼͪͻͽʹͯͱͯγΐͷͮͯιͶͯʹͼͯͷͫΐͺͪͱͻͽͼͪͶ΅͵ͪͽ΅ͶιͶʹΐͷ͋λ͵έͪ͵΅ͼ΅ͰͪΧͮͪͳ͛ͽͼͪͶͫͪͽ΅ιΐͷͪΧ΅ͷ
ͰιͳͯͻΐͷͯͼͲΐͻͼΐʹͯγͯͳͼͽ΅ͮ΅ͻ΅ͷͺͷͪͼͽʹͯͺͯʹ͜λͼͪͻͽʹͯͱͯγΐͷͯͷʹͯͳΐͷͮͯͻͽͼͪͶͪͫͯͺͻͯ ͼϚͶͯͷͮͯͭΐ͵ͯͺͮΐ
ͼͯʹͻͯͺΐγΐͱ
 έλͺ΅͵Χ΅ͷ΅γʹͪ͵Ͳͫͺ͵ͯͷͽΐ
 ͻͽͰͯ͵ΐͻΐͷͮͯͭΐέ΅ͻ΅Ͷ
ƙƺƹǂƺǇǄǔ۹ǔǀ۶ǉǔǄҳǔǑǔҳǔǊǔǆƾǑ۷ƹǑƹǆƺǞǋƾǅƾ۹Ǟǀ
ƥҵƪƞƤƞƱƞƱǝƤƥƞƢ۶ƧƢƪƙ۶ƩƴƤҲƴƦƴҷƠ۶ƧƤƴ۸ƴƠƚƞƦƟҷƦƝƞƬƜƞҵƩƞƣƞƫ
ƟƙƪƙƬƱƴƚƧƤƥƙ۸ƴƠ²ƧƦƝƙƢƟƥƴƪƫƴƚǝƤǝƣƫǝƥƙƥƙƦҲƙƟƙƪƙƫƬƣƞƩƞƣ
ҷǆƽǞǉǌǑǞ Ǎǁǉǅƹ ǇǊǔ ƺǉǇǑǗǉƹƽƹ ǃƾǄǋǞǉǞǄƼƾǆ ǅҶǄǞǅƾǋǋƾǉƼƾ ƿҶǆƾ ǋƾǎǆǁǃƹǄǔ۷ ǊǁǈƹǋǋƹǅƹǄƹǉҳƹ
ƿƹǌƹǈǋǔƺǇǄǅƹǂƽǔҶǉǞƾǊǃƾǉǋǌǊǞǀ۷ƹƿƾǋǋǞҸǀƼƾǉǞǊǋƾǉƽǞƾǆƼǞǀǌǆƾǅƾǊƾƹ۷ǈƹǉƹǋǋǔ۷ǅƹǋƾǉǁƹǄƽƹǉƽǔ
ƹǌǔǊǋǔǉǌ۷۷ǔҳǔǆҸǀǞǆƽƾ۷ƹǄƽǔǉƹƽǔ.
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ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1. Будь ласка, прочитайте інструкції і попередження в цій брошурі, так як вони містять важливу інформацію про безпечну установку, експлуатацію та технічне обслуговування.
Ця брошура є невід’ємною і важливою частиною продукту.
Вона завжди повинна зберігатися разом з пристроєм навіть в
разі його передачі іншому власнику або користувачеві і/або
установки в іншому місці.
2. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані людям,
тваринам або майну в результаті неправильного, некоректного або
необґрунтованого використання або недотримання вказівок, наведених в цій брошурі.
3. Установка і обслуговування повинні виконуватися кваліфікованим
персоналом, як зазначено у відповідних пунктах. Використовуйте
тільки оригінальні запасні частини. Недотримання наведених вище
інструкцій ставить під загрозу безпечне використання пристрою і
звільняє виробника від будь-якого типу відповідальності.
4. Оскільки елементи упаковки (затискачі, пластикові пакети, полістирол і т.д.) є потенційно небезпечними, їх потрібно зберігати в недоступному для дітей місці.
5. Дозволяється використання водонагрівача дітьми старше 8
років, а також людьми з обмеженими фізичними, розумовими
здібностями або людьми, які не мають досвіду або необхідних
знань, які перебувають під наглядом, або пройшли попередній
інструктаж з безпечного використання водонагрівача і усвідомлюють небезпечні наслідки використання виробу.
Дітям заборонено грати з прибором. Дітям без нагляду заборонено виконувати чистку та технічне обслуговування.
6. Є заборонено торкатися приладу мокрими частинами тіла або будучи босоніж.
7. Перед використанням приладу і після звичайного або позачергового технічного обслуговування рекомендується заповнити водою резервуар для води і виконати наступну операцію повного зливу для
видалення залишкових домішок..
8. Якщо прилад оснащений шнуром живлення, в разі його. заміни, зверніться в авторизований сервісний центр або до кваліфікованого фахівця
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9. Є обов’язковим прикручувати до впускного отвору для води приладу
запобіжний клапан відповідно до національних правил. Для країн, в
яких діє стандарт EN 1487, захисне обладнання повинно бути розраховане на максимальний тиск 0,7 МПа, і воно повинно включати,
щонайменше, один запірний клапан, один зворотний клапан, один
запобіжний клапан, один пристрій відключення гідравлічного навантаження.
10. Пристрій для запобігання надлишковому тиску (клапан або захисний
блок) не повинен розкриватися. Його слід періодично оглядати, щоб
переконатися, що він не закупорений, та щоб видалити можливі відкладення вапна.
11. Краплі води з пристрою для захисту від надлишкового тиску є явищем на етапі нагріву води. З цієї причини до зливу, який в будь-якому
випадку повинен бути розташований в відкритому місці, необхідно
підключити дренажну трубу. Вона встановлюється в місці, вільному
від льоду, під постійним нахилом.
12. Важливо спорожняти водонагрівач і відключати його від джерела
живлення, якщо він не використовується або знаходиться в місці, де
бувають заморозки.
13. Гаряча вода, яка подається в крани при температурі, що перевищує
50° C, може спричинити серйозні опіки тіла. Найбільшому ризику піддаються діти, інваліди та люди похилого віку. Тому ми рекомендуємо
використання термостатичного змішувального клапана, який підключається до труби випуску води, позначеної червоним хомутом.
14. Горючі предмети не повинні контактувати з пристроєм і/ або бути
близько до нього.
15. Не дозволяється ставити під пристроєм або поруч з ним будь-які
предмети, які можуть постраждати в результаті можливого витоку
води.
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Захист від легіонелли

Легіонелла є паличкоподібною бактерією, яка природним чином присутня у всіх водних джерелах. Хвороба
легіонерів є особливим видом пневмонії, викликаним вдиханням водяної пари, що містить цю бактерію. Тому
необхідно уникати тривалого застою води, що міститься у водонагрівачі, який, відтак, повинен експлуатуватися або спорожнятися, щонайменше, щотижня. Європейський стандарт CEN/TR 16355 містить інструкції з
найкращої практики запобігання розмножен- ню легіонелли в питній воді. Якщо місцеві норми і правила передбачають додаткові обмеження щодо запобігання розмноженню легіонелли, то повинні застосовуватися ці
норми і правила. Даний накопичувальний водонагрівач електромеханічного типу продається з терморегулятором, з ро- бочою температурою вище 60 °C; він, таким чином, в змозі проводити цикл термічної дезінфекції,
необхідний для обмеження розмноження в резервуарі бактерій легіонелли.
Увага: в той час як пристрій виконує цикл теплової дезінфекції, висока температура води може викли- кати опік.
У зв’язку з цим звертайте увагу на температуру води перед тим, як прийняти ванну або душ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щоб ознайомитися з технічними характеристиками, див. номінальні дані на табличці (розташована поруч з
трубами входу і виходу води).
ТАБЛИЦЯ 1 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)
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ТАБЛИЦЯ 1 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8c)
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Дані по енергоспоживанню в таблиці і додаткові дані, що містяться в паспорті виробу (Додаток А, який є
невід’ємною частиною даної брошури), визначаються відповідно до директив ЄС 812/2013 і 814/2013.
Вироби без етикеток і відповідних паспортів для комплектів електричних і сонячних водонагрівачів, передбачених стандартом 812/2013, не призначені для виробництва таких комплектів.
Пристрій обладнано розумною функцією, яка дозволяє адаптувати споживання до профілів користувача.
При правильному використанні пристрій має щоденне споживання «Qelec» (Qelec, week, smart/Qelec, week) i нижче,
ніж у еквівалентного продукту без розумної функції.
Дані, наведені в енергетичній етикетці, стосуються продукту, встановленого вертикально
Цей прилад відповідає міжнародним стандартам електричної безпеки IEC 60335-1; IEC 60335-2-21.
Нанесення на прилад маркування CE засвідчує його відповідність наступним директивам ЄС, щодо яких
він відповідає основним вимогам:
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- Директива з низької напруги (LVD): EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60529, EN 62233, EN 50106.
- Електромагнітна сумісність (ЕМС): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
- Директива RED. ETSI 301489-1, ETSI 301489-17
- Директива ROHS 2: EN 50581.
- ErP Продукти, пов’язані з енергією: EN 50440.
Декларація відповідності ЄС доступна в Інтернеті за наступним посиланням:
http://www.aristonthermo.com/en/download-area

ВСТАНОВЛЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА (для установника)
Цей продукт, за винятком горизонтальних моделей (Таблиця 1), - це пристрій, який повинен бути
встановлений у вертикальному положенні для правильної роботи. Після встановлення та перед
заповненням водою і підключенням джерела електроенергії, використовувати перевірочний інструмент (наприклад, рівень з міхуром), щоб визначити фактичну вертикальність кріплення
Пристрій призначений для нагріву води до температури нижче температури кипіння. Він повинен бути підключений до комунально-побутової водопровідної мережі, враховуючи його продуктивність і потуж-ність.
Перед підключенням пристрою необхідно:
- Перевірити характеристики (див. паспорт виробу), враховуючи потреби клієнта.
- Переконайтеся, що установка відповідає показнику IP (Ingress Protection - захист від проникнення рідини) пристрою відповідно до правил.
- Прочитайте інформацію на етикетці упаковки і на табличці пристрою.
Цей пристрій призначений для установки тільки в приміщеннях, відповідно до діючих правил, а також
вимагає дотримання таких попереджень, що стосуються наступних параметрів:
- Вологість: Не встановлюйте пристрій в закритих (не вентильованих) і сирих приміщеннях.
- Заморозки: Не встановлюйте пристрій в тих місцях, де є ймовірність зниження температури до кри- тичних рівнів з ризиком замерзання.
- нсоляція: Не піддавайте пристрій впливу прямих сонячних променів, навіть через вікна.
- Пил/пари/газ: Не слід встановлювати пристрій в особливо агресивному середовищі, такому як кис-лотна пара, пил або насичений газ.
- Електричні розряди: Не підключайте пристрій безпосередньо до системи електропостачання, не захищеної від стрибків напруги.
У разі, якщо стіна складена з цегли, шлакоблоків або з будь-яких інших матеріалів, відмінних від зазначених,
або якщо міцність перегородки обмежена, необхідно попередньо перевірити міцність кріплення до стіни.
Гаки кріплення до стіни повинні витримувати вагу в три рази більшу за вагу заповненого водою нагрівача.
Рекомендуються гачки діаметром не менше 12 мм. (Мал. 3)
Ми рекомендуємо встановити пристрій (A Мал. 1) якомога ближче до точок використання, щоб обмежити втрату тепла вздовж труби.
У місцевих законодавчих актах може бути передбачене обмеження для установки у ванній кімнаті, тому
дотримуйтеся мінімальних відстаней, передбачених законодавством.
Для зручності технічного обслуговування потрібно забезпечити вільний простір навколо кришки не менше 50 см, щоб отримати доступ до частин, через які проходить струм.

Встановлення у декількох положеннях (Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Продукт може встановлюватися як вертикально, так і горизонтально (мал. 2). При горизонтальному встановленні поверніть прилад за годинниковою стрілкою так, щоб водопровідні труби знаходилися зліва (труба холодної води внизу). Будь-яке інше встановлення, відмінне від показаного на (мал. 2), заборонено.

УВАГА
Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8в, повинна встановлюватися виключно у вертикальному положенні.
З’ЄДНАННЯ З ВОДОПРОВІДНОЮ СИСТЕМОЮ
З’єднайте вхід і вихід водонагрівача з трубами або фітингами, які на додаток до робочого тиску можуть витримувати температуру гарячої води, яка зазвичай може досягати і навіть перевищувати 90 °C. Тому не рекомендується використовувати матеріали, які не витримують таких температур.
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Пристрій не розрахований на використання води з жорсткістю менше 12 °F, навпаки, при воді з жорсткістю
вище 25 °F рекомендується використовувати пом’якшувач, але при цьому пристрій потрібно налаштувати та
контролювати належним чином. В даному випадку кінцева жорсткість води не повинна опускатися нижче 15 °F.
З допомогою гвинтів під’єднайте до труби подачі води пристрою позначений синім хомутом трійник. На цьому
гвинтовому з’єднанні, з одного боку, відведення для спорожнення водонагрівача (B Мал. 2) який можна відкрутити тільки за допомогою інструменту; з іншого боку, пристрій проти надмірного тиску (A Мал. 2).

Група безпеки відповідає вимогам європейського стандарту EN 1487
Деякі країни можуть вимагати використовувати для підключення до водопроводу спеціальні захисні пристрої (див. нижче для країн ЄС), відповідно до місцевих вимог; кваліфікований установник, який монтує
пристрій, повинен оцінити відповідність захисного пристрою, який планується встановлювати. Заборонено встановлювати пристрої відсічення (клапани, крани і т. д.) між запобіжним пристроєм і водонагрівачем.
Зливний отвір пристрою має бути підключений до зливної труби з діаметром, щонайменше, рівним діа-метру пристрою, через лійку, що забезпечує мінімальний повітряний зазор у 20 мм з візуальним контр- олем.
Приєднати до труби холодної води за допомогою гнучкого шланга, вхід захисного пристрою, при необхідності використовуючи відсічний вентиль (мал. 2, D).
Крім того, в разі відкриття зливного клапана, передбачити трубу для зливу води, яка підключена до виходу
(мал. 2, C). При закручуванні захисного пристрою не докладати зайвих зусиль, щоб його не пошкодити.
Якщо показник тиску в мережі близький до налаштувань для клапана, необхідно встановити редукторi.
тиску якнайдалі від пристрою. При можливому встановленні змішувальних вузлів (кранів або душа), слід
продути трубопровід, щоб усунути залишки забруднень, які можуть пошкодити ці вузли.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Перед встановленням приладу необхідно провести ретельну перевірку електричної системи, перевіривши, чи відповідає вона діючим стандартам безпеки, максимальній потужності, яку споживає водонагрівач (див. дані на табличці) і що діаметр кабелю для електричних з’єднань підходить
і відповідає діючому законодавству.
Виробник пристрою не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені відсутністю заземлення системи або аномалій в електромережі.
Перед початком роботи перевірте, чи відповідає напруга мережі пристрою. Забороняється використовувати кілька розеток, розширень або адаптерів.
Забороняється використовувати водопровідні, опалювальні та газові труби для заземлення пристрою.
Якщо пристрій постачається з кабелем живлення і його потрібно замінити, використовуйте кабель з тими
самими характеристиками (тип H05VV-F 3x1,5 мм)2, діаметр 8,5 мм). Силовий кабель (тип H05VV-F 3x1,5 мм2
діаметром 8,5 мм) необхідно розмістити у спеціальній сідловині, розташованій на задній панелі приладу
аж до панелі терміналів (мал. 7,7a М) і нарешті зафіксувати окремі кабелі, затягнувши відповідні гвинти.
Закріпіть кабель живлення спеціальними кабельними затискачами.
Для вимикання приладу з електромережі слід використовувати біполярний вимикач, який відповідає діючим національним стандартам (контактний отвір не менше 3 мм, бажано з запобіжниками).
Заземлення приладу є обов’язковим, а заземлювальний кабель (який має бути жовто-зеленого кольору і
(мал. 7, 7a G).
довшим, ніж фазові) має бути закріплений на терміналі у відповідності до символу
Якщо пристрій не постачається з кабелем живлення, спосіб його встановлення слід вибирати з такого:
- Підключення до стаціонарної мережі за допомогою жорсткої труби (якщо пристрій не постачається з
кабельним затиском), використовуйте кабель з мінімальним діаметром 3х1,5 мм2;
- За допомогою гнучкого кабелю (тип H05VV-F 3x1,5 мм2 діаметром 8,5 мм), якщо пристрій оснащений кабельним затиском.

ВИПРОБУВАННЯ І ВМИКАННЯ ПРИСТРОЮ
Перед увімкненням живлення заповніть пристрій водою.
Таке заповнення здійснюється шляхом відкриття центрального крана побутової системи водопостачання
та крана гарячої води, аж усе повітря не вийде з котлу. Візуально перевірте наявність будь-яких витоків
води з фланців, обвідних труб, за необхідності помірно затягніть болти (мал. 5,5a C) та/або кільця (мал.5,5a
W). Надалі увімкніть прилад за допомогою перемикача.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ДЛЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ)
Всі втручання та операції з технічного обслуговування мають виконуватися кваліфікованим персоналом
(який відповідає вимогам згідно чинного законодавства).
Однак перед тим, як звернутися за технічною допомогою у разі підозри помилки, перевірте, чи не залежить така
помилка від інших причин, таких як, наприклад, тимчасова відсутність води або електроенергії.
Увага: перед виконанням будь-якої операції від’єднайте прилад від електромережі.

СПОРОЖНЕННЯ ПРИЛАДУ
Необхідно випорожнювати прилад, якщо він залишається без використання у приміщенні, де можливі низькі температури.
У разі необхідності, виконайте такі дії:
- відключіть прилад від електромережі;
- закрийте кран, якщо він встановлений (мал. 2, D), або центральний кран системи водопостачання;
- відкрийте кран гарячої води (раковина або ванна);
- відкрийте кран (мал. 2, B).

ЗАМІНА ЧАСТИН (ЯКЩО НЕОБХІДНО)
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Щоб отримати доступ до електричних частин, потрібно зняти кришку (мал. 7).
На платі електроживлення (Мал. 7, Поз. Z) від’єднайте кабелі (Мал. 7, Поз. C,Y і P) і зніміть ґвинти. На панелі
управління спочатку зніміть плату електроживлення (Мал. 7, Поз.Z).
Панель дисплея закріплена на виробі 2 гвинтами (мал. 4, поз. A). Відкрутивши їх, натисніть двома пальцями на
обидві вкладки (мал. 4, поз. B) та відпустіть опору (мал. 4, поз. C) зі свого місця, підводячи її до центру виробу.
Знявши панель управління, ви можете від’єднати конектори стрижня, до якого кріпляться датчики і плата електроживлення. На стрижні, до якого кріпляться датчики (Мал. 7, Поз. K) від’єднайте дроти (Мал. 7, Поз. F) від
панелі управління: для цього витягніть їх з гнізда, не згинаючи їх надмірно.
Під час складання переконайтеся, що всі компоненти повернено в початкове положення.
Для роботи з нагрівальними елементами і анодами спочатку слід злити воду з приладу.
Зніміть болти (Мал. 5, Поз. C) і фланці (Мал. 5, Поз. F). Фланці з’єднані з нагрівальними елементами і анодами.
Під час складання обов’язково встановіть стрижень кріплення датчиків і нагрівальні елементи в початкове положення (Мал. 7 і 5). Переконайтеся, що фланцева пластина з кольоровим написом H.E.1 або H.E.2 встановленав
положенні, позначеному тим же написом.
Ми рекомендуємо замінювати фланцеву прокладку (Мал. 6, Поз. Z) при кожному її розбиранні.

(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8c)

Щоб отримати доступ до електричних частин, потрібно зняти кришку (мал. 7a).
Щоб мати можливість працювати з термостатами, їх слід від’єднати від кабелів (мал. 7a поз. K та L) та зняти
їх із місця.
Щоб мати можливість працювати з анодами, необхідно спершу спорожнити прилад.
Відкрутіть болти (мал. 5a, поз. С) і зніміть фланці (мал. 5a, поз. F). Фланці пов’язані з опорами і анодами.
Після кожного знімання рекомендується замінювати прокладку фланця (мал. 6a, поз. Z).
На етапі повторного збирання переконайтеся, що положення всіх компонентів відповідає оригінальному.
УВАГА! Заміна нагрівальних елементів призведе до неправильної роботи приладу. Працюйте з одним
елементом за раз і розбирайте другий тільки після того, як перший буде перевстановлено.
Використовуйте виключно оригінальні запчастини від офіційних сервісних центрів, авторизованих виробником.
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ПЕРІОДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для отримання належних показників роботи пристрою слід виконувати відключення нагрівальних елементів (R
мал. 6,6a) раз на рік (у випадку води з високою жорсткістю частоту слід збільшити).
Якщо ви не бажаєте скористатися спеціальними очищувальними рідинами, це можна зробити, руйнуючи вапнякову кірку, роблячи це обережно, щоб не пошкодити захист нагрівального елемента.
Магнієві аноди (N мал. 6,6a) слід заміняти кожні два роки, під загрозою позбавлення гарантії (за винятком виробів з котлом з нержавіючої сталі), але у випадку твердої води або води, насиченої хлоридами, стан анода слід
перевіряти щорічно. Для заміни слід зняти нагрівальні елементи і відкрутити їх з кронштейна. Байпасну трубу (X
мал. 5,5a) слід перевіряти лише у випадку несправності через її забивання. Для перевірки відкрутіть обидва кінці
(W мал. 5,5a).
Після планового або позачергового технічного обслуговування слід заповнити резервуар водою, а потім виконати повне спорожнення, щоб видалити залишкові домішки.
Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ

Регулярно перевіряйте пристрій для захисту від надлишкового тиску на предмет блокування або пошкодження,
і, якщо необхідно, замінюйте його або видаляйте відкладення.
Якщо пристрій для скидання тиску оснащений важелем або кнопкою, виконайте такі дії:
- Спорожніть пристрій, якщо необхідно
- Періодично перевіряйте його правильну роботу.
РЕАКТИВАЦІЯ ДВОПОЛЮСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ (моделі з інтерфейсом малюнок 8c)
У разі аномального перегріву води вимикач термозахисту відповідно до чинних національних стандартів
перериває електричний ланцюг на обох фазах електроживлення до опору; у цьому випадку слід звернутися до служби технічної допомоги.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
Рекомендації для користувача
- Не кладіть будь-які предмети та/або прилади, які можуть бути пошкоджені будь-яким витоком води під водонагрівачем.
- У разі тривалої відсутності роботи необхідно:
• від’єднати прилад від електроживлення, повернувши зовнішній вимикач у положення «OFF»
• закрити крани подачі води
- Гаряча вода з температурою понад 50 °C, яка виходить із кранів, може негайно призвести до серйозних опіків
або навіть смерті. Діти, інваліди та люди похилого віку більш схильні до ризику опіків. Користувачеві забороняється виконувати звичайне та надзвичайне технічне обслуговування приладу. Для очищення зовнішніх деталей
потрібна волога тканина, змочена в мильній воді.

РОБОТА І РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ (Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8c)
Водонагрівач вмикається і вимикається шляхом дії на зовнішній двополюсний вимикач.
НЕ вставляйте і не виймайте вилку кабелю живлення для вмикання або вимикання приладу.
Водонагрівач оснащений світлодіодним індикатором для негайного відображення робочого стану та
ручкою для регулювання температури нижче.
Під час фази нагрівання світлодіод (8c, поз. 1) горить червоним, тоді як після досягнення заданої
температури він стає синім. Якщо температура води падає, наприклад після її відбирання, нагрів вмикається
автоматично.
Регулювання робочої температури
Температуру можна регулювати, повертаючи ручку (8c, поз. 2) за годинниковою стрілкою або проти неї,
щоб зменшити або збільшити витрату гарячої води.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЙ
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Виріб налаштовано на температуру 70°C для моделей 30, 50 та 80L та 60°C для моделі 100L. Функція «ECO» є
активною. У разі переривання живлення або якщо виріб вимкнено за допомогою кнопки УВIМКН/ВИМКН «
», виріб зберігає останню встановлену температуру.
Під час нагрівання може виникати невеликий шум через нагрівання води. Натисніть кнопку УВIМКН/ВИМКН
« », щоб увімкнути прилад.
Використовуйте кнопки « » « » для встановлення бажаної температури, вибираючи від 40°C до 80°C,
що відображаються на дисплеї. Під час нормальної роботи на дисплеї відображається температура, досягнута водою всередині виробу. Під час фази нагрівання індикатор роботи (мал. 8a/b поз. 1) є червоним, тоді
як після досягнення заданої температури він стає синім. Якщо температура води падає, наприклад після її
відбирання, нагрів вмикається автоматично.

РІВЕНЬ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а)

Індикатори по боках дисплея (мал. 8a поз. 2) дозволяють перевірити рівень гарячої води всередині водонагрівача за шкалою із чотирьох сегментів. Під час встановлення температури індикатори загоряються,
щоб забезпечити візуальну перевірку встановленого рівня.
Під час фази нагрівання індикатори загоряються поступово, вказуючи на підвищення температури гарячої
води у виробі, поки не буде досягнуто встановленої температури.

ФУНКЦІЯ ECO
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а)

Функція «ECO» - це програма, яка автоматично «визначає» рівні споживання користувача, мінімізуючи втрати тепла і максимізуючи економію енергії. Функціонування програмного забезпечення «ECO» складається
з періоду початкової фіксації даних, який триває тиждень, протягом якого пристрій починає працювати
при заданій температурі. Наприкінці цього тижня «навчання» програмне забезпечення регулює нагрівання
води відповідно до реальних потреб користувача, автоматично визначених приладом. Продукт гарантує
мінімальний запас гарячої води навіть у періоди, коли ніхто не користується нею. Процес навчання потребам у гарячій воді триває навіть після першого тижня. Цей процес досягає максимальної ефективності після
чотирьох тижнів навчання.
Щоб активувати функцію, натисніть клавішу «ECO», яка засвітиться. У цьому режимі можливий ручний вибір
температури, але її зміна призводить до вимикання функції ECO. Цю функцію в будь-якому випадку можна
відключити, натиснувши клавішу «ECO», яка вимкнеться. Для повторної активації натисніть кнопку «ECO» ще
раз. Коли функція «ECO» або сам виріб вимикається і знову вмикається, функція продовжуватиме вивчати
рівні споживання.
Щоб гарантувати правильне функціонування програми, бажано не від’єднувати прилад від електромережі.
Внутрішня пам’ять забезпечує зберігання даних до 4 годин без електрики, після чого всі отримані дані видаляються, і процес навчання починається знову з самого початку. Щоб добровільно скасувати отримані дані,
утримуйте клавішу «ECO» натиснутою більше 3 секунд. Після завершення процесу скидання, кнопка «ECO»
блиматиме швидко, підтверджуючи видалення даних.

ФУНКЦІЯ ECO
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8b)

Функція «ECO» - це програма, яка автоматично «визначає» рівні споживання користувача, мінімізуючи втрати тепла і максимізуючи економію енергії. Функціонування програмного забезпечення «ECO» складається
з періоду початкової фіксації даних, який триває тиждень, протягом якого пристрій починає працювати
при заданій температурі. Наприкінці цього тижня «навчання» програмне забезпечення регулює нагрівання
води відповідно до реальних потреб користувача, автоматично визначених приладом. Продукт гарантує
мінімальний запас гарячої води навіть у періоди, коли ніхто не користується нею. Процес навчання потребам у гарячій воді триває навіть після першого тижня. Цей процес досягає максимальної ефективності після
чотирьох тижнів навчання.
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Щоб активувати функцію, натисніть кнопки « » « » на 3 секунди; на дисплеї відображається «E1». У
цьому режимі можливий ручний вибір температури, але її зміна призводить до вимикання функції ECO.
Цю функцію в будь-якому випадку можна деактивувати натисканням кнопок « » « » на 3 секунди; на
дисплеї відображається «E0». Щоб активувати її знову, натисніть « » « » на 3 секунди; на дисплеї відображається «E1».
Коли функція «ECO» або сам виріб вимикається і знову вмикається, функція продовжуватиме вивчати рівні
споживання.
Щоб гарантувати правильне функціонування програми, бажано не від’єднувати прилад від електромережі.
Внутрішня пам’ять забезпечує зберігання даних до 4 годин без електрики, після чого всі отримані дані видаляються, і процес навчання починається знову з самого початку. Щоб добровільно скасувати отримані
дані, утримуйте одночасно натиснутими кнопки « » « » більше 3 секунд. Коли процес скидання буде
завершено, на дисплеї з’явиться «E-» на підтвердження видалення даних.

ФУНКЦІЯ POWER
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Функція POWER дозволяє приладу працювати на максимальній потужності, тим самим зменшуючи час нагрівання води.
Щоб увімкнути або вимкнути функцію POWER, натисніть відповідну кнопку.
Якщо функція активна, світиться відповідний світлодіод.

ФУНКЦІЯ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Функція проти замерзання - це автоматичний захист приладу задля уникнення пошкоджень, викликаних дуже низькими температурами нижче 5°C, у випадку, якщо виріб залишається вимкненим протягом
холодного сезону. Рекомендується залишати виріб підключеним до електромережі навіть у разі тривалої
бездіяльності. Як тільки температура піднімається до більш безпечного рівня, що запобігає пошкодженню
льодом та морозом, водонагрівач знову вимикається.
Функція ввімкнена, але вона не відображається у випадку активації, якщо виріб увімкнено. Коли виріб вимкнено за допомогою кнопки УВIМКН/ВИМК « », якщо функція проти замерзання працює, на дисплеї відображається «AF» (антизамерзання)

ФУНКЦІЯ «ЦИКЛ ТЕПЛОВОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ» (ПРОТИ ЛЕГІОНЕЛ)
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)

Функція проти легіонел активована за замовчуванням. Вона складається з циклу підігрівання/підтримки температури води 60 °C протягом 1 години для того, щоб здійснити термічну дезінфекційну обробку проти бактерій.
Цикл розпочинається при першому вмиканні пристрою та після кожного перезапуску після збою живлення.
Якщо продукт завжди працює при температурі нижче 55 °C, цикл повторюється через 30 днів. Коли пристрій
вимкнено, функція проти легіонел деактивується. Якщо прилад вимикається під час циклу проти легіонел, виріб
вимикається і функція вимикається теж. По закінченні кожного циклу робоча температура повертається до температури, встановленої користувачем.
Щоб активувати цю функцію, утримуйте натиснутими кнопки «УВIМКН/ВИМКН» та « » протягом 3 сек; для
підтвердження активації на дисплеї протягом 4 секунд відображатиметься «A1». Щоб остаточно вимкнути
функцію, повторіть описану вище операцію; для підтвердження деактивації на дисплеї протягом 3 секунд
відображатиметься «A0».

ЗУММЕР
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а)

Виріб оснащено акустичною системою сигналізації. Щоб остаточно вимкнути функцію, натисніть і утримуйте кнопки «УВIМКН/ВИМКН» та « » протягом 3 сек; для підтвердження деактивації на дисплеї протягом 3
секунд відображатиметься b0. Щоб активувати цю функцію, утримуйте кнопки «УВIМКН/ВИМКН» та « »
протягом 3 сек; для підтвердження активації на дисплеї протягом 3 секунд відображатиметься «b1».
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СКИДАННЯ ДАНИХ/ДІАГНОСТИКА

Коли виникає одна з несправностей, описаних нижче, прилад переходить у «стан несправності» та індикатор роботи (мал. 8a/b, поз. 1) набуває червоного кольору та блимає.
Діагностика: Тип несправності вказується на дисплеї, на якому блиматиме повідомлення «Er», чергуючись
із відповідним кодом помилки, згідно з такою схемою:
01
- внутрішня несправність електронної плати
61/62 - внутрішня несправність електронної плати (зв’язок NFC або дані NFC)
10
- вийшли з ладу датчики температури (розімкнуті або короткозамкнені) - вихід котла
11
- перегрів води, виявлений одним датчиком - вихід котла
12
- загальне перегрівання (несправність електронної плати) - вихід котла
14
- нездатність нагрівати воду опором, на який подане живлення - вихід котла
15
- перегрівання, спричинене відсутністю води - вихід котла
20
- вийшли з ладу датчики температури (розімкнуті або короткозамкнені) - вхід котла
21
- перегрівання води визначається одним датчиком - вхід котла
22
- загальне перегрівання (відмова електронної плати) - вхід котла
24
- нездатність нагрівати воду опором, на який подане живлення - вхід котла
25
- перегрів, спричинений відсутністю води - вхід котла
60
- відсутність зв’язку через Wi-Fi (моделі з інтерфейсом малюнок 8а)
Скидання помилок: щоб скинути налаштування приладу, вимкніть його і надалі ввімкніть за допомогою
кнопки УВIМКН/ВИМКН « ». Якщо причина несправності зникає відразу після скидання, пристрій відновить нормальну роботу. В іншому випадку, якщо на дисплеї продовжує відображатися код помилки, зверніться
до центру технічної допомоги.

ФУНКЦІЯ Wi-Fi
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а)

Додаткову інформацію про налаштування Wi-Fi та процедуру реєстрації продукту див. у спеціальному довіднику
швидкого запуску.
Створення облікового запису, малюнок 9
• Завантажте та встановіть спеціальну програму на свій мобільний телефон (назва програми доступна у довіднику швидкого запуску)
• Відкрийте програму, натисніть кнопку РЕЄСТРАЦІЯ й заповніть всі поля.
• Відкрийте електронний лист із підтвердженням реєстрації та натисніть відповідне посилання, щоб активувати
обліковий запис.
Налаштування Wi-Fi та реєстрація продукту, малюнок 10
• Натисніть кнопку Wi-Fi.Його індикатор почне повільно блимати.
• Натисніть ще раз і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд, щоб створити точку доступу, відповідний світлодіод швидко блиматиме, а на дисплеї з’явиться «AP»
• Увійдіть до програми та виконайте дії під керівництвом майстра встановлення
Процедуру завершено, малюнок 11
• Процедуру буде успішно завершено, коли:
- Кнопка Wi-Fi постійно горить.
- додаток показує повідомлення про успішну реєстрацію
у разі невдалого з’єднання перевірте і повторіть всі попередні кроки.
Примітка: Пароль мережі Wi-Fi не може містити китайських символів. Змініть їх, якщо вони є.
Схема додатка, малюнок 12
Наявні такі інструкції
• УВIМКН/ВИМКН (A)
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• Ручний режим (B)
• Режим програми (C)
• Режим ECO (D)
• Регулювання температури (F)
• Кількість душових кабін (H)
• Час, що залишився (G)
Прокручуючи у право, ви побачите інші сторінки.
Опис стану з’єднання
Кнопка WiFi

Повільне блимання

Модуль Wi-Fi увімкнено

Швидке блимання

Модуль Wi-Fi знаходиться в режимі точки доступу

Подвійне блимання

Модуль WI-Fi підключається до домашньої мережі

Горить

Модуль Wi-Fi увімкнено та підключено до домашньої мережі

Згасла

Модуль Wi-Fi вимкнено

КОРИСНІ ПОРАДИ
Перед тим, як виконувати будь-яку операцію з чищення, переконайтеся, що ви вимкнули пристрій, повернувши
зовнішній перемикач у положення OFF. Не використовуйте агресивні інсектициди, розчинники або миючі засоби, які можуть пошкодити пофарбовані або пластмасові деталі.

ЯКЩО ВОДА НА ВИХОДІ ХОЛОДНА
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)
Вимкніть подання електричного струму та перевірте:
- наявність напруги на клемах живлення плати (M мал. 7);
- електронну плату;
- нагрівальні елементи;
- огляньте байпасну трубку (X, мал. 5);
- стрижні для утримання датчика (K, мал. 7)

(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8c)

- Переконайтесь, що прилад підключено до джерела живлення, а зовнішній двополюсний вимикач перебуває в
положенні УВIМКН;
- Переконайтесь, що ручка регулювання температури не встановлена на мінімум.
- Перевірте нагрівальні елементи опору;
- Огляньте байпасну трубку (мал. 5a, поз. X);

ЯКЩО ВОДА КИПИТЬ (НАЯВНІСТЬ ПАРИ В КРАНАХ)
(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8а/b)
Вимкніть подання електричного струму та перевірте:
- електронну плату
- рівень відкладень у котлі і компонентах;
- стрижні для утримання датчика (K, мал. 7).

(Модель з інтерфейсом, показана на рис. 8c)

Відключіть прилад від електромережі та зверніться до служби технічної допомоги.
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НЕДОСТАТНЄ ПОДАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ
Вимкніть подання електричного струму та перевірте:
- тиск водопровідної мережі;
- стан дефлектора (розсікача) труби для подачі холодної води;
- стан труби для збирання гарячої води;
- електричні компоненти.

ВИТІК ВОДИ З ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ
Вихід крапель води з пристрою слід вважати нормальним під час фази нагрівання. Якщо таких крапель слід
уникати, встановіть розширювальний бак у системі подачі.
Якщо витік продовжується протягом періоду, коли нагрівання відсутнє, перевірте:
- калібрування пристрою;
- тиск водопровідної мережі.
Увага: Ніколи не блокуйте отвір для виведення води пристрою!
У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДРЕМОНТУВАТИ ПРИЛАД, ЗАВЖДИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.
Наведені дані та характеристики не є зобов’язуючими для компанії-виробника, яка залишає за собою
право вносити будь-які зміни, які вона вважає необхідними, без попереднього повідомлення або заміни.
Норма щодо для води, призначеної для споживання людиною.
Цей продукт відповідає директиві 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною.
Цей продукт відповідає Регламенту REACH.

Реалізація Директиви 2012/19/ЕС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)
Символ перекресленого контейнера-сміттєзбірника на упаковці виробу вказує, що продукт в кінці терміну
його корисного використання повинен збиратися окремо від інших відходів. Виходячи з цього, користувач
після завершення терміну служби повинен доставити його до відповідного пункту утилізації електронних та елек- тротехнічних приладів і обладнання. В якості альтернативного варіанту — обладнання можна повернути в торгове підприємство в момент придбання нового аналогічного виробу. Допускається безкоштовне повернення електро- нного
обладнання розмірами менше 25 см підприємству з торговою площею менше 400 м² для утилізації. При цьому клієнт
не зобов’язаний придбати новий товар. Роздільний збір та подальша переробка, утилізація і повторне використання
обладнання та приладів дозволить зменшити шкоду, завдану навколишньому середовищу і здоров’ю, а також полегшити
переробку і (або) вторинне використання комплектуючих даного обладнання.
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GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
1. Read the instructions and warning in this manual carefully, they
contain important information regarding safe installation, use
and maintenance.
This manual is an integral part of the product. Hand it on to the
next user/owner in case of change of property.
2. The manufacturer shall not liable for any injury to people, animals or
damage to property caused by improper, incorrect or unreasonable
use or failure to follow the instructions reported in this publication.
3. Installation and maintenance must be performed by professionally
qualified personnel as specified in the relative paragraphs.
Only use original spare parts. Failure to observe the above instructions can compromise the safety of the appliance and relieves the
manufacturer of any liability for the consequences.
4. DO NOT leave the packaging materials (staples, plastic bags, expanded polystyrene, etc.) within the reach of children they can
cause serious injury.
5. The appliance may not be used by persons under 8 years of age,
with reduced physical, sensory or mental capacity, or lacking the
requisite experience and familiarity, unless under supervision or
following instruction in the safe use of the appliance and the hazards attendant on such use. DO NOT permit children to play with
the appliance. User cleaning and maintenance may not be done
by unsupervised children.
6. DO NOT touch the appliance when barefoot or if any part of your
body is wet.
7. Before using the device and after routine or extraordinary maintenance, we recommend filling the appliance’s tank with water and
draining it completely to remove any residual impurities.
8. If the appliance is equipped with a power cord, the latter may only
be replaced by an authorised service centre or professional technician.
9. It is mandatory to screw o the water inlet pipe of the unit a safety
valve in accordance with national regulations. In countries which
have enacted EN 1487, the safety group must be calibrated to a
maximum pressure of 1487 MPa (0,7 bar) and include at least a cock,
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check valve and control, safety valve and hydraulic load cutout.
10. Do not tamper with the overpressure safety device (valve or safety
group), if supplied together with the appliance; trip it from time to
time to ensure that it is not jammed and to remove any scale deposits.
11. It is normal water drips from the overpressure safety device when
the appliance is heating. For this reason, the drain must be connected, always left open to the atmosphere, with a drainage pipe
installed in a continuous downward slope and in a place free of ice.
12. Make sure you drain the appliance and disconnect it from the power grid when it is out of service in an area subject to subzero temperatures.
13. Water heated to over 50 °C can cause immediate serious burns if
delivered directly to the taps. Children, disabled persons and the
aged are particularly at risk. We recommend installing a thermostatic mixer valve on the water delivery line, marked with a red collar.
14. Do not leave flammable materials in contact with or in the vicinity of
the appliance.
15. Do not place anything under the water heater which may be damaged by a leak.
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LEGIONELLA BACTERIA FUNCTION
Legionella are small rod shaped bacteria which are a natural constituent of all fresh waters. Legionaries’
disease is a pneumonia infection caused by inhaling of Legionella species. Long periods of water stagnation should be avoided; it means the water heater should be used or flushed at least weekly.
The European standard CEN/TR 16355 gives recommendations for good practice concerning the prevention of Legionella growth in drinking water installations but existing national regulations remain in force.
This electro-mechanical storage water heater is sold with a thermostat set at a temperature higher than
60°C; it means it is enabled to carry out a “thermal disinfection cycle” to restrict the Legionella growth
inside the tank.
Warning: when this software has been carrying out the thermal disinfection treatment, water temperature
can cause burns. Feel water before bathing or showering.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
For the technical specifications, refer to the nameplate (the nameplate is located next to the water intake/outlet pipes).
TABLE 1 - PRODUCT INFORMATION
Product range
Net weight for stainless steel tank models
Net weight for enameled steel tank models
Installation
Model
Volume available

kg
kg

30
14
17,5
Vertical

l

30
25

50
80
18
22,5
23,5
31
Vertical
Vertical
Refer to the nameplate
80
50
45
65

100
25,5
35,5
Vertical
100
80

The appliance is conforming with international electrical safety standard IEC 60335-1;
IEC 60335-2-21.
Electromagnetic compatibility (EMC): EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
This product is in conformity with REACH regulations.

INSTALLING NORMS (for the installer)
This product is a device that must be installed vertically in order to operate correctly. Once installation is complete, and before any water is added or the power supply is connected, use a measuring
instrument (i.e. a spirit level) to check that the device has been installed perfectly vertical.
The appliance heats water to a temperature below boiling point. It must be linked up to a mains water
supply according to the appliance performance levels and capacity.
Before connecting the appliance, it is first necessary to:
- Check whether the characteristics (please refer to the data plate) meet the customer’s requirements.
- Make sure the installation conforms to the IP degree (of protection against the penetration of liquids)
of the appliance according to the applicable norms in force.
- Read the instructions provided on the packaging label and on the appliance data plate.
This appliance was designed to be installed only inside buildings in compliance with the applicable
norms in force. Furthermore, installers are requested to keep to the following advice in the presence of:
- Humidity: do not install the appliance in closed (unventilated) and damp rooms.
- Frost: do not install the appliance in areas where the temperature may drop critically and there may
be a risk that ice may form.
- Sunlight: do not expose the appliance to direct sunrays, even in the presence of windows.
- Dust/vapours/gas: do not install the appliance in the presence of particularly dangerous substances
such as acidic vapours, dust or those saturated with gas.
- Electrical discharges: do not install the appliance directly on electrical supplies that aren’t protected
against sudden voltage jumps.
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In the case of walls made of bricks or perforated blocks, partition walls featuring limited static, or masonry different in some way from those stated, you first need to carry out a preliminary static check of
the supporting system. The wall-mounting fastening hooks must be designed to support a weight that is
three times higher than the weight of the water heater filled with water.
Fastening hooks with a diameter of at least 12 mm are recommended (Fig. 3)
We recommend installing the appliance (Fig. 1, Rif.A) as close as possible to the delivery points to
minimise heat loss along the pipes. Local regulations may provide for restrictions on installation in bathrooms; observe any regulatory minimum distances. To facilitate maintenance, make sure there is a clearance of at least 50 cm inside the enclosure for access to the electrical equipment.
Multi-position installation (only models with the interface shown in Fig. 8a/b)
The product may be installed either vertically or horizontally (Fig. 2). To install it horizontally, rotate it
clockwise so that the water pipes are at the left (cold water pipe at the bottom). Any other installation
than that shown in (Fig. 2) is improper and prohibited.
WARNING!
The model with interface shown in Fig. 8c must be installed exclusively in vertical position.

HYDRAULIC CONNECTION
Connect the water heater’s inlet and outlet with pipes or fittings that are able to withstand temperature in
excees of 90°C at a pressure exceeding that of the working pressure. Therefore, we advise against the
use of any materials which cannot resist such high temperatures.
The appliance must not be supplied with water of hardness less than 12°F, or with especially hard water
(greater than 25°F); we recommend installing a water softener, properly calibrated and controlled - do
not allow the residual hardness to fall below 15°F.
Screw a “T” piece union to the water inlet pipe with the blue collar. On one side of the “T” piece union,
screw a tap for draining the appliance that can only be opened with the use of a tool (Fig. 2, Rif.B).
On the other side of the “T” piece union screw the safety valve supplied (Fig. 2, Rif.A).
Safety group complies with the European standard EN 1487
Some countries may require the use of hydraulic special safety devices; the installer must check the
suitability of the safety device he tends to use.
Do not install any shut-off device (valve, cock, etc.) between the safety unit and the heater itself.
The appliance’s drain outlet must be connected to a drain pipe of diameter at least equal to the of the
outlet itself, with a funnel to permit an air gap of at least 20 mm for visual inspection. Use a hose to connect the safety group to the mains cold water supply; fit a cock if necessary (Fig.2, Rif.D).
In addition, a water discharge tube on the outlet (Fig.2, Rif.C) is necessary if the emptying tap is opened.
When installing the safety device, do not tighten it fully down, and do not tamper with its settings.
It is necessary to connect the drain, which must always be left exposed to the atmosphere, with a drainage pipe that is installed sloping downwards in a place with no ice. If the network pressure is closed
to the calibrated valve pressure, it will be necessary to apply a pressure reducer far away from the
appliance. To avoid any possible damage to the mixer units (taps or shower) it is necessary to drain any
impurities from the pipes

ELECTRICAL CONNECTION
It is mandatory, before installing the appliance, to perform an accurate control of the electrical system by verifying compliance with current safety standards, which is adequate for the maximum power absorbed by the water heater (refer to the data plate) and that the section of the cables for the
electrical connection is suitable and complies with local regulations.
The manufacturer is not liable for damage caused by lack of grounding or anomalous power supply.
Before starting up the appliance, check that the power rating matches that given on the nameplate. The
use of multiplugs, extensions or adaptors is strictly prohibited.
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It is strictly forbidden to use the piping from the plumbing, heating and gas systems for the appliance
earthing connection. If the appliance is supplied with a power supply cable, should the latter need replacing, use a cable featuring the same characteristics (type H05VV-F 3x1,5 mm2, 8,5 mm in diameter).
The power cable (H05VV-F 3x1.5 mm2 dia. 8.5 mm) must be routed in the recess at the back of the appliance to the terminal block (Fig. 7, 7a Ref. M). Tighten down the terminal screws to connect the individual
wires securely. Secure the power supply cable in place using the special cable clamps provided with the
appliance. Use a two-pole switch conforming with national laws in force (contact gap of at least 3 mm,
preferably equipped with fuses) to disconnect the appliance’s power supply.
The appliance must be grounded with a cable yellow/green and longer than the phase cable) connected
to the terminals marked
(Fig.7, 7a Rif. G).
Before starting up the appliance, check that the power rating matches that given on the nameplate.
If the appliance is not supplied with a power supply cable, choose one of the following installation
modes:
- Connection to mains with a rigid pipe (if the appliance has no cable clamp); use a cable with a minimum
3x1,5 mm2 section;
- With a flexible cable (type H05VV-F 3x1,5 mm2, 8,5 mm in diameter), if the appliance is supplied with a
cable clamp.

STARTUP AND COMMISSIONING
Before powering up the appliance, fill the heater with mains water.
To do so, open the mains cock and the hot water tap until all the air has been vented from the boiler.
Check for water leaks from the flanges, from the by-pass pipe, tighten down the bolts not too much, if necessary ( Fig.5, 5a Rif.C) and/or the rings (Fig.5, 5a Rif.W).
Power the appliance by actuating the switch.

MAINTENANCE (FOR QUALIFIED PERSONNEL)
All maintenance operations and service visits should be performed by a competent person (who have the
skills required by the applicable norms in force).
Before calling your Technical Servicing Centre, check that the fault is not due to lack of water or power failure.
WARNING: disconnect the appliance from the mains before conducting any maintenance work.

EMPTYING THE APPLIANCE
The appliance must be emptied if it is to be left unused for a long period and/or in premises subject to frost.
To drain the appliance, proceed as follows:
- disconnect the appliance from the electricity mains;
- close the cut-off valve, if installed (Fig. 2, Ref. D), or the main household water valve, if not;
- turn on the hot water tap (wash basin or bathtub);
- open the drain valve (Fig. 2, Ref.B).

REPLACEMENT OF PARTS WHEN NECESSARY
(models with interface shown in Fig.8a/b)
The electrical parts may be accessed by removing the cover (Fig. 7).
Intervene on the power board (Fig. 7, Ref. Z) by disconnecting the cables (Fig. 7, Ref. C,Y and P) and remove
the screws. Intervene on the controlpanel by f irst removing the power board (Fig. 7, Ref.Z).
The display board is secured to the product with 2 screws (Fig. 4, Ref. A). After loosening the screws,
press both the tabs with two fingers (Fig. 4, Ref. B) and remove the support (Fig. 4, Ref. C) from its housing, moving it towards the centre of the product.
After removing the control panel, you can disconnect the connectors of the rod carrying sensors and power
board. Intervene on the rod carrying sensors (Fig. 7, Ref. K) by disconnecting the wires (Fig. 7, Ref. F) from the
control panel and remove it from its seat, taking care not to excessively bend them.
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During reassembly, make sure that all components are put back in their original positions.
To work on the heating elements and anodes, first drain the appliance.
Remove the bolts (Fig. 5, Ref. C) and remove the flanges (Fig. 5, Ref. F). The flanges are coupled to
the heating elements and anodes. During reassembly, make sure to restore the rod carrying sensors
and the heating elements to the original positions (Fig. 7 and 5). Make sure that the f lange plate with
the coloured writing H.E.1 or H.E.2, is mounted in its position marked by the same writing.
We recommend replacing the f lange gasket (Fig. 6, Ref. Z) every time it is disassembled.

(model with interface shown in Fig.8c)
The electrical parts may be accessed by removing the cover (Fig. 7a).
To operate on the thermostats, you will first need to disconnect them from the cables (Fig. 7a Ref. K
and L) and remove them from their housings.
To access the anodes, first empty out the appliance.
Undo the bolts (Fig. 5a, Ref. C) and remove the flanges (Fig. 5a, Ref. F). The flanges are associated with
both heating elements and anodes. Replace the flange gasket every time you reassemble the flange
(Fig. 6a, Ref. Z).
When reassembling these parts, make sure that all the components are put back in their original positions.
CAUTION! Swapping the heating elements will cause the appliance to malfunction. Work on one element
at a time, and only disassemble the second one after the first one has been reinstalled.
Use only original parts from authorized service centres authorized by the manufacturer.

PERIODICAL MAINTENANCE
The heating element (Fig. 6, 6a Rif.R) should be descaled every one years to ensure it works properly (the
frequency must be increased, if water is very hard). If you prefer not to use special liquids for this operation,
simply crumble away the lime deposit without damaging the heating element. The magnesium anodes (Fig. 6,
6a Rif.N) must be replaced every two years or the warranty shall be voided (this does not apply to appliances with stainless steel boilers); however, the anode should be checked every year if the water is corrosive or
chloride rich. To replace them, remove the heating elements and unscrew them from the brackets.
The bypass pipe (Fig. 5, 5a Rif. X) is inspected in the event of fault due to its obstruction. To inspect it remove
the two rings (Fig. 5, 5a Rif. W). After routine or extraordinary maintenance, recommend filling its tank with
water and draining it completely so as to remove any residual impurities. Use only original spare parts supplied
by the manufacturer’s authorised service centres

SAFETY VALVE
Regularly check that the overpressure device is not jammed or damaged; if it is, remove any scale or replace it.
If the device has a lever or knob, operate it to:
- Drain the appliance, if necessary
- Check its operation from time to time.
RESETTING THE BIPOLAR SAFETY DEVICE (model with the interface shown in Fig. 8c)
In the event of abnormal water overheating, a thermal safety switch (in compliance with the national regulations) cuts off the electrical circuit on both power supply phases of the heating element; if this occurs,
contact the Technical Assistance Service.
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USER INSTRUCTIONS
Advice for user
- Avoid positioning any objects and/or appliances that could be damaged by water leaks beneath the
water heater.
- Should you not use any water for an extended period of time, you should:
• disconnect the appliance from the electrical supply by switching the external switch to ‘’OFF”;
• turn off the plumbing circuit taps;
- Hot water at above 50°C flowing out of the taps at the point of use could cause serious scalds or even
death from burns. Children, the disabled and the elderly are more exposed to the risk of burns. It is
strictly forbidden for the user to perform any routine or extraordinary maintenance.
To clean the external parts use a damp cloth soaked in soap and water.

OPERATION AND ADJUSTMENT OF THE OPERATING TEMPERATURE
(models with the interface shown in Fig. 8c)
The water heater is switched on and off by means of the external bipolar switch.
Do NOT plug in or pull out the power cord to switch the appliance on or off.
The water heater is equipped with a LED indicator to instantly check the operating status and a knob to
adjust the underlying temperature.
During the heating phase the LED (Fig. 8c Ref.1) is red and turns blue once the set temperature is
reached. If the water temperature drops, for example after a withdrawal, the heating function will be
automatically activated.
Adjusting the operating temperature
The temperature can be adjusted by turning the knob (Fig. 8c Ref. 2) clockwise or anti-clockwise to
lower or raise the hot water flow rate.

ADJUSTING THE TEMPERATURE AND ACTIVATING THE FUNCTIONS
(models with the interface shown in Fig. 8a/b)
The product is set to a temperature of 70°C for the 30, 50 and 80 l models and to 60°C for the 100 l
model. The “ECO” function is active. In case of power shortages, or if the product is switched off using
the ON/OFF button “ ”, the product memorises the last set temperature.
During the heating phase, slight noise may occur due to the heating of the water. Press the ON/OFF
button “ ” to switch the appliance on.
Use the “ ” “ ” buttons to set the desired temperature to a value between 40°C and 80°C as shown
on the display. During normal operation, the display will show the temperature reached by the water
inside the product. During the heating phase, the status indicator (Fig. 8a/b Ref. 1) is red and turns blue
once the set temperature is reached. If the water temperature drops, for example after a withdrawal, the
heating function will be automatically activated.

HOT WATER LEVEL
(models with the interface shown in Fig. 8a)
The indicators on the sides of the display (Fig. 8a Ref. 2) allow to check the level of hot water inside
the water heater, on a four-segment scale. While the temperature is being set, the indicators light up to
enable the user to visually check the set level.
During the heating phase the indicators light up gradually, indicating the increase in the temperature of
the hot water inside the product, until the set temperature is reached.
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ECO FUNCTION
(models with the interface shown in Fig. 8a)
The “ECO” function is a software programme that automatically “learns” the user’s consumption levels, reducing heat dispersion to a minimum while maximising energy saving. The “ECO” software programme requires an initial memorisation period that lasts one week, during which the product starts
operating at the set temperature. At the end of this “learning” week, the software programme adjusts the
water heating according to the user’s actual needs, which are automatically identified by the appliance.
The product guarantees a minimum hot water reserve also when there are no water withdrawals.
The learning process regarding the hot water requirements continues even after the first week. The
process reaches its full efficiency after four weeks of learning.
To activate the function, press the “ECO” button, which will light up. In this mode, the temperature can
still be selected manually, but adjusting its value will deactivate the ECO function. This function can be
deactivated by pressing the “ECO” button, which will turn off. To reactivate it, press the “ECO” button
again. Whenever the “ECO” function or the product itself is switched off and then on again, the function
will keep learning the consumption levels.
In order to ensure the programme’s correct operation, the product should not be disconnected from
the mains electricity. An internal memory ensures that the data will be stored for a maximum of 4 hours
without electricity. After this time, all the acquired data will be deleted and the learning process will start
from the beginning. To voluntarily delete the acquired data, press and hold the “ECO” button for more
than 3 seconds. Once the reset process has been completed, the “ECO” button will flash quickly to
confirm the deletion of the data.

ECO FUNCTION
(models with the interface shown in Fig. 8b)
The “ECO” function is a software programme that automatically “learns” the user’s consumption levels, reducing heat dispersion to a minimum while maximising energy saving. The “ECO” software programme requires an initial memorisation period that lasts one week, during which the product starts
operating at the set temperature. At the end of this “learning” week, the software programme adjusts the
water heating according to the user’s actual needs, which are automatically identified by the appliance.
The product guarantees a minimum hot water reserve also when there are no water withdrawals. The
learning process regarding the hot water requirements continues even after the first week. The process
reaches its full efficiency after four weeks of learning.
To activate the function, simultaneously press the “ ” “ ” buttons for 3 seconds; the display will show
“E1”. In this mode, the temperature can still be selected manually, but adjusting its value will deactivate
the ECO function. This function can be deactivated by simultaneously pressing the “ ” “ ” buttons
for 3 seconds; the display will show “E0”. To reactivate the function, simultaneously press the “ ” “ ”
buttons for 3 seconds; the display will show “E1”.
Whenever the “ECO” function or the product itself is switched off and then on again, the function will
keep learning the consumption levels.
In order to ensure the programme’s correct operation, the product should not be disconnected from
the mains electricity. An internal memory ensures that the data will be stored for a maximum of 4 hours
without electricity. After this time, all the acquired data will be deleted and the learning process will start
from the beginning. To voluntarily delete the acquired data, simultaneously press and hold the “ ” “
” buttons for more than 3 seconds. Once the reset process has been completed, the display will show
“E-” to confirm the deletion of the data.

POWER FUNCTION
(models with the interface shown in Fig. 8a/b)
The “POWER” function allows the device to function at the maximum power, thus reducing the time
required to heat the water.
To activate or deactivate the POWER function, press the corresponding button.
If the function is active, the corresponding LED will be lit.
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ANTI-FREEZE FUNCTION
(models with the interface shown in Fig. 8a/b)
The anti-freeze function automatically protects the appliance, preventing damages caused by very low
temperatures, below 5°C, if the product is switched off during the winter season. We recommend leaving
the product connected to the mains electricity, even in case of prolonged inactivity. Once the temperature rises to a safer level that prevents damages caused by ice or frost, the water heating function
switches off again.
The function is enabled, but in case of activation it does not indicate whether the product is ON. When
the product is switched off using the ON/OFF button “ ”, if the anti-freeze function is active the display
will show “AF” (Anti-Freezing).

THERMAL DISINFECTION FUNCTION (Anti-Legionella)
(models with the interface shown in Fig. 8a/b)
The Anti-Legionella function is activated by default. It consists of a water heating/60°C temperature
maintenance cycle for 1 hour which has a thermal disinfection action on the relative bacteria.
The cycle starts when the product is started up and when it is restarted after a power outage. If the product always functions at temperatures lower than 55°C, the cycle is repeated after 30 days.
When the product is switched off, the anti-Legionella function is deactivated. If the equipment is switched
off during the anti Legionella cycle, the product switches off and the function is deactivated.
At the end of the cycle, the use temperature returns to the temperature previously set by the user.
To activate this function, simultaneously press and hold the “ON/OFF” and “ ” buttons for 3 seconds;
the display will show “A1” for 4 seconds to confirm the activation. To deactivate the function permanently,
repeat the operations described above; the display will show “A0” for 3 seconds to confirm the deactivation.

BUZZER
(models with the interface shown in Fig. 8a)
The product is equipped with acoustic feedback. To permanently deactivate the function, simultaneously
press and hold the “ON/OFF” and “ ” buttons for 3 seconds; the display will show “b0” for 3 seconds
to confirm the deactivation.
To activate this function, simultaneously press and hold the “ON/OFF” and “ ” buttons for 3 seconds;
the display will show “b1” for 3 seconds to confirm the activation.

RESET/DIAGNOSTICS
(models with the interface shown in Fig. 8a/b)
Whenever one of the following faults occurs, the appliance enters the “fault mode” and the status indicator (Fig. 8a/b Ref.1) will be lit red and flashing.
Diagnostics: The type of malfunction is indicated on the display, which will show “Er” flashing, alternating
with the relevant error code, according to the following scheme:
01
- internal malfunction of the circuit board
61/62 - internal malfunction of the circuit board (NFC communication or NFC data)
10
- broken temperature probes (open or short circuited) - boiler outlet
11
- excessive water temperature detected by single sensor - boiler outlet
12
- general excessive water temperature (circuit board fault) - boiler outlet
14
- Failure to heat water with powered heating element - boiler outlet
15
- overheating caused by lack of water - boiler outlet
20 - broken temperature probes (open or short circuited) - boiler inlet
21
- excessive water temperature detected by single sensor - boiler inlet
22 - general excessive water temperature (circuit board fault) - boiler inlet
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24 - failure to heat water with powered heating element - boiler inlet
25 - overheating caused by lack of water - boiler inlet
60 - Wi-Fi communication failure (models with the interface shown in Fig. 8a
Error reset: reset the appliance by switching off and on from the ON/OFF “ ” knob.
If the cause of the malfunction disappears immediately when reset, the appliance resumes its regular
operation. On the contrary, if the error code continues to appear on the display: contact the Technical
Service Center.

FUNZIONE Wi-Fi
(models with the interface shown in Fig. 8a)
For detailed information on the Wi-Fi configuration and product registration procedure refer to the enclosed, dedicated connectivity Quick Start Guide.

Account creation, figure 9
• First download and install the dedicated App on your mobile phone (App name can be found in the
quick start guide).
• Open the APP and click on SIGN UP; Fill in the fields.
• Open the registration reply message received in your mailbox and click on the link to activate the user
account

Wi-Fi configuration, figure 10
• Press the Wi-Fi Button on the product’s control panel to activate the Wi-Fi (Wi-Fi button will blink slow).
• Press the Wi-Fi Button again for 5 seconds on the product’s control panel to create the Access Point,
Wi-Fi button will blink fast, and the display will show “AP”.
• Log in to App and follow the wizard to connect and register your product.

Procedure completed, figure 11
The connection is successful when:
• The Wi-Fi button is steady on.
• The app shows the successful registration message.
If the connection fails, carefully check and repeat the above steps.
Note: the password cannot be Chinese characters. If there are any Chinese characters, please modify it.

App layout, figure 12
The following instructions are included:
• Following functions are included:
•
•
•
•
•
•
•

On/off (A)
Manual mode (B)
Program mode (C)
ECO mode (D)
Knob to select temperature(F)
Remaining time (G)
Number of showers (H)

Connection status description
WiFi
Button

Blinking slow

The Wi-Fi module is on

Blinking Fast

The Wi-Fi module is on Access Point mode

Double flash

The Wi-Fi module is connecting to the home network

Steady on

The Wi-Fi module is ON and Connected to the home network

Off

The Wi-Fi module is OFF
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USEFUL INFORMATION
Before you clean the unit, make sure you have turned it off by setting its external switch to OFF. Do not use
insecticides, solvents or aggressive detergents: these can damage the unit’s painted and plastic parts.

IF THE WATER COMES OUT COLD
Models with the interface shown in Fig. 8a/b
Disconnect the appliance from the power supply and have the following checked:
- the presence of voltage on the power terminal block (Fig. 7, Rif. M);
- the circuit board;
- the heating elements;
- inspect the bypass pipe (Fig. 5, Rif. X);
- the sensor holder rods (Fig. 7, Rif. K)

Models with the interface shown in Fig. 8c
-

Check that the appliance is connected to the power supply and that the external bipolar switch is ON;
Check that the temperature adjustment knob is not set to the minimum;
Check the heating elements;
Inspect the bypass pipe (Fig. 5a, Ref. X);

IF THE WATER COMES OUT BOILING HOT (STEAM IN THE TAPS)
Models with the interface shown in Fig. 8a/b
Disconnect the appliance from the electricity supply and have the following checked:
- the circuit board
- the amount of scale on the boiler and components;
- the sensor holder rods (Fig. 7, Rif. K)

Models with the interface shown in Fig. 8c
Disconnect the appliance from the power supply and contact the Technical Assistance Service.

THE HOT WATER DELIVERY IS INSUFFICIENT
Disconnect the appliance from the electricity supply and have the following checked:
- the pressure of the water mains;
- the condition of the deflector on the cold water intake pipe;
- the condition of the hot water pipe;
- the electrical components

WATER TRICKLING FROM THE PRESSURE SAFETY DEVICE
During the healing phase, some water may trickle from the tap. This is normal. To prevent the water trickling, a
suitable expansion vessel must be installed on the flow system. If the trickling continues even after the healing
phase, have the following checked:
- device calibration;
- the pressure of the water mains.
Caution: Never obstruct the appliance outletl
IF THE PROBLEM PERSISTS, NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF, BUT ALWAYS
CONTACT QUALIFIED TECHNICIAN.
The indicated data and specifications are not binding; the manufacturer reserves the right to modify them
at his own discretion notification or replacement.
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Рекомендации по монтажу накопительного электрического водонагревателя
Recommendation on the storage water heater installation

В комплекте инструкция
и предохранительный клапан
Manual and safety valve are included

Выбирайте место для установки
как можно ближе к точке
водоразбора

L-образный винт
L-screw

Choose installation location as close
as possible to the point of water use

Несущая часть стены
Supporting part of the
wall
Слой штукатурки
Plaster coat

Только на моделях с интерфейсом, показанным на рисунке 8a/b
Models equipped with user interface type shown in figure 8a/b
D

A

Предохранительный клапан
Safety valve

B

Тройник с запорным краном
Tee with stopcock

C

Сливной шланг
Drain hose

D

Запорный кран
Stopcock

B

B
C
A

D

D

Только на моделях с интерфейсом, показанным на рисунке 8a/b
Models equipped with user interface type shown in figure 8a/b

OUT

OUT

IN
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OUT

ГОРЯЧАЯ ВОДА | НОТ WATER

C

ХОЛОДНАЯ ВОДА | COLD WATER

A
B

ХОЛОДНАЯ ВОДА | COLD WATER

ГОРЯЧАЯ ВОДА | НОТ WATER

D

B

1

2
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8a
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Wi-Fi

ECO

HOT WATER LEVEL
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8b
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READY
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Wi-Fi
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10
POWER

Wi-Fi

ECO

HOT WATER LEVEL
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12
Wi-Fi

C
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B
F
H
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порядковый
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номер
порядковый
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sequential
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number
sequential
number номер
порядковый
sequential
number
день производства
день производства
день
производства
day of
production
day of production
day ofдень
production
производства
год производства
day
production
годofпроизводства
годproduction
производства
year of
year of production
year ofгод
production
производства
production
код заводаyear
кодof
завода
завода
codeкод
of the
plant
code of the plant
code of
the
plant
код
завода
code
the plant
код продукта
код of
продукта
кодcode
продукта
product
product code
product
code
код продукта
product code

Installation scheme - ƪǎƾǅƹǌǊǋƹǆǇƻǃǁƪǎƾǅƹƻǊǋƹǆǇƻǄƾǆǆǘƧǉǆƹǋǌǊǔǀƺƹǊǔ

511

275

208

A

B

170

306

G1/2"

408

Model
VELIS 30 PW
VELIS 50 PW
VELIS 80 PW
VELIS 100 PW
VELIS 30 LUX
VELIS 50 LUX
VELIS 80 LUX
VELIS 100 LUX

A
541
781
1071
1256
557
797
1087
1272

B
165
405
695
880
165
405
695
880

142

Model
VELIS R 30
VELIS R 50
VELIS R 80
VELIS R 100

A
541
781
1071
1256
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