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‘ÛÌÍˆËË. 
1†=†¯Í‡Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË. 2†=†ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚�ÂÏÂÌË. 3†=†ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 4†=†‚ÍÎ.    
5†=†‚˚ÍÎ. 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 
(Õ‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ) 

Õ‡ÊÏËÚÂ TEMP ñ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ Ô�Â‰˚‰Û˘‡ˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 

“ÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Ì‡ˇ ¯Í‡Î‡ Ô�Ó„�‡‰ÛË�Ó‚‡Ì‡ ˆËÙ�‡ÏË ‚ ÔÓ�ˇ‰ÍÂ ‚ÓÁ�‡ÒÚ‡ÌËˇ.               
œÓ‰·Â�ËÚÂ ÓÔ˚ÚÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘Û˛ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û.                   
Õ‡Ô�ËÏÂ�, ‰Îˇ Ì‡˜‡Î‡ ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ‰ËÒÍ ÚÂ�ÏÓÒÚ‡Ú‡ ‚ ÔÓÁËˆË˛ 4. ≈ÒÎË ÔÓÚÓÏ ‚‡Ï      
Á‡ıÓ˜ÂÚÒˇ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ËÎË ÔÓÌËÁËÚ¸ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û, ÔÓ‚Ó�‡˜Ë‚‡ÈÚÂ ‰ËÒÍ ‚ ÌÛÊÌÛ˛          
ÒÚÓ�ÓÌÛ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ‰Ó·¸ÂÚÂÒ¸ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚ (Ó·˚˜ÌÓ 70-90∞C (158-194∞F)     
‰Îˇ Ú�‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÒÛıËı Ë ‚Î‡ÊÌ˚ı Ò‡ÛÌ, 40-45∞C (104-113∞F) ‰Îˇ Ô‡�Ó‚˚ı Ë              
Ú�‡‚ˇÌ˚ı ·‡Ì¸). 

–Û˜ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ON ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚ (Á‡„Ó�‡ÂÚÒˇ Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ�).          
Õ‡ÊÏËÚÂ OFF, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ (ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� „‡ÒÌÂÚ). 

‘ÛÌÍˆËˇ Ô‡ÏˇÚË ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ô�Â‰˚‰Û˘Û˛ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û. 

Õ‡ÊÏËÚÂ TEMP ñ ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô�Â‰‚‡�ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û. 

¬ÒÚ�ÓÂÌÌ˚È Ú‡ÈÏÂ� ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚ Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸/Ô‡�Ó„ÂÌÂ�‡ÚÓ� ˜Â�ÂÁ 
3 ˜‡Ò‡. ≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Â„Ó �‡Ì¸¯Â, Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. ◊ÚÓ·˚ Ò‡ÛÌ‡              
�‡·ÓÚ‡Î‡ ‰ÓÎ¸¯Â, Ì‡ÊÏËÚÂ ON. 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ú‡ÈÏÂ�‡. 
(Õ‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ) 

◊ËÒÎ‡ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛Ú ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‚�ÂÏÂÌË ‰Îˇ Ú‡ÈÏÂ�‡ (=†˜ËÒÎÛ ˜‡ÒÓ‚,     
ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ÍÓÚÓ�˚ı Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ). ◊ÚÓ·˚                        
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ú‡ÈÏÂ�: 

Õ‡ÊÏËÚÂ TIME ñ ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË, ‚˚·Â�ËÚÂ ÌÛÊÌÓÂ                              
ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ó˜ÌÓÂ   ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 1ñ10 ˜‡Ò. 

Õ‡ÊÏËÚÂ ON ñ Ú‡ÈÏÂ� ‡ÍÚË‚ËÁË�ÛÂÚÒˇ; Ì‡ Ô�ÓÚˇÊÂÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂ�ËÓ‰‡    
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ‚�ÂÏÂÌË ·Û‰ÂÚ ÏË„‡Ú¸.  ‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ‚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ, ÓÌ                 
Ô�Ó�‡·ÓÚ‡ÂÚ 3 ˜‡Ò‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ. ≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚÂ                  
‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Â„Ó �‡Ì¸¯Â, Ô�ÓÒÚÓ Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. ◊ÚÓ·˚ Ô�Ó‰ÎËÚ¸ ‚�ÂÏˇ �‡·ÓÚ˚         
Ò‡ÛÌ˚, Ì‡ÊÏËÚÂ ON. 

¬˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ. 
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ¬ÌËÁÛ ·ÎÓÍ‡ ÔÂ�ÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ, Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎˇ SE Ë               
ÏÎ‡‰¯Ëı ÏÓ‰ÂÎˇı Ô‡�Ó„ÂÌÂ�‡ÚÓ�Ó‚ �‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ó·˘ËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ Ì‡Ô�ˇÊÂÌËˇ. 
»ÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ˝ÚÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ÒÓ·Ë�‡ÂÚÂÒ¸ 
Ô�ËÌËÏ‡Ú¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂ�ËÓ‰‡, Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÌÂ‰ÂÎ¸.  
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: œÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË  
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡Ì˚ Á‡ÌÓ‚Ó. 
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‘ÛÌÍˆËË. 
1†=†ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ. 2†=†‚ÍÎ/‚˚ÍÎ. 3†=†ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 4†=†ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ‚�ÂÏÂÌË. 
 5†=†ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û/‚�ÂÏˇ. 6†=†Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û/‚�ÂÏˇ. 7†=†‰ËÒÔÎÂÈ. 

ŒÒ‚Â˘ÂÌËÂ. 
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡„Ó�‡ÂÚÒˇ Ô�Ë Á‡ÔÛÒÍÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ  
Ô�Ë Á‡‚Â�¯ÂÌËË ÂÂ �‡·ÓÚ˚. ŒÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡Ú¸  
‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊËÏ‡ˇ ÍÌÓÔÍÛ LIGHT. 

¬˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ. 
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ¬ ÌËÊÌÂÈ ˜‡ÒÚË Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎˇ Ò‡ÛÌ˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ  
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ�˚È ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚ Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ÓÚ ÒÂÚË.  
»ÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ˝ÚÓÚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ÒÓ·Ë�‡ÂÚÂÒ¸  
Ô�ËÌËÏ‡Ú¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂ�ËÓ‰‡, Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÌÂ‰ÂÎ¸. 
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: œ�Ë ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËˇ ÙÛÌÍˆËˇ Ô‡ÏˇÚË  
Ò·�‡Ò˚‚‡ÂÚÒˇ. “Â�ÏÓÏÂÚ� ‚ Ò‡ÛÌÂ/Ô‡�Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ �‡ÁÏÂ˘ÂÌ Ì‡  
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚˚ÒÓÚÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË  
˜ËÒÎ‡Ï Ì‡ Ô‡ÌÂÎË CC 50. 

 

”—“¿ÕŒ¬ » 

CC†50, ‚ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË 
 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚ Ò‡ÛÌ˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ TEMP ñ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒˇ Ô�Â‰˚‰Û˘ÂÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚.  
»ÁÏÂÌËÚÂ Â„Ó, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

–Û˜ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ON ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚. Õ‡ÊÏËÚÂ OFF, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ  
(ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ÔÓ„‡ÒÌÂÚ). ≈ÒÎË ‚˚ Á‡·˚ÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ „ÂÌÂ�‡ÚÓ�, ÓÌ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÒˇ  
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÓÒÎÂ 3 ËÎË 12 ˜‡ÒÓ‚ �‡·ÓÚ˚, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ô‡ÌÂÎË 
ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ. 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ú‡ÈÏÂ�‡. 
(—‡ÛÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡) 
Õ‡ÊÏËÚÂ TIME (ˆËÙ�˚ ˜‡ÒÓ‚ Ì‡˜ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸) ñ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË  
‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚ ‰Îˇ Ô�Â‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË  
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò‡ÛÌ˚. 

Õ‡ÊÏËÚÂ TIME (ˆËÙ�˚ ÏËÌÛÚ Ì‡˜ÌÛÚ ÏË„‡Ú¸) ñ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË   
‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÏËÌÛÚ ‰Îˇ Ô�Â‰ÔÓÎ‡„‡ÂÏÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË    
‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò‡ÛÌ˚. 

(¬ÌËÏ‡ÌËÂ: ÷ËÙ�˚ ˜‡ÒÓ‚ ËÎË ÏËÌÛÚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÏË„‡Ú¸ ÔÂ�Â‰ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ON). 

Õ‡ÊÏËÚÂ ON ñ ‚�ÂÏˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‡ÍÚË‚ËÁË�ÛÂÚÒˇ Ë Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Í�‡ÒÌ˚È         
ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ�; ˝ÚÓ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡ÂÚÒˇ ‰Ó ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡ÔÛÒÍ‡ Ò‡ÛÌ˚ ‚  
Ô�Â‰‚‡�ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ. Õ‡„�Â‚‡ÚÂÎ¸ ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË  
˜Â�ÂÁ 3 ËÎË 12 ˜‡ÒÓ‚ ñ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ. 

—‡ÛÌÛ ÏÓÊÌÓ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡Ê‡‚ OFF. 

»ÁÏÂÌÂÌËÂ Ì‡ÒÚ�ÓÂÍ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ ÚËÔ ——-50  («‡‚Ó‰ÒÍ‡ˇ Ì‡Ò

Ú�ÓÈÍ‡ - “≈—“ no. 50), 
1. ¬ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ. 

2. Õ‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë � Ë  � Ó‰ÌÓ‚�ÂÏÂÌÌÓ Ë Û‰Â�ÊË‚‡ÈÚÂ Ô�ËÏÂ�ÌÓ 6 ÒÂÍ.   (Ì
Â ÔÓÁÊÂ ˜ÂÏ ˜Â�ÂÁ 60 ÒÂÍ ÔÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ). 

3. ¬˚·Â�ËÚÂ �ÂÊËÏ �‡·ÓÚ˚ Ô‡ÌÂÎË ÍÎ‡‚Ë¯‡ÏË � ËÎË  � ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ô�Ë‚Â‰ÂÌ
ÌÓÈ ÌËÊÂ Ú‡·ÎËˆ˚, ÔÓ‰Ú‚Â�‰ËÚÂ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ  TEMP. 

 

–ÂÊËÏ 
“ÂÒÚ no. 

* 

“ÂÒÚ no. 

** 
ŒÔËÒ‡ÌËÂ �ÂÊËÏ‡ 

CC50-3B 50 50.A —‡ÛÌ‡  110∞C, 3-ı ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-12B 51 51.A —‡ÛÌ‡ 110∞C, 12-Ë ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-3S 53 53.A œ‡�Ó‚‡ˇ 55∞C, 3-ı ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-12S 54 54.A œ‡�Ó‚‡ˇ 55∞C, 12-Ë ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-1S 15 15.A œ‡�Ó‚‡ˇ 55∞C, ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ  

CC50-1B 18 18.A —‡ÛÌ‡ 110∞C, ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-24B 58 58.A —‡ÛÌ‡ 110∞C, 24-ı ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-0B 59 59.A —‡ÛÌ‡ 110∞C, ¬ À/¬¤ À 

CC50-24S 68 68.A œ‡�Ó‚‡ˇ 55∞C, 24-ı ˜‡ÒÓ‚ÓÈ �ÂÊËÏ 

CC50-0S 69 69.A œ‡�Ó‚‡ˇ 55∞C, ¬ À/¬¤ À 

*  “ËÔ Û‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ ñ ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚È (ÒÛıÓÈ ÍÓÌÚ‡ÍÚ) . 

** “ËÔ Û‰‡ÎÂÌÌÓ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ ñ ¬ À/¬¤ À (ÌÓ�Ï‡Î¸ÌÓ �‡ÁÓÏÍÌÛÚ˚È) 

¡ÎÓÍË�Ó‚Í‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÒÚ�ÓÂÍ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û (�) Ë Û‰Â�ÊË‚‡ˇ ÂÂ Ì‡ÊÏËÚÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë TEMP  Ë TIME , ‚Í
Î˛˜ËÚÒˇ ·ÎÓÍË�Ó‚Í‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ì‡ÒÚ�ÓÂÍ. ƒÎˇ ÒÌˇÚËˇ ·ÎÓÍË�Ó‚ÍË  Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯
Û  (�)  Ë Û‰Â�ÊË‚‡ˇ ÂÂ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û OFF. 

¡ÎÓÍË�Ó‚Í‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ Á‡‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û TIME Ë Û‰Â�ÊË‚‡ˇ ÂÂ  Ì‡ÊÏËÚÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Ë TEMP Ë  LIGHT,
‚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ ·ÎÓÍË�Ó‚Í‡ ËÁÏÂÌÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. ƒÎˇ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ·ÎÓÍË�Ó‚ÍË Ì‡Ê
ÏËÚÂ  (�) Ë Û‰Â�ÊË‚‡ˇ ÂÂ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÎ‡‚Ë¯Û OFF . 
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‘ÛÌÍˆËË. 
1†=†‚ÍÎ, 2†=†Ô‡�‡ÏÂÚ�˚ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, 3†=†‚˚ÍÎ, 4†=†ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ, 5†=†ÔÂ�ÂÈÚË ‚ÎÂ‚Ó, 
6†=†ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û/‚�ÂÏˇ Ë ÔÂ�ÂÈÚË ‚ÌËÁ, 7†=†ÔÂ�ÂÈÚË ‚Ô�‡‚Ó, 8†=†Û‚ÂÎË˜ËÚ¸  
ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û/‚�ÂÏˇ Ë ÔÂ�ÂÈÚË ‚‚Â�ı, 9†=†ÏÂÌ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, 10†=†ËÌÙÓ�Ï‡ˆËÓÌÌÓÂ ÏÂÌ˛,  
11†=†‰ËÒÔÎÂÈ. 12†=†‚ÒÚ�ÓÂÌÌ˚È Ô�ÓˆÂÒÒÓ�. ”ÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ Á‡‚Ó‰Â Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸  
Ì‡ÒÚ�ÓÂÌ ÊÂÎ‡ÂÏ˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ. 

 �‡ÚÍÛ˛ ‚Â�ÒË˛ ‰‡ÌÌ˚ı ËÌÒÚ�ÛÍˆËÈ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ËÌÙÓ�Ï‡ˆËÓÌÌÓÏ  Ï
ÂÌ˛ (INFO) Ô‡ÌÂÎË CC†100. 

¬ Ô‡ÌÂÎË CC†100 ËÏÂÂÚÒˇ ‚ÒÚ�ÓÂÌÌ˚È �ÂÁÂ�‚Ì˚È ËÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËˇ Ë        
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó�‡ ˇÁ˚Í‡ ËÁ 7 Ô�Â‰Î‡„‡ÂÏ˚ı. 

œÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔˇÚË ÒÂÍÛÌ‰ ‚˚Ò‚Â˜Ë‚‡ÂÚÒˇ                 
Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÏÓ‰ÂÎË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ. 

ŒÒ‚Â˘ÂÌËÂ. 
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË Á‡„Ó�‡ÂÚÒˇ Ô�Ë Á‡ÔÛÒÍÂ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÓÚÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ  
Ô�Ë Á‡‚Â�¯ÂÌËË ÂÂ �‡·ÓÚ˚. ŒÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ë ‚˚ÍÎ˛˜‡Ú¸           
‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊËÏ‡ˇ ÍÌÓÔÍÛ LIGHT. 

œ‡�ÓÎ¸. 
¡ÎÓÍË�ÛÂÚ ÌÂÒ‡ÌÍˆËÓÌË�Ó‚‡ÌÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ. 

¬˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ. 
Õ‡ ‰ÌÂ �ÂÎÂÈÌÓ„Ó ¯Í‡Ù‡, Ì‡„�Â‚‡ÚÂÎˇ SE Ë ÏÂÌÂÂ ÏÓ˘Ì˚ı Ô‡�Ó„ÂÌÂ�‡ÚÓ�Ó‚           
ËÏÂÂÚÒˇ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ. »Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â,         
ÂÒÎË ÒËÒÚÂÏÛ Ú�Â·ÛÂÚÒˇ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ Ì‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È Ò�ÓÍ. 

“Â�ÏÓÏÂÚ� ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ �‡ÁÏÂ˘ÂÌ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‚˚ÒÓÚÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó       
ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË ˜ËÒÎ‡Ï Ì‡ Ô‡ÌÂÎË CC 100. 

–ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. 
–ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË  ËÏÂÂÚ ÌÂÓˆÂÌËÏÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îˇ Ò‡ÛÌ ËÎË Ô‡�Ó‚˚ı ·‡Ì¸ ‚ 
ÓÚÂÎˇı, ·‡ÌÌ˚ı ‰ÓÏ‡ı Ë Ú.Ô., Ú.Â. Ú‡Ï, „‰Â ˜‡ÒÚÓÚ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÏÓÊÂÚ ÒËÎ¸ÌÓ  
ÍÓÎÂ·‡Ú¸Òˇ. ¬ ÔÂ�ËÓ‰˚ ÔÓÌËÊÂÌÌÓ„Ó ÒÔ�ÓÒ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÂ�Â‚Ó‰ËÚÒˇ ‚  
˝ÌÂ�„ÓÒ·Â�Â„‡˛˘ËÈ �ÂÊËÏ "„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË", ËÁ ÍÓÚÓ�Ó„Ó ÏÓÊÌÓ ·˚ÒÚ�Ó ÔÂ�ÂÈÚË Í 
ÊÂÎ‡ÂÏÓÈ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Â Ò‡ÛÌ˚ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ON. –ÂÊËÏ �ÂÁÂ�‚‡ ‰‡ÂÚ  
Ó˘ÛÚËÏÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏË˛ Ò�Â‰ÒÚ‚ Á‡ „Ó‰. 

ÕËÊÂ Ì‡ Ô�ËÏÂ�‡ı ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ, Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÎÂ„ÍÓ Á‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡Ú¸ Î˛·ÓÂ  

�‡ÒÔËÒ‡ÌËÂ �‡·ÓÚ˚ Ò‡ÛÌ˚. 

œ�ËÏÂ�˚ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡: 
“�Ë �‡ÁÎË˜Ì˚ı ‚‡�Ë‡ÌÚ‡ ·‡ÌË ÓÚÍ�˚Ú˚ Ò 8 ‰Ó 20 ˜‡ÒÓ‚. ◊‡ÒÚÓÚ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ  
Í‡Ê‰Ó„Ó ‚‡�Ë‡ÌÚ‡ ËÁÏÂÌˇÂÚÒˇ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·�‡ÁÓÏ: 
1) ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Ìˇ.  
«‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�ÛÈÚÂ �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ò 800 ‰Ó 2000.  ÎËÂÌÚ˚ (ËÎË ·‡Ì˘ËÍ)  
‡ÍÚË‚ËÁË�Û˛Ú Ô�Ó„�‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ON Ì‡ Ô‡ÌÂÎË CC ËÎË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ  
‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ Ô�Â‰ÛÒÏÓÚ�ÂÌ. 

2) ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÔÓˇ‚Îˇ˛ÚÒˇ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ Ò 800 ‰Ó 1400.  

œÓÒÎÂ 1400 Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ Ì‡ÔÎ˚‚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó Á‡Í�˚ÚËˇ.  

«‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�ÛÈÚÂ �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ò 800 ‰Ó 2000 Ë �ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò 1400 ‰Ó  

2000. ¬ ÔÂ�‚ÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ‰Ìˇ ÍÎËÂÌÚ˚ ‡ÍÚË‚ËÁË�Û˛Ú Ô�Ó„�‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË  

ON Ì‡ Ô‡ÌÂÎË CC ËÎË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ  
Ô�Â‰ÛÒÏÓÚ�ÂÌ. 

3) ¡ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚ ËÌÚÂ�‚‡Î‡ı 800ñ1000, 1300ñ1400 Ë 1800ñ2000. ¬ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÂ
‚�ÂÏˇ Á‡ıÓ‰ˇÚ ÎË¯¸ ÒÎÛ˜‡ÈÌ˚Â ÔÓÒÂÚËÚÂÎË. «‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�ÛÈÚÂ �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ò
800 ‰Ó 2000 Ë �ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚ ÔÂ�ËÓ‰˚ Ì‡ÔÎ˚‚‡ ÍÎËÂÌÚÓ‚. —ÎÛ˜‡ÈÌ˚Â  

ÔÓÒÂÚËÚÂÎË ·Û‰ÛÚ Ò‡ÏË ‡ÍÚË‚ËÁË�Ó‚‡Ú¸ Ô�Ó„�‡ÏÏÛ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ON Ì‡ Ô‡ÌÂÎË 
CC ËÎË Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ, ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ Ô�Â‰ÛÒÏÓÚ�ÂÌ. 
 

”—“¿ÕŒ¬ » 
‚ÒÂ ÏÓ‰ÂÎË CC†100  

 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: Ô�Ë Á‡‰‡ÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò‡ÛÌ‡ Tylarium ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡. 

flÁ˚Í. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ »ÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÎÂ‚Ó Ë ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (��), 
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ‚˚·Ó�Û ˇÁ˚Í‡. ¬ıÓ‰ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ  
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

¬˚·Â�ËÚÂ ˇÁ˚Í, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ◊ÚÓ·˚ ‚˚ÈÚË
ËÁ ÏÂÌ˛, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚‚Â�ı (�), ‡ ˜ÚÓ·˚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ˇÁ˚Í, Ì‡ÊÏËÚÂ 
MENU. 

¬�ÂÏˇ (˜‡Ò˚). 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ »ÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÎÂ‚Ó Ë ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (� �),
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ˜‡ÒÓ‚. ¬ıÓ‰ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ  
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 
”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÂÌ¸ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ˜ËÒÎ‡ ˜‡ÒÓ‚ 
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜ËÒÎÓ ˜‡ÒÓ‚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛  
ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚  
ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ  
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �).  

ƒÎˇ ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÏÂÌ˛ Ì‡ÊÏËÚÂ MENU. 
 

”—“¿ÕŒ¬ » 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-3B/3S/12B/12S 

 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: Ô�Ë Á‡‰‡ÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò‡ÛÌ‡ Tylarium ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡. 
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: “ÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�‡ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸  
ËÁÏÂÌÂÌ˚ Ë Ô�Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ Ò‡ÛÌÂ Tylarium. 

–”◊ÕŒ≈ ¬ Àfi◊≈Õ»≈/¬¤ Àfi◊≈Õ»≈. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-3B/3S/12B/12S 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚ Ò‡ÛÌ˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ TEMP ñ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒˇ Ô�Â‰˚‰Û˘ÂÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚.  
»ÁÏÂÌËÚÂ Â„Ó, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

–Û˜ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ON, ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ. Õ‡ÊÏËÚÂ OFF, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÂÂ. ≈ÒÎË  
‚˚ Á‡·˚ÎË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚�Û˜ÌÛ˛, „ÂÌÂ�‡ÚÓ� ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÓÚÍÎ˛˜ËÚÒˇ ˜Â�ÂÁ 3 ËÎË 
˜Â�ÂÁ 12 ˜‡ÒÓ‚ ñ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ. 

¿¬“ŒÃ¿“»◊≈— Œ≈ ¬ Àfi◊≈Õ»≈/¬¤ Àfi◊≈Õ»≈. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-3B/3S/12B/12S 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ �ÂÊËÏ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËˇ  
ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË 
‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ ‚ıÓ‰‡ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ  
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

—Ú�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (��) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜‡Ò Ì‡˜‡Î‡, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï,
Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË     

ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

œÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚�ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�), Á‡ÚÂÏ           
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜‡Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÂ‡ÌÒ‡ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (��). œÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÏËÌÛÚ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ  
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ  
ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË     
‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ 
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë      
‚ÌËÁ (� �). 

œ�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Á‡‚Â�¯ÂÌÓ, Ë, ‰Ó ‚�ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ Ò‡ÛÌ˚ ËÎË               
Ô‡�Ó‚ÓÈ ·‡ÌË, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Í�‡ÒÌ‡ˇ Î‡ÏÔÓ˜Í‡. «‡ÚÂÏ ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡     
�Ó‚ÌÓÂ „Ó�ÂÌËÂ (Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÚÂÍÒÚ). —‡ÛÌ‡ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ  
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ˜Â�ÂÁ 3 ËÎË ˜Â�ÂÁ 12 ˜‡ÒÓ‚ ÔÓÒÎÂ Á‡‰‡ÌÌÓ„Ó ‚�ÂÏÂÌË ñ ‚                     
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ�‡‚ÎÂÌËˇ. 
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ:—‡ÛÌÛ ËÎË Ô‡�Ó‚Û˛ ·‡Ì˛ ÏÓÊÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ Î˛·ÓÂ 
‚�ÂÏˇ ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡Ê‡‚ OFF. ◊ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ÌÓ‚¸ Ò Ô�ÂÊÌËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË,
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ  
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ  
ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�), ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚  
ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�), Ë ËÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË
‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

œ�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ CC 100-3B/3S/12B/12S 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ 
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚Ô�‡‚Ó Ë ‚ÎÂ‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ  
ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡     
Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ
ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â �ı
Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ            
‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ    
(� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ        
‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ  (� �). 

œ�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡ Á‡‚Â�¯ÂÌÓ, Ë, ‰Ó ‚�ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ Ò‡ÛÌ˚ ËÎË  
Ô‡�Ó‚ÓÈ ·‡ÌË, Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ Í�‡ÒÌ‡ˇ Î‡ÏÔÓ˜Í‡. œÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ò‡ÛÌ‡ Ì‡˜ÌÂÚ            
ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔÓ‰Ó„�Â‚‡Ú¸Òˇ (Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡ Ë   
‚�ÂÏˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ). 

≈ÒÎË Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ON, ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�‡ Ò�‡ÁÛ ÔÓ‚˚ÒËÚÒˇ ‰Ó Ô�Â‰‚‡�ËÚÂÎ¸ÌÓ                
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ‰Îˇ Ò‡ÛÌ˚. ◊Â�ÂÁ ˜‡Ò ÒËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ    
Ì‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û ‰Îˇ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. œ�Ë Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ON                  
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ÒÂ‡ÌÒ Ò‡ÛÌ˚ Ô�Ó‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1 ˜‡Ò. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ≈ÒÎË Ú‡ÈÏÂ� Ë �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ‚�ÂÏˇ,    
Ò�‡·ÓÚ‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ Ú‡ÈÏÂ�‡. 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: —‡ÛÌÛ Tylarium ÏÓÊÌÓ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ           
Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË OFF. ◊ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ÌÓ‚¸ Ò Ô�ÂÊÌËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË,        
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MENU ñ œÂ�ÂÏÂÒÚËÚÂÒ¸ ‚ �ÂÊËÏ �ÂÁÂ�‚‡ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚Ô�‡‚Ó Ë        
‚ÎÂ‚Ó (��). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ     
‚ÌËÁ (�), ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ   
‚Ô�‡‚Ó (�), Ë ËÁÏÂÌËÚÂ ˝ÚÓÚ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ   
(� �). 

œ‡�ÓÎ¸ 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-3B/3S/12B/12S 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ô‡�ÓÎˇ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ô‡�ÓÎˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË   
‚Ô�‡‚Ó Ë ‚ÎÂ‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ    
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). ¬‚Â‰ËÚÂ ÍÓ‰, ÔÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ‚ÒÂÏË ÍÌÓÔÍ‡ÏË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË                   
(� � � �). œ�Ë Ò·ÓÂ ÔËÚ‡ÌËˇ ˝ÚÓÚ ÍÓ‰ Ò·�‡Ò˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ 1995. Õ‡ÊÏËÚÂ MENU Ë         
ËÁÏÂÌËÚÂ ÍÓ‰ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÎÂ‚Ó (�). ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓ‰‡
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‚ÒÂ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË (� � � �). Õ‡ÊÏËÚÂ MENU. ¿ÍÚË‚ËÁË�ÛÈÚÂ  �
ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�),               
Ì‡ÊÏËÚÂ MENU. “ÂÔÂ�¸ Ô‡�ÓÎ¸ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ. 

◊ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È �ÂÊËÏ, ÔÓ‚ÚÓ�ËÚÂ ˝ÚÛ ÊÂ Ô�ÓˆÂ‰Û�Û, ÚÓÎ¸ÍÓ     
�ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ì‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓî. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ¬ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ô‡�‡ÏÂÚ�˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË      
Ô‡�ÓÎˇ. 

 

”—“¿ÕŒ¬ » 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S 

 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: Ô�Ë Á‡‰‡ÌËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ò‡ÛÌ‡ Tylarium ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌ‡.      
ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: «Ì‡˜ÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚ Ë ‚Î‡ÊÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ      
ËÁÏÂÌËÚ¸ Ô�Ë ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌÓÈ Ò‡ÛÌÂ. 

–”◊ÕŒ≈ ¬ Àfi◊≈Õ»≈/¬¤ Àfi◊≈Õ»≈. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S 

”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚ Ò‡ÛÌ˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ TEMP ñ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ‚˚Ò‚ÂÚËÚÒˇ Ô�Â‰˚‰Û˘ÂÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚.     
»ÁÏÂÌËÚÂ Â„Ó, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

–Û˜ÌÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ. 
¬ÌËÏ‡ÌËÂ! ÕÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‚�ÂÏˇ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ. —‡ÛÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸      
‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Ì‡ 12 ˜‡ÒÓ‚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ ON ‰Îˇ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÒËÒÚÂÏ˚. Õ‡ÊÏËÚÂ OFF, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÂÂ. 

œ–Œ√–¿ÃÃ»–Œ¬¿Õ»≈ Õ≈ƒ≈À‹ÕŒ√Œ “¿…Ã≈–¿ 
Ò �‡ÁÌ˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË ‰Îˇ �‡ÁÌ˚ı ‰ÌÂÈ ÌÂ‰ÂÎË. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S 
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”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ �ÂÊËÏ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËˇ 
ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË 
‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ ‚ıÓ‰‡ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ   
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�).  

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÂÌ¸ (Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë
 ‚Ô�‡‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ       
‚ÌËÁ (�). 

¬˚·Â�ËÚÂ ÌÓÏÂ� ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 1) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡
ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ    
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡     
Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ           
˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ  
(� �), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�).              
»ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �).               
œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�).             
»ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �).             
œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó       
(�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

“ÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Á‡‰‡Ì‡ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 1 Ì‡ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ); Ì‡ÊÏËÚÂ MENU, ˜ÚÓ·˚ 
‚Â�ÌÛÚ¸Òˇ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ. ƒÎˇ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ ‚�ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ Ë 
ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÂ‡ÌÒ‡ Ì‡ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÌÂ‰ÂÎË, ÔÂ�ÂÏÂ˘‡ÈÚÂÒ¸ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚Ô�‡‚Ó Ë      
‚ÎÂ‚Ó (��) Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‰Ìˇ/Ô‡�‡ÏÂÚ�Ó‚. ¬˚ ÏÓÊÂÚÂÚ Á‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡Ú¸ ÌÂ         
·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ˚�Âı ÒÂ‡ÌÒÓ‚ ‚ ‰ÂÌ¸.  Ó„‰‡ ‚ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·Û‰ÛÚ ‚‚Â‰ÂÌ˚, ‚Â�ÌËÚÂÒ¸ Í       
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ‰‚‡Ê‰˚ Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ON, Ë ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·Û‰ÛÚ ‡ÍÚË‚ËÁË�Ó‚‡Ì˚. ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ:  �‡ÒÌ‡ˇ Î‡ÏÔÓ˜Í‡       
ÏË„‡ÂÚ ‰Ó ÚÂı ÔÓ�, ÔÓÍ‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ Ò‡ÛÌ‡ ËÎË Ô‡�Ó‚‡ˇ      
·‡Ìˇ; ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡Ú¸Òˇ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ �‡·ÓÚ˚ Tylarium ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ,   
ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡ �Ó‚ÌÓÂ „Ó�ÂÌËÂ (Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ                    
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÚÂÍÒÚ). 

◊ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Tylarium ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. (œ�Ë ˝ÚÓÏ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÚÂÍÛ˘ËÈ ÒÂ‡ÌÒ.) 

◊ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, Ì‡ÊÏËÚÂ MENU,               
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó, ‡ 
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. 

œ–Œ√–¿ÃÃ»–Œ¬¿Õ»≈ Õ≈ƒ≈À‹ÕŒ√Œ “¿…Ã≈–¿ 
Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏË Ì‡ ‚ÒÂ ‰ÌË ÌÂ‰ÂÎË. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S 
”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ �ÂÊËÏ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ë ÁÌ‡˜ÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË 
‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ ‚ıÓ‰‡ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ   
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�).  

—Ú�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó ‚˚·Â�ËÚÂ �ÂÊËÏ WEEK. ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ                         
Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

¬˚·Â�ËÚÂ ÌÓÏÂ� ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË (Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 1) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ                 
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). 

—Ú�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�) ÔÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜‡Ò     
Ì‡˜‡Î‡ ÒÂ‡ÌÒ‡ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (��). œ�‡‚ÓÈ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ÔÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡    
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÏËÌÛÚ (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı 
Ë ‚ÌËÁ (� �). 

œÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚�ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�), Á‡ÚÂÏ           
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜‡Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÂ‡ÌÒ‡ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (��), ÔÓÚÓÏ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ      
‚Ô�‡‚Ó (�) ÔÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÏËÌÛÚ. »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ   
ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚,         
Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ    
ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ,       
Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

“ÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ (ÌÓÏÂ� 1) Á‡‰‡Ì‡; Ì‡ÊÏËÚÂ MENU, ˜ÚÓ·˚ ‚Â�ÌÛÚ¸Òˇ ‚ �ÂÊËÏ 
Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ. «‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�ÛÈÚÂ Í‡Ê‰Û˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ      
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ Ò‡ÛÌ˚ Tylarium ÏÓÊÌÓ Á‡‰‡Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚
˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˜ÂÚ˚�Â �‡Á‡ ‚ ‰ÂÌ¸.  Ó„‰‡ ‚ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·Û‰ÛÚ ‚‚Â‰ÂÌ˚, ‚Â�ÌËÚÂÒ¸ Í     
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡, ‰‚‡Ê‰˚ Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ON, Ë ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ·Û‰ÛÚ ‡ÍÚË‚ËÁË�Ó‚‡Ì˚. —‡ÛÌ‡ ËÎË Ô‡�Ó‚‡ˇ ·‡Ìˇ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ ‚                      
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ; ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡Ú¸Òˇ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ �‡·ÓÚ˚ Tylarium ‚              
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡ �Ó‚ÌÓÂ „Ó�ÂÌËÂ (Ì‡            
‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÚÂÍÒÚ). 

◊ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Tylarium ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. (œ�Ë ˝ÚÓÏ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÚÂÍÛ˘ËÈ ÒÂ‡ÌÒ.) 

◊ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, Ì‡ÊÏËÚÂ MENU,               
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó, ‡ 
Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. 

œ–Œ√–¿ÃÃ»–Œ¬¿Õ»≈ –≈∆»Ã¿ √Œ“Œ¬ÕŒ—“» 
Ò �‡ÁÌ˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ì‡ �‡ÁÌ˚Â ‰ÌË ÌÂ‰ÂÎË. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ   
ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ ‚ıÓ‰‡ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�).  

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰ÂÌ¸ (Ì‡Ô�ËÏÂ�, ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë
‚Ô�‡‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ       
‚ÌËÁ (�). 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡     
Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ           
˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: œÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ‚�ÂÏÂÌË ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ              
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�), Á‡ÚÂÏ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ˜‡Ò ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ ÒÂ‡ÌÒ‡ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë     
‚ÌËÁ (��), ÔÓÚÓÏ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�) ÔÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ ÏËÌÛÚ.                
»ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �).               
œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�).             
»ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �).             
œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó       
(�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

“ÂÏ Ò‡Ï˚Ï �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ 1 Ì‡ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ); Ì‡ÊÏËÚÂ 
MENU, ˜ÚÓ·˚ ‚Â�ÌÛÚ¸Òˇ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ. «‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�ÛÈÚÂ  ÔÂ�ËÓ‰˚ 
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ‰Îˇ Í‡Ê‰Ó„Ó ‰Ìˇ.  Ó„‰‡ ‚ÒÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ô�ÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚, ‚Â�ÌËÚÂÒ¸                
Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡ ‚ MENU Ë Ì‡ÊÏËÚÂ ON, �ÂÊËÏ �ÂÁÂ�‚‡                          
‡ÍÚË‚ËÁË�ÛÂÚÒˇ.  �‡ÒÌ‡ˇ Î‡ÏÔÓ˜Í‡ Ì‡˜ÌÂÚ ÏË„‡ÂÚ ‰Ó ÚÂı ÔÓ�, ÔÓÍ‡ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ 
‚�ÂÏˇ ÌÂ ‚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ Ò‡ÛÌ‡ ËÎË Ô‡�Ó‚‡ˇ ·‡Ìˇ; ÔÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ò‡ÛÌ‡ Ì‡˜ÌÂÚ ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ Ô
Ó‰Ó„�Â‚‡Ú¸Òˇ (Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡ Ë ‚�ÂÏˇ            
‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ). 

≈ÒÎË Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ON, ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�‡ Ò�‡ÁÛ ÔÓ‚˚ÒËÚÒˇ ‰Ó Ô�Â‰‚‡�ËÚÂÎ¸ÌÓ                
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ◊Â�ÂÁ ˜‡Ò ÒËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡                   
ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û ‰Îˇ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. œ�Ë Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ON  Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ 
Ó˜Â�Â‰ÌÓÈ ÒÂ‡ÌÒ Ò‡ÛÌ˚ Ô�Ó‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1 ˜‡Ò. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ≈ÒÎË Ú‡ÈÏÂ� Ë �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ‚�ÂÏˇ,    
Ò�‡·ÓÚ‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ Ú‡ÈÏÂ�‡. 

◊ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Tylarium ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. (œ�Ë ˝ÚÓÏ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ  ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÚÂÍÛ˘ËÈ ÒÂ‡ÌÒ.) 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ƒÎˇ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ �ÂÊËÏ‡ �ÂÁÂ�‚‡, Ì‡ÊÏËÚÂ    
MENU, ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚Ô�‡‚Ó Ë ‚ÎÂ‚Ó ÔÂ�ÂÍÎ˛˜ËÚÂÒ¸ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ô‡�‡ÏÂÚ�Ó‚  �ÂÊËÏ‡ 
�ÂÁÂ�‚‡ Ë Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. 

◊ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ÌÓ‚¸ Ò Ô�ÂÊÌËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MENU,       
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë 
‚Ô�‡‚Ó (� �), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ON. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÕÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ô‡�ÓÎÂÏ. 

œ–Œ√–¿ÃÃ»–Œ¬¿Õ»≈ –≈∆»Ã¿ √Œ“Œ¬ÕŒ—“» 
Ò Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚ÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË Ì‡ ‚ÒÂ ‰ÌË ÌÂ‰ÂÎË. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îˇ CC 100-0B/0S. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ   
ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �). ƒÎˇ ‚ıÓ‰‡ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ 
Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�).  

¬˚·Â�ËÚÂ ÌÂ‰ÂÎ˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �).                
¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). 

”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ Ì‡˜‡Î‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡     
Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ
ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚�ÂÏˇ ÓÍÓÌ˜‡ÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �), ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÏËÌÛÚ‡Ï, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ          
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ˜ËÒÎÓ ÏËÌÛÚ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı 
Ë ‚ÌËÁ (� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�˚, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ            
‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ    
(� �). œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í �ÂÊËÏÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ, Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ        
‚Ô�‡‚Ó (�). »ÁÏÂÌËÚÂ �ÂÊËÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚‚Â�ı Ë ‚ÌËÁ (� �). 

“ÂÏ Ò‡Ï˚Ï �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Á‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡Ì. ¬Â�ÌËÚÂÒ¸ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ �ÂÊËÏ‡ 
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ‰‚‡Ê‰˚ Ì‡Ê‡‚ ÍÌÓÔÍÛ MENU, Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ON. Õ‡˜ÌÂÚ ÏË„‡Ú¸ Í�‡ÒÌ
˚È Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚È ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ�; ˝ÚÓ ·Û‰ÂÚ Ô�Ó‰ÓÎÊ‡Ú¸Òˇ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡ �‡·ÓÚ˚ Tylarium ‚  
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚�ÂÏˇ, ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó ËÌ‰ËÍ‡ÚÓ� ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡ �Ó‚ÌÓÂ „Ó�ÂÌËÂ (Ì‡            
‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓˇ‚ËÚÒˇ ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ô‡ÌÂÎ¸ ÔÂ�Â¯Î‡ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ë ·
Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ ‚ Ú‡ÍÓÂ-ÚÓ ‚�ÂÏˇ). 

≈ÒÎË Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ON, ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�‡ Ò�‡ÁÛ ÔÓ‚˚ÒËÚÒˇ ‰Ó Ô�Â‰‚‡�ËÚÂÎ¸ÌÓ                
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËˇ. ◊Â�ÂÁ ˜‡Ò ÒËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔÂ�ÂÈ‰ÂÚ Ì‡                   
ÚÂÏÔÂ�‡ÚÛ�Û ‰Îˇ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË. œ�Ë Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡Ê‡ÚËË ÍÌÓÔÍË ON Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒˇ 
ÒÂ‡ÌÒ Ò‡ÛÌ˚ Ô�Ó‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 1 ˜‡Ò. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ≈ÒÎË Ú‡ÈÏÂ� Ë �ÂÊËÏ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ ‚�ÂÏˇ,    
Ò�‡·ÓÚ‡ÂÚ ÙÛÌÍˆËˇ Ú‡ÈÏÂ�‡. 

◊ÚÓ·˚ ‚˚ÍÎ˛˜ËÚ¸ Tylarium ‚�Û˜ÌÛ˛, Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. (œ�Ë ˝ÚÓÏ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ 
ÚÂÍÛ˘ËÈ ÒÂ‡ÌÒ.) 

ŒÔÂ�‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ: ◊ÚÓ·˚ ÓÚÏÂÌËÚ¸ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ �ÂÊËÏ‡   
„ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, Ì‡ÊÏËÚÂ MENU, ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ú‡ÈÏÂ�‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÓÍ      
ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó Ë ‚Ô�‡‚Ó, ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ OFF. 

◊ÚÓ·˚ Á‡ÔÛÒÚËÚ¸ Ò‡ÛÌÛ ‚ÌÓ‚¸ Ò Ô�ÂÊÌËÏË ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ÏË, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ MENU,       
ÔÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË ‚ÎÂ‚Ó   
Ë ‚Ô�‡‚Ó (� �), ‡ Á‡ÚÂÏ Ì‡ÊÏËÚÂ ON. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÕÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË �ÂÊËÏ‡ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË Ô‡�ÓÎÂÏ. 

œ‡�ÓÎ¸. 
”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ô‡�ÓÎˇ. 
Õ‡ÊÏËÚÂ MENU ñ œÂ�ÂÈ‰ËÚÂ Í ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ô‡�ÓÎˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛˇ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË   
‚Ô�‡‚Ó Ë ‚ÎÂ‚Ó (� �). ¬ÓÈ‰ËÚÂ ‚ �ÂÊËÏ Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌËˇ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË ÒÓ    
ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÌËÁ (�). ¬‚Â‰ËÚÂ ÍÓ‰, ÔÓÎ¸ÁÛˇÒ¸ ‚ÒÂÏË ÍÌÓÔÍ‡ÏË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË                   
(� � � �). œ�Ë Ò·ÓÂ ÔËÚ‡ÌËˇ ˝ÚÓÚ ÍÓ‰ Ò·�‡Ò˚‚‡ÂÚÒˇ ‚ 1995. Õ‡ÊÏËÚÂ MENU Ë         
ËÁÏÂÌËÚÂ ÍÓ‰ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚ÎÂ‚Ó (�). ƒÎˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÍÓ‰‡
ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ‚ÒÂ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍ‡ÏË  (� � � �). Õ‡ÊÏËÚÂ MENU. ¿ÍÚË‚ËÁË�ÛÈÚÂ �
ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍË ÒÓ ÒÚ�ÂÎÍÓÈ ‚Ô�‡‚Ó (�),                
Ì‡ÊÏËÚÂ MENU. “ÂÔÂ�¸ Ô‡�ÓÎ¸ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ÒËÎÛ. 

◊ÚÓ·˚ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚È �ÂÊËÏ, ÔÓ‚ÚÓ�ËÚÂ ˝ÚÛ ÊÂ Ô�ÓˆÂ‰Û�Û, ÚÓÎ¸ÍÓ    
�ÂÊËÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ/‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ì‚˚ÍÎ˛˜ÂÌÓî. 

«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ¬ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ô‡�‡ÏÂÚ�˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË      
Ô‡�ÓÎˇ. 

œ–»≈Ã —¿”Õ¤ ¬ Õ≈«¿œÀ¿Õ»–Œ¬¿ÕÕŒ≈ ¬–≈Ãfl 

ÂÒÎË Ô‡ÌÂÎ¸ Á‡·ÎÓÍË�Ó‚‡Ì‡ Ô‡�ÓÎÂÏ. 
—‡ÛÌÓÈ ËÎË Ô‡�Ó‚ÓÈ ·‡ÌÂÈ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ë ‚ ÌÂÁ‡Ô�Ó„�‡ÏÏË�Ó‚‡ÌÌÓÂ            
‚�ÂÏˇ. ◊ÚÓ·˚ Ì‡˜‡Ú¸ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÂ‡ÌÒ, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ ON. ◊ÚÓ·˚ Ô�Ó‰ÓÎÊËÚ¸ ÒÂ‡ÌÒ,
Ì‡ÊÏËÚÂ ON Â˘Â �‡Á. —ËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ‚˚ÍÎ˛˜ËÚÒˇ ˜Â�ÂÁ ˜‡Ò ÔÓÒÎÂ            
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Ì‡Ê‡ÚËˇ ÍÌÓÔÍË ON. 

 
TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden. 

Tel 035-299 00 00, Fax 035-299 01 98. 
 

 

© ¬ÓÒÔ�ÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ˜‡ÒÚË˜ÌÓÂ ËÎË ÔÓÎÌÓÂ, Á‡Ô�Â˘ÂÌÓ ·ÂÁ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó 

 �‡Á�Â¯ÂÌËˇ ÙË�Ï˚ TYLÖ. TYLÖ ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô�‡‚Ó Á‡ÏÂÌ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı Ï‡ÚÂ�Ë‡ÎÓ‚, 

 ‚ÌÂÒÂÌËˇ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÍÓÌÒÚ�ÛÍˆË˛ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ. 
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Funkcje. 
1 = skala regulacji 2 = regulacja czasu 3 = regulacja temp. 4 = włączanie 
5 = wyłączanie 

Regulacja temperatury. 
(Urządzenie musi być włączone - ON). 

Proszę nacisnąć TEMP – wyświetlona zostanie wcześniej ustawiona temperatura. 
Liczby wskazują rosnącą temperaturę od 1 do 10. Należy wybrać najbardziej 
odpowiadającą temperaturę. Np., można rozpocząć kąpiel przy temperaturze 
ustawionej w pozycji 4. Jeżeli jednak istnieje potrzeba podwyższenia lub obniżenia 
temperatury, należy ustawić wyższą lub niższą wartość, tak ażeby uzyskać idealną 
dla Państwa temperaturę (najczęściej 70-90°C (158-194°F) dla tradycyjnej sauny 
suchej lub mokrej, 45-75°C (113-167°F) dla sauny parowej i ziołowej). 

Ręczne włączanie/wyłączanie. 
Proszę nacisnąć ON w celu włączenia urządzeń. Proszę nacisnąć OFF w celu 
wyłączenia urządzeń (dioda zgaśnie). 
Funkcja pamięci automatycznie ustawia wcześniejszą temperaturę. 
Proszę nacisnąć TEMP – aby zmienić wcześniej ustawioną temperaturę 
Wbudowany timer automatycznie wyłącza piec/generator pary po 3 godzinach 
pracy. Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszego wyłączenia, proszę nacisnąć 
OFF. Aby przedłużyć czas pracy, proszę nacisnąć ON. 

Regulacja timera. 
(Urządzenie musi być wyłączone - OFF) 

Liczby w tym przypadku oznaczają ustawienia timera (= liczba godzin po 
upłynięciu, których urządzenie automatycznie włączy się). Aby ustwić timer: 
Proszę nacisnąć TIME – ustawić żądaną wartość timera w przedziale od 1 do 10 
godzin. 
Proszę nacisnąć ON – timer zostaje uruchomiony; podczas działania timera 
będzie migać dioda. Urządzenie po włączeniu, będzie pracować przez 3 godziny, 
a następnie automatycznie wyłączy się. W celu wcześniejszego wyłączenia, 
należy tylko wcisnąć OFF. Aby przedłużyć czas pracy, proszę nacisnąć ON. 

Główny wyłącznik zasilania. 
W dolnej części skrzynki przekaźnikowej, pieców typu SE oraz mniejszych modeli 
generatorów pary umieszczony jest główny wyłącznik zasilania. Wyłącznik ten 
należy używać tylko w przypadkach, kiedy urządzenia nie będą używane przez 
dłuższy czas, np. kilka tygodni. Po każdym wyłączeniu zasilania wszystkie 
ustawienia należy zaprogramować ponownie. 
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Funkcje. 
1 = oświetlenie. 2 = włączanie/wyłączanie. 3 = ustawienia temperatury, 
4 = ustawienia czasu.  5 = zmniejszenie temp./czasu.  6 = zwiększenie 
temp./czasu.  7 = wyświetlacz. 

Oświetlenie. 
Automatycznie włącza się w momencie włączenia urządzeń i automatycznie 
wyłącza się po zakończeniu pracy urządzenia. Oświetlenie można także włączać i 
wyłączać naciskając przycisk LIGHT. 

Główny wyłącznik zasilania 
W dolnej części skrzynki przekaźnikowej, pieców typu SE oraz mniejszych modeli 
generatorów pary umieszczony jest główny wyłącznik zasilania. Wyłącznik ten 
należy używać tylko w przypadkach, kiedy urządzenia nie będą używane przez 
dłuższy czas, np. kilka tygodni Po każdym wyłączeniu zasilania wszystkie 
ustawienia należy zaprogramować ponownie. Termometr w saunie lub w łaźni 
parowej należy umieszczać na takiej wysokości, aby temperatura powietrza była 
równa temperaturze podawanej na wyświetlaczu 

 

USTAWIENIA 
CC 50, wszystkie modele 

 

Regulacja temperatury. 
Proszę nacisnąć TEMP – wyświetlona zostanie wcześniej ustawiona 
temperatura Zmiany dokonuje się naciskając przyciski ze strzałkami (� �). 

Ręczne włączanie/wyłączanie. 
Proszę nacisnąć ON w celu włączenia urządzeń. Proszę nacisnąć OFF w 
celu wyłączenia urządzeń (dioda zgaśnie). 

Regulacja timera. 
(Urządzenie musi być wyłączone - OFF) 
Proszę nacisnąć TIME (miga wyświetlacz godzin) – przy pomocy przycisków ze 
strzałkami (� �) należy ustawić liczbę godzin, po ilu włączą się urządzenia. 
Proszę nacisnąć TIME (miga wyświetlacz minut) – przy pomocy przycisków ze 
strzałkami (� �) należy ustawić liczbę minut, po ilu włączą się urządzenia. 
(UWAGA: wyświetlacz godzin i minut musi migać przed naciśnięciem ON). 
Proszę nacisnąć ON – timer został włączony; czerwona dioda będzie migać do 
momentu, w którym włączą się urządzenia. Urządzenia zostaną wyłączone 
automatycznie po 3 lub po 12 godzinach pracy, w zależności od modelu panelu 
sterującego. Urządzenia mogą być wyłączone w każdej chwili, przez naciśnięcie 
OFF. 

Zmiany w typach paneli sterujących (ustawienia 
fabryczne = test nr 50) 
1. Należy podłączyć zasilanie. 
2. Należy nacisnąć klawisze ↑  i  ↓ jednocześnie na około 6 sekund 

(UWAGA! Maksymalnie w ciągu 60 sekund po włączeniu zasilania). 
3. Należy zmienić ustawienia panela sterującego zgodnie ze schematem 

używając klawiszy ↑ i ↓ i następnie zaakceptować te ustawienia 
klawiszem TEMP. 

 

Typ panela 
Test no. 

* 

Test no. 

** opis 

CC50-3B 50 50.A Sauna 110°C, 3 h czas pracy 

CC50-12B 51 51.A Sauna 110°C, 12 h czas pracy 

CC50-3S 53 53.A Łaźnia 55°C, 3 h czas pracy 

CC50-12S 54 54.A Łaźnia 55°C, 12 h czas pracy 

CC50-1S 15 15.A Łaźnia 55°C, 1 h czas pracy 

CC50-1B 18 18.A Sauna 110°C, 1 h czas pracy 

CC50-24B 58 58.A Sauna 110°C, 24 h czas pracy 

CC50-0B 59 59.A Sauna 110°C, ON/OFF 

CC50-24S 68 68.A Łaźnia 55°C, 24 h czas pracy 

CC50-0S 69 69.A Łaźnia 55°C, ON/OFF 

* ustawienia dla przypadku z użyciem zewnętrznego przełącznika 
(załączanie typu impulsowego); 

** ustawienia dla przypadku z użyciem zewnętrznego przełącznika 
(załączanie typu ON/OFF); 

Kod zabezpieczający przed zmianą ustawień. 
Pierwszy program „ustawienia” - naciśnij klawisz ze strzałką w dół ↓, 
przytrzymaj go i naciśnij równocześnie klawisze TEMP i TIME. Kod blokady 
panelu, który uniemożliwia zmianę ustawień jest uaktywniony. Żeby  powrócić 
do  trybu odblokowanego, naciśnij klawisz ze strzałką w dół ↓, przytrzymaj ją i 
trzymając go naciśnij jednocześnie klawisz OFF. 

Kod zabezpieczający przed zmianami w ustawieniach 
temperatury. 
Pierwszy program „ustawienia” -  naciśnij klawisz TIME , przytrzymaj  go i 
naciśnij równocześnie klawisze TEMP i LIGHT. Kod zabezpieczający, który 
uniemożliwia zmianę ustawień temperatury jest aktywny. W celu powrotu do 
trybu odblokowanego, naciśnij klawisz ze strzałką w dół ↓, przytrzymaj ją i 
trzymając go naciśnij równocześnie klawisz OFF. 
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Funkcje. 
1 = włączanie. 2 = regulacja temp. 3 = wyłącznie.  4 = oświetlenie.  5 = w lewo. 
6 = zmniejszanie temp./czasu oraz w dół.  7 = w prawo.  8 = zwiększanie 
temp./czasu oraz w górę.  9 = menu ustawień. 10 = menu informacyjne. 
11 = wyświetlacz. 12 = wbudowany, ustawiony fabrycznie procesor, z możliwością 
programowania. 
Uproszczona wersja instrukcji znajduje się pod hasłem INFO w panelu CC 100. 

Panel CC 100 posiada wbudowane zasilanie awaryjne oraz możliwość wyboru 
jednego z siedmiu języków obsługi. 

Po każdej przerwie w zasilaniu, przez 5 sekund  wyświetlane są dane 
informujące o typie panelu. 

Oświetlenie. 
Automatycznie włącza się w momencie włączenia urządzeń i automatycznie 
wyłącza się po zakończeniu pracy urządzenia. Oświetlenie można także włączać i 
wyłączać naciskając przycisk LIGHT. 

Hasło - kod. 
Uniemożliwia dokonywanie zmian przez osoby nieupoważnione. 

Główny wyłącznik zasilania. 
W dolnej części skrzynki przekaźnikowej, pieców typu SE oraz mniejszych modeli 
generatorów pary umieszczony jest główny wyłącznik zasilania. Wyłącznik ten 
należy używać tylko w przypadkach, kiedy urządzenia nie będą używane przez 
dłuższy czas, np. kilka tygodni. Po każdym wyłączeniu zasilania wszystkie 
ustawienia należy zaprogramować ponownie. Termometr w saunie lub w łaźni 
parowej należy umieszczać na takiej wysokości, aby temperatura powietrza była 
równa temperaturze podawanej na wyświetlaczu 

Funkcja Stand-by. 
Funkcja Stand-by jest bardzo użyteczna w obiektach publicznych, gdzie frekwencja 
osób korzystających z sauny/łaźni jest różna. Podczas gdy frekwencja jest niska, 
urządzenia pracują w energooszczędnym trybie "stand-by". W momencie 
naciśnięcia przycisku ON, temperatura szybko osiąga zaprogramowaną wartość. 
W ten sposób dzięki funkcji stand-by oszczędza się rocznie znaczące ilości energii 
elektrycznej. 

Przykłady korzystania z funkcji Stand-by: 
Załóżmy, że mamy trzy obiekty kąpielowe, otwarte w godz. 8.00 - 20.00. W każdym 
z tych obiektów frekwencja osób zmienia się w następujący sposób:  
1) W ciągu dnia obiekt sporadycznie odwiedzany jest przez małą grupę ludzi. 
Funkcja stand-by zaprogramowana jest w godz. 800 - 2000. Osoby odwiedzające 
(lub osoba z obsługi) mogą w każdym chwili włączyć urządzenia przyciskając ON, 
bądź przyciskając zewnętrzny wyłącznik (w przypadku jeżeli taki jest 
zainstalowany). 
2) W godz. 800 - 1400 obiekt jest odwiedzany przez bardzo małą grupę osób. Po 
godz. 1400 liczba osób korzystających stale rośnie, aż do godzin wieczornych. 
Funkcja stand-by zaprogramowana jest w godz. 800 - 2000. Natomiast program 
ciągłej pracy ”ON” ustawiony jest w godz. 1400 - 2000. Osoby odwiedzające (lub 
osoba z obsługi) mogą w każdym chwili włączyć urządzenia przyciskając ON, bądź 
przyciskając zewnętrzny wyłącznik (w przypadku jeżeli taki jest zainstalowany). 
3) Duża liczba osób odwiedzających w godz. 800 - 1000, 1300 - 1400 oraz 1800 - 2000. 
W innych porach dnia przychodzą tylko sporadyczne osoby. Funkcja stand-by 
zaprogramowana jest w godz. 800 - 2000, natomiast tryb ciągłej pracy ”ON” w 
ww. godzinach. Osoby odwiedzające (lub osoba z obsługi) mogą w każdym chwili 
włączyć urządzenia przyciskając ON, bądź przyciskając zewnętrzny wyłącznik (w 
przypadku jeżeli taki jest zainstalowany). 

 

USTAWIENIA 
CC 100 wszystkie modele 

 

Uwaga: wszystkie ustawienia należy dokonywać w trybie wyłączonych 
urządzeń - OFF. 

Wybór języka obsługi panelu. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno wyboru języka. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk „w dół” (�). 
Należy dokonać wyboru języka przy pomocy przycisków „w lewo” lub „w prawo” 
(� �). Aby potwierdzić wybór należy wcisnąć przycisk „do góry” (�), a następnie 
MENU. 

Czas (zegar). 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno ustawiania czasu. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk „w dół” (�). 
Datę należy ustawić przy pomocy przycisków „do góry” lub „do dołu” (� �). Aby 
wejść w tryb ustawiania godziny, należy wcisnąć przycisk „w prawo” (�). Godziny 
należy ustawić przy pomocy przycisków „do góry” lub „do dołu (� �). Aby wejść w 
tryb ustawiania minut, należy wcisnąć przycisk „w prawo” (�). Minuty należy 
ustawić przy pomocy przycisków „do góry” lub „do dołu (� �). 

Proszę nacisnąć MENU w celu potwierdzenia. 

 

USTAWIENIA 
Uwaga: dotyczy tylko CC 100-3B/3S/12B/12S 

 

Uwaga: wszystkie ustawienia należy dokonywać w trybie wyłączonych 
urządzeń - OFF. Zmiany temperatury mogą być jednak dokonywane, gdy 
urządzenia są włączone - ON. 

RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE. 

Uwaga: dotyczy tylko CC 100-3B/3S/12B/12S 

Regulacja temperatury 
Proszę nacisnąć TEMP – wyświetlona zostanie wcześniej ustawiona temperatura 
Zmiany dokonuje się naciskając przyciski ze strzałkami (� �). 

Ręczne włączanie/wyłączanie. 
Proszę nacisnąć ON aby włączyć urządzenia. Proszę nacisnąć OFF aby 
wyłączyć urządzenia. Urządzenia zostaną wyłączone automatycznie po 3 lub po 12 
godzinach pracy, w zależności od modelu panelu sterującego. 

AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE. 
Uwaga: dotyczy tylko CC 100-3B/3S/12B/12S 

Ustawianie terminu włączania/wyłączania i 
temperatury. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno ustawień timera. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk „w dół” (�). 

Używając przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) należy ustawić czas włączenia, a 
następnie przyciskiem „w prawo” (�) przejść do ustawienia minut. Ustawienie 
minut należy dokonać za pomocą przycisków „do góry” lub „w dół” (� �). 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk „w prawo” (�) a 
następnie przy pomocy przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) ustawić godzinę 
wyłączenia, a następnie przyciskiem „w prawo” (�) przejść do ustawienia minut. 
 Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków „do góry” lub „w dół” 
(� �). W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć „w prawo” (�).Używając 
przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) należy ustawić temperaturę. Przyciskiem 
„w prawo” (�) należy wejść w tryb programowania on/off. Zmiany należy dokonać 
naciskając przyciski „do góry” lub w dół” (� �). 
Programowanie zostało zakończone; do momentu włączenia się urządzeń zacznie 
migać czerwona dioda. Po włączeniu urządzeń dioda będzie paliła się w sposób 
ciągły (potwierdzi to tekst na wyświetlaczu). Urządzenie zostanie wyłączone 
automatycznie po 3 lub po 12 godzinach pracy, w zależności od modelu panelu 
sterującego. 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF. W celu 
ponownego uruchomienia z takimi samymi ustawieniami, proszę nacisnąć MENU. 
Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), należy wyświetlić okno 
ustawień timera. Aby wejść w tryb programowania należy nacisnąć przycisk „w 
dół” (�), przejść do programowania on/off naciskając przycisk „w prawo” (�). 
Zmianę należy dokonać przyciskami „do góry” lub „w dół” (� �). 

Programowanie funkcji STAND-BY. 
Uwaga: Dotyczy tylko CC 00-3B/3S/12B/12S 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno ustawień funkcji stand-by. Aby wejść w tryb programowania 
należy nacisnąć przycisk „w dół” (�). 

Używając przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) należy ustawić godzinę 
włączenia, a następnie przyciskiem „w prawo” (�) przejść do ustawienia minut. 
Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków „do góry” lub „w dół” (� 
�). 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk „w prawo” (�) a 
następnie przy pomocy przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) ustawić godzinę 
wyłączenia, a następnie przyciskiem „w prawo” (�) przejść do ustawienia minut. 
Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków „do góry” lub „w dół” 
(� �). W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć „w prawo” (�).Używając 
przycisków „do góry” lub „w dół” (� �) należy ustawić temperaturę. Przyciskiem 
„w prawo” (�) należy wejść w tryb programowania on/off. Zmiany należy dokonać 
naciskając przyciski „do góry” lub w dół” (� �). 
Programowanie zostało zakończone; jednocześnie aż do momentu włączenia 
funkcji stand-by zacznie migać czerwona dioda. Po włączeniu urządzeń dioda 
będzie paliła się w sposób ciągły (potwierdzi to tekst na wyświetlaczu). 
Urządzenie zostanie wyłączone automatycznie po 3 lub po 12 godzinach pracy, w 
zależności od modelu panelu sterującego. 
W momencie naciśnięcia przycisku ON, temperatura wzrasta do wcześniej 
zaprogramowanej wartość. Po 1 godzinie pracy, urządzenia automatycznie 
powracają do trybu stand-by. Po każdym naciśnięciu przycisku ON, rozpoczyna 
się 1-godzinny tryb pracy normalnej. 
Uwaga: jeżeli zaprogramowano pracę w trybie stand-by oraz normalną pracę w 
tym samym czasie, będzie uruchomiony tryb pracy normalnej. 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF. W celu 
ponownego uruchomienia z takimi samymi ustawieniami, proszę nacisnąć MENU 
Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), należy wyświetlić okno 
ustawień timera. Aby wejść w tryb programowania należy nacisnąć przycisk „w 
dół” (�), przejść do programowania on/off naciskając przycisk „w prawo” (�). 
Zmianę należy dokonać przyciskami „do góry” lub „w dół” (� �). 

Hasło - kod.  
Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-3B/3S/12B/12S 

Ustawianie hasła. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno ustawień hasła. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk „w dół” (�). Przy pomocy strzałek (� � � �) należy wprowadzić 
kod. (W przypadku przerwy w dostawie prądu kod zostaje zresetowany na 1995). 
Proszę nacisnąć MENU, aby zmienić kod należy nacisnąć przycisk „w lewo” (�). 
Nowy kod należy wprowadzić przy pomocy strzałek (� � � �). Proszę ponownie 
nacisnąć MENU. Należy uruchomić tryb on/off przyciskiem „w prawo” (�), a 
następnie jeszcze raz nacisnąć MENU. Zabezpieczenie kodowe zostało włączone. 
W celu odbezpieczenia, należy procedurę powtórzyć, ale ustawić tryb on/off w 
pozycji off. 
Uwaga: Programowanie urządzeń należy dokonać przed zabezpieczeniem. 
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USTAWIENIA 

Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-0B/0S 
 

Uwaga: wszystkie ustawienia należy dokonywać w trybie wyłączonych 
urządzeń - OFF. Zmiany temperatury mogą być jednak dokonywane, gdy 
urządzenia są włączone - ON. 

RĘCZNE WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE. 
Uwaga: dotyczy tylko CC 100-0B/0S 

Regulacja temperatury. 
Proszę nacisnąć TEMP – wyświetlona zostanie wcześniej ustawiona temperatura 
Zmiany dokonuje się naciskając przyciski ze strzałkami (� �). 

Ręczne włączanie/wyłączanie. 
Bardzo ważne! Należy pamiętać o ustawieniu czasu wyłączenia. Urządzenia mogą 
być włączone przez maks. 12 godzin. 

Proszę nacisnąć ON aby włączyć urządzenie, - OFF aby wyłączyć urządzenia. 

PROGRAMOWANIE TYGODNIOWEGO TIMERA 
z różnymi ustawieniami na każdy dzień tygodnia. 

Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-0B/0S 

Ustawianie czasu włączania/wyłączania i temperatury. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków � �, należy wyświetlić okno 
ustawień timera. Aby wejść w tryb programowania należy nacisnąć przycisk �. 
należy wyświetlić żądany dzień (np. Monday, czyli poniedziałek). Aby wejść w tryb 
programowania należy nacisnąć przycisk �. Należy wybrać numer ustawienia (np. 
setting 1) używając przycisków � �. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk �. 
Używając przycisków � � należy ustawić czas włączenia, a następnie 
przyciskiem � przejść do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za 
pomocą przycisków � �. 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk �, a następnie 
przy pomocy przycisków � � ustawić godzinę wyłączenia. Przyciskiem � przejść 
do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków 
� �. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć �.Używając przycisków  � 
� należy ustawić temperaturę. Przyciskiem � należy wejść w tryb programowania 
on/off. Zmiany należy dokonać naciskając przyciski � �. 
Programowanie jednego z ustawień (np. Monday, setting 1) zostało zakończone. 
W celu zaprogramowania pozostałych ustawień proszę nacisnąć MENU. 
Maksymalnie można zaprogramować 4 ustawienia (włączenia/wyłączenia) w 
ciągu jednego dnia. Jak zaprogramowane zostaną wszystkie ustawienia, należy 
powrócić do trybu programowania timera (należy dwukrotnie wcisnąć MENU). 
Następnie proszę nacisnąć ON. Zacznie migać czerwona dioda. Po włączeniu 
urządzeń dioda będzie paliła się w sposób ciągły (potwierdzi to tekst na 
wyświetlaczu). 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF (wyłącza 
tylko dane ustawienie). W celu odprogramowania tygodniowych ustawień, proszę 
nacisnąć MENU. Używając przycisków  � �, należy wyświetlić okno ustawień 
timera, a następnie nacisnąć OFF. 

PROGRAMOWANIE TYGODNIOWEGO TIMERA 
z jednakowymi ustawieniami na każdy dzień tygodnai. 
Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-0B/0S 

Ustawianie czasu włączania/wyłączania i 
temperatury. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków  � �, należy wyświetlić okno 
ustawień funkcji stand-by. Aby wejść w tryb programowania należy nacisnąć 
przycisk �. Należy wyświetlić ustawienia tygodniowe (WEEK MODE). Należy 
wybrać numer ustawienia (np. setting 1) używając przycisków � �. Aby wejść w 
tryb programowania należy nacisnąć przycisk �. 
Używając przycisków � � należy ustawić czas włączenia, a następnie przyciskiem 
� przejść do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą 
przycisków � �. 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk �, a następnie 
przy pomocy przycisków � � ustawić godzinę wyłączenia. Przyciskiem � przejść 
do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków 
� �. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć �.Używając przycisków � 
� należy ustawić temperaturę. Przyciskiem � należy wejść w tryb programowania 
on/off. Zmiany należy dokonać naciskając przyciski � �. 
Programowanie jednego z ustawień (np. setting 1) zostało zakończone. W celu 
zaprogramowania pozostałych ustawień proszę nacisnąć MENU. Maksymalnie 
można zaprogramować 4 ustwienia (włączenia/wyłączenia) w ciągu jednego dnia. 
Jak zaprogramowane zostaną wszystkie ustawienia, należy powrócić do trybu 
ustawiania timera (należy dwukrotnie wcisnąć MENU). Następnie proszę 
nacisnąć ON. Zacznie migać czerwona dioda. Po włączeniu urządzeń dioda 
będzie paliła się w sposób ciągły (potwierdzi to tekst na wyświetlaczu). 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF (wyłącza 
tylko dane ustawienie). W celu odprogramowania tygodniowych ustawień, proszę 
nacisnąć MENU. Używając przycisków  � �, należy wyświetlić okno ustawień 
timera, a następnie nacisnąć OFF. 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI STAND BY 
z różnymi ustawieniami na każdy dzień tygodnia. 
Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-0B/0S 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków � �, należy wyświetlić okno 
ustawień funkcji stand-by. Aby wejść w tryb programowania należy nacisnąć 
przycisk �. Należy wyświetlić żądany dzień (np. Monday, czyli poniedziałek). Aby 
wejść w tryb programowania należy nacisnąć przycisk �. Aby wejść w tryb 
programowania należy nacisnąć przycisk �. 

Używając przycisków � � należy ustawić czas włączenia, a następnie przyciskiem 
� przejść do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą 
przycisków � �. 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk � a następnie 
przy pomocy przycisków � � ustawić godzinę wyłączenia. Przyciskiem � przejść 
do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków 
� �. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć �.Używając przycisków � 
� należy ustawić temperaturę. Przyciskiem � należy wejść w tryb programowania 
on/off. Zmiany należy dokonać naciskając przyciski � �. 
Programowanie jednego z ustawień funkcji stand-by zostało zakończone. W celu 
zaprogramowania pozostałych ustawień proszę nacisnąć MENU. Jak 
zaprogramowane zostaną wszystkie ustawienia, należy powrócić do trybu 
programowania (należy wcisnąć MENU). Następnie proszę nacisnąć ON. Zacznie 
migać czerwona dioda. Po włączeniu funkcji stand-by dioda będzie paliła się w 
sposób ciągły (potwierdzi to tekst na wyświetlaczu). 
W momencie naciśnięcia przycisku ON, temperatura wzrasta do wcześniej 
zaprogramowanej wartość. Po godzinie pracy, urządzenia automatycznie 
powracają do tryby stand-by. Po każdym naciśnięciu przycisku ON, rozpoczyna 
się godzinny tryb pracy normalnej. 
Uwaga: jeżeli zaprogramowano pracę w trybie stand-by oraz normalną pracę w 
tym samym czasie, będzie uruchomiony tryb pracy normalnej. 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF (wyłącza 
tylko dane ustawienie). W celu odprogramowania tygodniowych ustawień funkcji 
stand-by, proszę nacisnąć MENU. Używając przycisków  � �, należy wyświetlić 
okno ustawień funkcji stand-by, a następnie nacisnąć OFF. 
Uwaga: Program stand-by  należy zawsze zabezpieczać kodem. 

PROGRAMOWANIE FUNKCJI STAND-BY 
z jednakowymi ustawieniami na każdy dzień tygodnia 
Uwaga: Dotyczy tylko CC 100-0B/0S 
Używając przycisków � � należy ustawić czas włączenia, a następnie przyciskiem 
� przejść do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą 
przycisków � �. 
W celu ustawienia czasu wyłączenia, należy nacisnąć przycisk � a następnie 
przy pomocy przycisków � � ustawić godzinę wyłączenia. Przyciskiem � przejść 
do ustawienia minut. Ustawienie minut należy dokonać za pomocą przycisków 
� �. W celu ustawienia temperatury należy nacisnąć �.Używając przycisków  � 
� należy ustawić temperaturę. Przyciskiem � należy wejść w tryb programowania 
on/off. Zmiany należy dokonać naciskając przyciski � �. 
Programowanie jednego z ustawień funkcji stand-by zostało zakończone. W celu 
zaprogramowania pozostałych ustawień proszę nacisnąć MENU. Jak 
zaprogramowane zostaną wszystkie ustawienia, należy powrócić do trybu 
programowania (należy wcisnąć MENU). Następnie proszę nacisnąć ON. Zacznie 
migać czerwona dioda. Po włączeniu funkcji stand-by dioda będzie paliła się w 
sposób ciągły (potwierdzi to tekst na wyświetlaczu). 
W momencie naciśnięcia przycisku ON, temperatura wzrasta do wcześniej 
zaprogramowanej wartość. Po godzinie pracy, urządzenia automatycznie 
powracają do tryby stand-by. Po każdym naciśnięciu przycisku ON, rozpoczyna 
się godzinny tryb pracy normalnej. 
Uwaga: jeżeli zaprogramowano pracę w trybie stand-by oraz normalną pracę w 
tym samym czasie, będzie uruchomiony tryb pracy normalnej. 
Urządzenia można wyłączyć ręcznie w każdej chwili naciskając OFF (wyłącza 
tylko dane ustawienie). W celu odprogramowania tygodniowych ustawień funkcji 
stand-by, proszę nacisnąć MENU. Używając przycisków  � �, należy wyświetlić 
okno ustawień funkcji stand-by, a następnie nacisnąć OFF. 
Uwaga: Program stand-by  należy zawsze zabezpieczać kodem. 

Hasło - kod. 
Ustawianie hasła. 
Proszę nacisnąć MENU – Używając przycisków „w lewo” lub „prawo” (� �), 
należy wyświetlić okno ustawień hasła. Aby wejść w tryb programowania należy 
nacisnąć przycisk „w dół” (�). Przy pomocy strzałek (� � � �) należy wprowadzić 
kod. (W przypadku przerwy w dostawie prądu kod zostaje zresetowany na 1995). 
Proszę nacisnąć MENU, aby zmienić kod należy nacisnąć przycisk „w lewo” (�). 
Nowy kod należy wprowadzić przy pomocy strzałek (� � � �). Proszę ponownie 
nacisnąć MENU. Należy uruchomić tryb on/off przyciskiem „w prawo” (�), a 
następnie jeszcze raz nacisnąć MENU. Zabezpieczenie kodowe zostało włączone. 
W celu odbezpieczenia, należy procedurę powtórzyć, ale ustawić tryb on/off w 
pozycji off. 
Uwaga: Ustawienia urządzeń należy dokonać przed zabezpieczeniem. 

KĄPIEL POZA ZAPROGRAMOWANYMI PORAMI 
w przypadku gdy panel jest zabezpieczony kodem. 

Sauna bądź łaźnia parowa mogą być użytkowane poza zaprogramowanymi porami. 
Proszę nacisnąć ON w celu rozpoczęcia 1 godzinnej kąpieli. W celu przedłużenia 
kąpieli, należy ponownie nacisnąć ON. Urządzenia wyłączą się automatycznie po 
upływie jednej godziny od ostatniego naciśnięcia ON. 
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