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¬Õ»Ã¿Õ»≈! 
• ÕË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÒËÎ¸Ì˚ı ËÁ„Ë·Ó‚ Ô‡Ó‚ÓÈ       

ÚÛ·˚. 
• ÕÂ Ì‡Ô‡‚ÎˇÈÚÂ ÒÚÛ˛ Ô‡‡ ‚ ÒÚÂÌÛ, Ì‡ ÒË‰ÂÌ¸Â ËÎË ËÌÓÈ        

Ó·˙ÂÍÚ. œÂÂ‰ Ô‡Ó‚˚Ï ÒÓÔÎÓÏ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ ÓÚÍ˚ÚÓÂ 
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ‡ÁÏÂÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 70†ÒÏ (28"). 

• ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÔÓ„Ë·Ó‚ "‚Ó‰ˇÌ˚ı Í‡Ï‡ÌÓ‚" ‚ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·Â 
Ë/ËÎË ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓÏ Í‡Ï‡ÌÂ.  ¬Õ»Ã¿Õ»≈! ¬‰ÓÎ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ 
ÚÛ·˚ ÌÂÎ¸Áˇ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ÔÓÏÂı ñ Á‡ÔÓÌ˚ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ
‚, Í‡ÌÓ‚ Ë ÔÓ˜. ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰Ë‡Ï
ÂÚ‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚. 

• œ‡ËÎ¸Ìˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡ˇ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚,           
‰ÓÎÊÌ‡ ‚ÂÌÚËÎËÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ Ó·˙ÂÏÓÏ 10-20 ÍÛ·.Ï. ‚  ˜
‡Ò ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 

• ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÔÂ˚‚‡ÌËÂ ÔÓ‰‡˜Ë ÔËÚ‡ÌËˇ Í Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ ˜
ÂÂÁ ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸. œÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡ ˝ÚÓÏ Í‡·ÂÎÂ ÎÛ˜¯Â ÌÂ   ÛÒ
Ú‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË Ë Ú.Ô. 

• œÓ‚Â¸ÚÂ ‰ÂÌ‡ÊÌÛ˛ ÚÛ·Û: ÓÌ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚÎÓ„Ó ÓÔÛÒÍ‡Ú¸Òˇ Ì
‡ ‚ÒÂÏ Ò‚ÓÂÏ ÔÓÚˇÊÂÌËË ‚ÔÎÓÚ¸ ‰Ó ÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËˇ. 

• “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÒÌ‡ÛÊË Ô‡ËÎ¸ÌË Ë ‚ÓÍÛ„ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÌÂ ‰
ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 35∞C. 

• ƒ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ Ô‡Ó‚Ó
„Ó ÒÓÔÎ‡. 

• –Â„ÛÎˇÌÓ Ó˜Ë˘‡ÈÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ  ËÌÒÚ
ÛÍˆËË, ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ îŒ˜Ë˘ÂÌËÂ ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡î.≈ÒÎË Ú
‚Â‰ÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ ‚˚¯Â 5∞ dH, ÚÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡‚ÚÓ
Ï‡Ú “ËÎÓ ‰Îˇ Ó˜ËÒÚÍË ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚË. 

• œÓ‚Ó‰ËÚÂ Â„ÛÎˇÌÛ˛ Û·ÓÍÛ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ. —Ï. ÔÛÌÍÚ ì”·ÓÍ‡  
Ô‡ËÎ¸ÌËî ‚ „Î‡‚Â ì»ÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËËî. 

• ¬ÌËÏ‡ÌËÂ! —ÚÓÍ ‚Ó‰˚ Ò Ô‡Ó‚Ó„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡ Ì
‡Ô‡‚ÎˇÚ¸Òˇ ‚ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆË˛ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ô‡ÌÓÈ. ¬Ó‰‡  
„Óˇ˜‡ˇ. 

• Œ—“Œ–Œ∆ÕŒ! ¬Ó‰‡ ‚ ·‡ÍÂ „Óˇ˜‡ˇ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂÂ‰ Â„Ó           
 ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂÏ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ÌËÍÓ„Ó ÌÂÚ. 

       »ÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ó·˘Â„Ó      
ı‡‡ÍÚÂ‡. 

–ËÒ. 1. 
œËÏÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒËÒÚÂÏ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË, ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰
ÍË Ë ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚. 
X = ÔËÚ‡˛˘ËÈ Í‡·ÂÎ¸ ÓÚ ÒÂÚË Í Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ. Â ÛÒÚ‡

Ì‡‚ÎË‚‡ÈÚÂ Ì‡ ˝ÚÓÏ Í‡·ÂÎÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸. ≈ÒÎË ˝Ú
Ó„Ó ‚ÒÂ ÊÂ ÚÂ·Û˛Ú ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡,Ú‡ÍÓÈ ‚
˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌ
ËÂ ¬ À. ≈ÒÎË ÔÓ‰‡˜‡ ÔËÚ‡ÌËˇ ÔÂ‚ÂÚÒˇ ‰Ó ÚÓ„Ó, Í
‡Í ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ Ë Ô
ÓÏ˚‚Í‡ (ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 80 ÏËÌ.ÔÓÒÎÂ Á‡‚Â¯ÂÌ
Ëˇ  ÍÛÔ‡ÌËˇ), ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ˝ÚËı ÙÛÌÍˆËÈ ÔÂÍ‡˘‡
ÂÚÒˇ Ë ‚ ÂÁÂ‚Û‡Â ÓÒÚ‡ÌÂÚÒˇ ‚Ó‰.›ÚÓ ÔË‚Ó‰ËÚ Í
 ÒÓÍ‡˘ÂÌË˛ ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 

Y = Í‡·ÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Í Ô‡Ó„Â
ÌÂ‡ÚÓÛ. 

V = Í‡·ÂÎ¸ ÚÂÏËÒÚÓ‡. 
Z = Í‡·ÂÎ¸ Í ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ˛ (ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ Ô

Â‰ÛÒÏÓÚÂÌ). 
D = Ô‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡. 
E = ‰ÂÌ‡ÊÌ‡ˇ ÚÛ·‡. 
F = ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘‡ˇ ‚Ó‰‡. 
G = ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ ‚ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡. 
H = ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ  ‚ÂÌÚË

ÎˇˆËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ‚˚ıÓ‰ËÚ Ì‡ ÓÚÍ˚Ú˚È ‚ÓÁ‰Ûı. 
œ‡ËÎ¸Ìˇ. 
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÚÂÔÎ‡ ‰Îˇ Ô‡ËÎ¸ÌË ÏÓÊÌÓ  ËÒÔÓ
Î¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. Õ‡ÛÊÌ‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ
‡ ‚ÓÍÛ„ Ô‡ËÎ¸ÌË Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚
¯‡Ú¸ 35∞C (95∞F). ≈ÒÎË ˇ‰ÓÏ Ò Ô‡ËÎ¸ÌÂÈ ‡ÒÔÓÎÓÊÂ
Ì‡ Ò‡ÛÌ‡,ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ıÓÓ¯Ó ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ‡
ÁÏÂÒÚËÚ¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚  ÏÂÊ‰Û Ì‡ÛÊÌ˚ÏË ÒÚÂÌ‡ÏË Ò‡ÛÌ
˚ Ë Ô‡ËÎ¸ÌË ÓÒÚ‡ÎÒˇ Á‡ÁÓ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10†ÒÏ  
(4"). 

ÃÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 
”ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Í‚‡ÎËÙË
ˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚËÍ-‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰˜ËÍ.œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ 
‰ÓÎÊÂÌ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸Òˇ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓ.–‡ÁÏÂ˘‡Ú¸ Â„Ó 
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÌÂ Ô‡ËÎ¸ÌË, ÌÓ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÎËÊÂ Í ÌÂÈ ñÌÂ 
‰‡ÎÂÂ  15†Ï (50†ÙÛÚÓ‚). 
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚ ÒÛıÓÏ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Â
ÏÓÏ ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÒÚÓÍ, Ì‡ ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸
ÌÓ Ô‡ËÎ¸ÌË; ÎÛ˜¯Â ÔÓÏÂÒÚËÚ¸  Â„Ó ‚ ¯Í‡Ù, „‡‰ÂÓ· Ë 
Ú.Ô. (ÌÂÎ¸Áˇ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸ ÔˇÏÓ Ì‡‰ ÒÚÓ˜Ì˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ 
ËÎË ‚ ÍÓÓÁËÓÌÌÓÈ ÒÂ‰Â). 
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‚ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì
ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË Ì‡ Ú‡ÍÓÈ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ ÔÓÎ‡, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓÁ‚
ÓÎËÎ ‚˚‚ÂÒÚË ‰ÂÌ‡ÊÌÛ˛ ÚÛ·Û ‚ ÒÚÓ˜ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. ¬
 Ò‚ˇÁË Ò ˝ÚËÏ Ô‡Ó„ÂÌÂ ÚÓ ËÌÓ„‰‡ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ÍÂÔËÚ¸
 Ì‡ Ì‡‚ÂÒÌ˚ı ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ı ËÎË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ
‡‚ÍÛ. 
œ‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÚËÔ‡ CC. 
»ÌÒÚÛÍˆËË: ÔËÎ‡„‡˛ÚÒˇ ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ô‡ÌÂÎ¸˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌ
Ëˇ. 
ƒÓÔÛÒÍ‡˛Ú ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ Ì‡ Î˛·ÓÏ ‡ÒÒÚÓˇÌËË ÓÚ Ò‡ÛÌ˚. 
œ‡ÌÂÎË CC ÛÔ‡‚Îˇ˛ÚÒˇ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Ë ‚˚Ô
ÛÒÍ‡˛ÚÒˇ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı: 
CC 10-3. –Û˜ÌÓÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÍÎ˛˜
ÂÌËÂ. Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚†-†ÚË ˜‡Ò‡, 10 ˜‡ÒÓ‚†
-†ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ  ‚ÂÏˇ 

CC 10-10. –Û˜ÌÓÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë ‚˚ÍÎ˛
˜ÂÌËÂ. Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚†-†10 ˜‡Ò‡, 10 ˜‡ÒÓ‚†
-†ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ  ‚ÂÏˇ 
CC 50. –Û˜ÌÓÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë  ‚˚ÍÎ˛˜Â
ÌËÂ. Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏˇ ‡·ÓÚ˚†-†3 ËÎË  12 ˜‡Ò‡, 10  
˜‡ÒÓ‚†-†ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ 
CC 100. –Û˜ÌÓÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ë  ‚˚ÍÎ˛˜
ÂÌËÂ. ¬ÒÚÓÂÌÌ˚Â ÌÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ˜‡Ò˚.Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏ
ˇ ‡·ÓÚ˚†-†3 ËÎË 12 ˜‡Ò‡, 24 ˜‡Ò‡†-†ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡
ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÂ ‚ÂÏˇ 

“ÂÏÓÏÂÚ. 
“ÂÏÓÏÂÚ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ì‡ Ú‡ÍÓ
È ‚˚ÒÓÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚ ÚÓ˜ÌÓÒÚË  ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚
‡Î‡ ÁÌ‡˜ÂÌËˇÏ, ‚ıÓ‰ˇ˘ËÏ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ Ô‡Ì
ÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ CC†50/ CC†100. 
›ÎÂÏÂÌÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ. 
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ Ò‡ÛÌ Tylˆ ÒÌ‡·ÊÂÌ˚ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï‰‡Ú˜
ËÍÓÏ ÔÂÂ„Â‚‡. ¬ ÒÎÛ˜‡Â Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËˇ  ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍË Ì
‡È‰ËÚÂ ÔË˜ËÌÛ Ë ÒÔÓÒÓ· ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ ÒÔËÒ
ÍÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ. 
 ÌÓÔÍ‡ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔËÚ‡ÌËˇ. 
— ÌËÊÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÓ‚ Ï‡Î˚ı  ÏÓ˘ÌÓÒÚÂ
È ËÏÂÂÚÒˇ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ ÔËÚ‡ÌËˇ, ÍÓÚÓ˚Ï ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÎ
¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË ‡„Â„‡Ú ÌÛÊÌÓ ÓÚÍ
Î˛˜ËÚ¸ Ì‡ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÒÓÍ. 
œË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÔËÚ‡ÌËˇ Ò‡ÁÛ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ ‚˚ÔÓÎÌˇ
Ú¸Òˇ ÙÛÌÍˆËˇ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ. 
œÓÎ Ë ‰ÂÌ‡Ê. 
¬ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌ ÒÚÓÍ, Ë ÔÓÎ Ô‡
ËÎ¸ÌË ‰ÓÎÊÂÌ ËÏÂÚ¸ ÛÍÎÓÌ ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÚÓÍ.Õ‡ ÔÓÎ ÏÓÊ
ÌÓ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸ ·ÂÒ¯Ó‚ÌÓÂ ‚ËÌËÎÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ, Í‡ÙÂÎ
¸ Ë Ú.Ô. œË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ ÚÂÏË ÊÂ 
Ô‡‚ËÎ‡ÏË, ˜ÚÓ Ë ÔË  ‡·ÓÚÂ ‚ Ó·˚˜ÌÓÏ ‰Û¯Â. 
¬ÌËÏ‡ÌËÂ! œÓ‰ Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÚÛ·˚ Ô‡Ó„
ÂÌÂ‡ÚÓ‡, Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ë ÔÓÎÛ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚Ó„Ó Ï‡ÚÂË‡Î‡
 ÏÓÊÂÚ ÔÓËÁÓÈÚË ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÓÍ‡ÒÍË 
ÔË ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò Ô‡ÓÏ Ë Ò „Óˇ˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ. 
¬ÂÌÚËÎˇˆËˇ. 
Œ·˘ÂÂ Ô‡‚ËÎÓ Ú‡ÍÓ‚Ó, ˜ÚÓ Ô‡ËÎ¸ÌË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Â ÏÂÌ
ÂÂ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚ Á‡ Ó‰ËÌ ÒÂ‡ÌÒ, ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ 
‚ÂÌÚËÎˇˆËË. œ‡ËÎ¸ÌË ÊÂ, ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛÂÏ˚Â ÌÂÔÂ˚‚
ÌÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ ‰‚Ûı ˜‡ÒÓ‚ Á‡ Ó‰ËÌ ÒÂ‡ÌÒ, ÌÂÓ·ıÓ‰
ËÏÓ ‚ ˆÂÎˇı ÒÓ·Î˛‰ÂÌËˇ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ „Ë„ËÂÌ˚ Ë Ó·ÂÒÔÂ
˜ÂÌËˇ Ì‡‰ÂÊÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ‚ÂÚË‚‡Ú¸ ‚ÓÁ‰ÛıÓÏ ‚ Ó·˙
ÂÏÂ 10ñ20 ÍÛ·. Ï. ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡‚ ˜‡Ò. 
≈ÒÎË Ì‡‰ ÔÓÚÓÎÍÓÏ Ò‡ÛÌ˚ ËÏÂÂÚÒˇ ÌÂÍÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
, ÌÂ Á‡‰ÂÎ˚‚‡ÈÚÂ Â„Ó. ƒÎˇ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË ÔÓÎÓÒÚË Ì‡‰ Ò‡Û
ÌÓÈ ÔÓÒ‚ÂÎËÚÂ ‚ ÌÂÂ ıÓÚˇ ·˚ Ó‰ÌÓ ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓÂ Ó
Ú‚ÂÒÚËÂ ˜ÂÂÁ ÒÚÂÌÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‰‚Â¸. 
ŒÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ ‚ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÌËÁÛ 
Ì‡ ÒÚÂÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‰‚Â¸; ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ËÒÔ
ÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˘ÂÎ¸ ÔÓ‰ ‰‚Â¸˛. –‡ÁÏÂ ÓÚ‚ÂÒÚËˇ ÓÔÂ‰
ÂÎˇÂÚÒˇ ËÁ ‡Ò˜ÂÚ‡ ÔËÏÂÌÓ 15 Í‚. ÒÏ. (2Ω Í‚. ‰˛ÈÏ‡)
 Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÍÎËÂÌÚ‡. 
ŒÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‰ÓÎÊÌÓ  
Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òˇ ‚˚ÒÓÍÓ Ì‡ ÒÚÂÌÂ ËÎË ÔˇÏÓ Ì‡ ÔÓÚÓÎÍ, Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ‚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËˇ. Œ‰Ì‡ÍÓ ‚˚ÔÛÒÍ
ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ÌÂÎ¸Áˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ì‡‰ ‰‚Â¸˛ËÎË ÌÂÔÓÒÂ‰
ÒÚ‚ÂÌÌÓ Ì‡‰ Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ÒË‰ÂÌ¸ÂÏ.   —ÓÂ‰ËÌËÚÂ ‚˚ÔÛÒÍ
ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Ò ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌ˚Ï Í‡Ì‡ÎÓÏ, ‚˚ıÓ‰ˇ˘Ë
Ï ‚ ÓÚÍ˚Ú˚È ‚ÓÁ‰Ûı. ≈ÒÎË  ÏÓÊÌÓ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÛÊÂ Ë
ÏÂ˛˘ËÂÒˇ Í‡Ì‡Î˚. ¬ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î ‰ÓÎÊÂÌ Ó·
Î‡‰‡Ú¸ 100- ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ Ô‡Ó- Ë ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚ¸
˛ Ë ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡Ì ËÁ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ‚˚‰ÂÊË‚‡˛˘Ë
ı ÛÒÎÓ‚Ëˇ ‚˚ÒÓÍÓÈ ‚Î‡ÊÌÓÒÚË. ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡
ÌËˇ "‚Ó‰ˇÌ˚ı Í‡Ï‡ÌÓ‚", ÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‚ ÂÁÛÎ¸Ú
‡ÚÂ ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡ˆËË Ô‡‡ ‚ ÏÂÒÚ‡ıÔÓ„Ë·‡ ÚÛ· Ë ÔÂÔˇÚÒ
Ú‚Û˛Ú ÔÓıÓÊ‰ÂÌË˛ ‚ÓÁ‰Ûı‡. ≈ÒÎË ÔÓ„Ë·Ó‚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ 
ÌÂ Û‰‡ÂÚÒˇ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ  ‚ ÏÂÒÚÂ ÔÓ„Ë·‡ ‚Ó‰ÓÓÚ‰ÂÎËÚÂ
Î¸ ‰Îˇ ÒÔÛÒÍ‡  ÍÓÌ‰ÂÌÒ‡Ú‡ ‚ ÒÚÓ˜ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ. 
¬˚ıÓ‰ÌÓÂ ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰ÓÎÊÌÓ        ËÏÂÚ
¸ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚ ‰Îˇ ÔÓıÓÊ‰ÂÌËˇ      10ñ20 ÍÛ·
.Ï. ‚ ˜‡Ò ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 
ÃÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡ˇ ‚ÂÌÚËÎˇˆËˇ. ≈ÒÎË ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó   ÔÓÚÓ
Í‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰Îˇ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË,Ì‡ÔËÏÂ, Ô
Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË ÓÚÍÛ‰‡ ÔÓ‰‡
ÂÚÒˇ ‚ÓÁ‰Ûı ‚ Ô‡ËÎ¸Ì˛, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÏÂı‡Ì
Ë˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÚˇÊÌÓÈ  ‚ÂÌÚËÎˇÚÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10ñ20ÍÛ·.Ï. ‚ ˜‡Ò ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚
ÂÍ‡. 
‘ÛÌÍˆËË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 
¬ÒÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ Tylˆ ÏÓ‰ÂÎÂÈ VA/VB Ó·Î‡‰‡˛Ú ÒÎ
Â‰Û˛˘ËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË: 
• †–ÂÁÂ‚Û‡ ‰Îˇ ‚Ó‰˚ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË 
• †“Û·˜‡Ú˚Â Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚, 

 ÌÂÊ‡‚Â˛˘ËÂ Ë ÍËÒÎÓÚÓÒÚÓÈÍËÂ 
• †¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ ˜ÂÂÁ 1 ˜‡Ò 

 ÔÓÒÎÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËˇ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË 
• †¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˜ÂÚ˚ÂıÍ‡ÚÌ‡ˇ ÔÓÏ˚‚Í‡ ÔÓÒÎÂ Ó

ÔÓÓÊÌÂÌËˇ 
• †3-Ù‡ÁÌ˚È ‚˚‚Ó‰ 
• †›ÎÂÍÚÓÌÌ˚È Â„ÛÎˇÚÓ ÛÓ‚Ìˇ ‚Ó‰˚ 
• †›ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÛÓ‚ÌÂÏ ‚Ó‰˚ 
• †—‡ÏÓÓ˜Ë˘‡˛˘ËÂÒˇ ˝ÎÂÍÚÓ‰˚, ÌÂ 

 Ì‡Í‡ÔÎË‚‡˛˘ËÂ Í‡Î¸ˆËÈ 
• †ÕÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ‚˚‡·ÓÚÍ‡ Ô‡‡ 
• †—Ú‡·ËÎ¸Ì˚È ‚˚ıÓ‰, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ë 

 Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚ 
• †¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì 
• †¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓÈ „‡ÌËˆ˚ 
• †¬ÒÚÓÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ú 
• †¬ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ 
• †–Â„ÛÎËÛÂÏÓÂ Ô‡Ó‚ÓÂ ÒÓÔÎÓ 
• †ŒÚ‰ÂÎÍ‡ Ò Á‡˘ËÚÓÈ ÓÚ ·˚Á„ 
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ. 
ƒ‡ÌÌ‡ˇ ÙÛÌÍˆËˇ ÔÓÁ‚ÓÎˇÂÚ Ó˜Ë˘‡Ú¸ ‚Ó‰ˇÌÓÈ ÂÁÂ‚Û
‡ ÓÚ Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó Í‡Î¸ˆËˇ Ë ÔÓ˜Ëı  ÓÚÎÓÊÂÌËÈ. ÕÂ Ì‡
ÊËÏ‡ÈÚÂ ÌËÍ‡ÍËÂ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎË  Ì‡ Û˜‡ÒÚÍÂ ÓÚ ÒÂÚÂ‚ÓÈ 
ÓÁÂÚÍË ‰Ó Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 80 ÏËÌ
ÛÚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Ú‡ÈÏÂ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ
 ÒËÒÚÂÏÛ. ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÙÛÌÍˆË
Ë ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ Ë ÔÓÏ˚‚ÍË ‚Ó‰ˇÌÓ„Ó ÂÁÂ‚Û‡‡ ÌÂ Ò
‡·ÓÚ‡˛Ú. 

 
¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÏËÍÓ‚˚
ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ. 
—ÎË‚ ˜‡ÒÚË ‚Ó‰˚ ËÁ Ô‡Ó‚Ó„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚÒˇ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ˜ÂÂÁ 4 ˜‡Ò‡ (ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò Á‡‚Ó‰‡). 
¬ ÏÂÒÚÌÓÒÚË, „‰Â ÊÂÒÚÍÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 5dH∞ ËÎË
 ÂÒÎË Ô‡Ó‚ÓÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ ·ÓÎÂÂ 4-ı ˜‡ÒÓ‚
 ‚ ‰ÂÌ¸, ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÔÓÓÊÌˇÚ¸Òˇ ·ÓÎÂÂ Â„ÛÎˇÌÓ. ”Ò
Ú‡ÌÓ‚ËÚÂ ÊÂÎ‡ÂÏ˚È ËÌÚÂ‚‡Î ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ò
ıÂÏ˚ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎˇ (ÒÏ. ËÎÎ˛ÒÚ‡ˆË˛). 
œ–≈ƒ”œ–≈∆ƒ≈Õ»…! ¬Ó‰‡ „Óˇ˜‡ˇ! 
 
—ÌˇÚËÂ ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡. 
◊‡ÒÚ¸ ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡, Ó·‡ÁÛÂÏ‡ˇ ÔË ‡·ÓÚÂ Ô‡
Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡, ÒÏ˚‚‡ÂÚÒˇ ‚Ó‰ÓÈ ÔË  ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ 
ÓÔÓÓÊÌÂÌËË Ë ˜ËÒÚÍÂ, ÌÓ ˜‡ÒÚ¸ Â„Ó ÓÒÚ‡ÂÚÒˇ. A‚ÚÓÏ‡Ú
 “ËÎÓ ‰Îˇ ÒÌˇÚËˇ ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡ (‡Ú. π 9090 70
00), ÌÂ  ÒÏ˚‚‡ÂÚ ËÁ‚ÂÒÚ¸,ÌÓ ËÁÏÂÌˇÂÚ ËÓÌÓ‚˚Â  Ó·‡ÁÓ
‚‡ÌËˇ Ú‡Í, ˜ÚÓ ËÁ‚ÂÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰ËÚ ÔË  ÓÔÓÓÊÌÂÌËË. œÓ˝
ÚÓÏÛ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ÙÛÌÍˆËˇ ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡
ÚÓ‡, ÌÂ ·˚Î‡ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Ï. ¡‡Í ‰ÓÎÊÂÌ  ÓÔÓÓÊÌˇÚ¸Òˇ ÔÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ
‚‡ÌËˇ. 
ƒÎˇ Û‚ÂÎË˜ÂÌËˇ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓÍ‡  ÒÎÛÊ·˚ Ë Ò
ÌËÊÂÌËˇ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Û˜ÌÓ„Ó ÒÌˇÚËˇ Ì‡ÎÂÚ‡, ÂÍÓÏ
ÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Í ÒÏˇ„˜ËÚÂÎ˛ ‚Ó
‰˚, Û·Ë‡˛˘ÂÏÛ ËÁ ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚ¸. “‚Â‰ÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ ÌÂ ‰
ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚¯‡Ú¸ 5∞ dH.(ÕÂÏÂˆÍ‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ËÁÏÂÂÌË
ˇ.) 
œÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÂÌ˚ 
ËÎË ‰Ó·‡‚ÎˇÚ¸ ‰Û„ËÂ ÔËÒ‡‰ÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚ÎËˇ
Ú¸ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚Ó‰˚ ‚ ·‡ÍÂ ËÎË ÊÂ ‚˚ÁÓ‚ÛÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ì
ËÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎˇ ÔÓ‚˚¯ÂÌËˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ (˜ÂÂÁ ÌÂ
ÍÓÚÓÓÂ ‚ÂÏˇ „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚˚ıÓ‰ËÚ ËÁ ÒÚÓˇ). 
–Û˜ÌÓÂ ÒÌˇÚËÂ ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ  Â„Û
ÎˇÌÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÌËÊÂ Ú‡·ÎËˆ˚. œË ‰ÓÏ‡
¯ÌÂÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË, ÂÒÎË ‚Ó‰‡ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ Ú‚Â‰‡ˇ, 
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ Û˜ÌÓÏ ÒÌˇÚËË Ì‡ÎÂÚ‡ ÌÂ‚ÂÎËÍ‡. “ÂÏ 
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÌˇÚËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÔËÏÂÌÓ 1 ‡Á 
‚ „Ó‰. »Á‚ÂÒÚ¸ Ì‡ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÂ Ë Ì‡ ÒÚÂÌÍ
‡ı ·‡Í‡ ÚÓ„‰‡  ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÚÒˇ. 
• ¬ÍÎ˛˜ËÚÂ Ô‡Ó‚ÓÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ Ë ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ, ÔÓÍ‡ ‚Ó‰

‡ ‚ ·‡ÍÂ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚ ÍËÔÂÚ¸. 
• ¬˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ô‡Ó‚ÓÈ ‡„Â„‡Ú Ë ÔÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ   ÔËÏÂÌ

Ó 5 ÏËÌÛÚ. 
• ŒÚÍÛÚËÚÂ „‡ÈÍÛ Ì‡ 3-ı ÒÚÓÓÌÌÂÏ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË Í Ô‡

Ó‚ÓÏÛ „ÂÌÂ‡ÚÓÛ. 
• œË ÔÓÏÓ˘Ë ÎÂÈÍË, Á‡ÎÂÈÚÂ ÔÂÔ‡‡Ú ‰Îˇ ÒÌˇÚËˇ ËÁ

‚ÂÒÚÍÓ‚Ó„Ó Ì‡ÎÂÚ‡ ˜ÂÂÁ 3-ı ÒÚÓÓÌÌÂÂ ÔÓ ‰ÍÎ˛˜ÂÌË
Â ‚ ·‡ÍÂ. 

• «‡ÍÛÚËÚÂ „‡ÈÍÛ Ì‡ 3-ı ÒÚÓÓÌÌÂÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Ë  ‰‡È
ÚÂ ÔÂÔ‡‡ÚÛ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ Â‡ÍˆË˛ Ò ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚Ï Ì‡
ÎÂÚÓÏ. 

• œËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 1 ˜‡Ò Ô‡Ó‚ÓÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ ‡ ‚ÚÓÏ‡ÚË
˜ÂÒÍË ÔÓÏÓÂÚ ·‡Í Ë Ô‡Ó‚ÓÈ „ÂÌÂ‡ÚÓ ÏÓÊÌÓ ËÒÔ
ÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÔˇÚ¸. 

ŒÌÓ ·ÂÁ Á‡Ô‡ı‡, ·ÂÁ‚Â‰ÌÓ Ë ÌÂ ‚˚‚Ó‰ËÚ ËÁ ÒÚÓˇ ÍÓÏÔ
ÓÌÂÌÚ˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. ¬Ó ‚ÂÏˇ ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚˚‚Ó‰‡ ËÁ
‚ÂÒÚË, ÏÓÊÌÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ Ô‡ÌÓÈ. œË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË
Ë ‰Û„Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, Ô‡ÌÓÈ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òˇ ‚Ó ‚ÂÏˇ ‚˚‚Ó
‰‡ ËÁ‚ÂÒÚË ÌÂ ‡ÁÂ¯‡ÂÚÒˇ. 
 ‡Í ˝ÚÓ ‚Ë‰ÌÓ Ì‡ ËÁ ÔËÎ‡„‡ÂÏÓÈ Ú‡·ÎËˆ˚, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
 ˜ËÒÚÍË ÓÚ ËÁ‚ÂÒÚË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚Ó‰˚, ÏÓ˘ÌÓÒÚ
Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Ë  ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚. 
¬ÌËÏ‡ÌËÂ! Õ‡ ·ÓÎ¸¯Ëı Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ı, ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 
‚ 18-24 Í¬Ú ÂÒÚ¸ 2 Í˚¯ÍË/„‡ÈÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÔË Á‡ÔÓÎÌÂ
ÌËË ‡ÒÚ‚ÓÓÏ Ì‡‰Ó ÓÚÍÛÚËÚ¸. «‡ÎË‚‡ÈÚÂ Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÂ 
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ Í‡Ê‰ÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.            
(1∞ dH = 7·14 Ï„  ‡Î¸ˆËÈ Ì‡  ÎËÚ ‚Ó‰˚). 
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¬ÂÏˇ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ ÔÂÂ‰ ‚˚‚Ó‰ÓÏ ËÁ‚ÂÒÚË 
 

(◊ÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Û˜ÌÓ„Ó ‚˚‚Ó‰‡ ËÁ‚ÂÒÚË, ÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂÒ¸ 
‚  Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ·‡Ìˇı ÒÏˇ„˜ÂÌÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ) 

  ÃÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ Í¬Ú    
ÃÓ˘ÌÓ
ÒÚ¸ Ô‡
Ó„ÂÌÂ
‡ÚÓ‡ Í

¬Ú 

¬ÂÏˇ ‡·
ÓÚ˚ ÔË ‡
ÁÎË˜ÌÓÈ Ú‚

Â‰ÓÒÚË 

—Ïˇ„˜-ÂÌ
Ì‡ˇ 

0,01-1∞dH 

Ãˇ„Í‡ˇ 
1-3∞dH 

“‚Â‰‡ˇ 
3-8∞dH 

Œ˜ÂÌ¸ Ú
‚Â‰‡ˇ 
8-20∞dH 

2,0-2,2 2 Ô‡ÍÂÚ‡ 7000 2300 900 350 

4,5 2 Ô‡ÍÂÚ‡ 3800 1300 500 190 

6,0-6,6 2 Ô‡ÍÂÚ‡ 2600 900 300 130 

9 2 Ô‡ÍÂÚ‡ 1700 600 200 90 

12 2 Ô‡ÍÂÚ‡ 1300 400 160 70 

18 4 Ô‡ÍÂÚ‡ 1700 600 200 90 

24 4 Ô‡ÍÂÚ‡ 1300 400 160 70 

 ‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ Ô‡ËÎ¸ÌË Ï‡ÍÒËÏÛÏ                     
  Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ëˇ. 
œÓ ÏÌÂÌË˛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ˇ ÚÂÏÔÂ
‡ÚÛ‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÚ 40∞ ‰Ó 4
5∞C. ƒÎˇ ÍÓÌÚÓÎˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚  ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÚÂÏÓÏÂ
Ú ·ËÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÓ„Ó ÚËÔ‡. ”ÍÂÔËÚÂ Â„Ó Ì‡ ÒÚÂÌÂ Ì‡ ‚
˚ÒÓÚÂ ÔËÏÂÌÓ 170 ÒÏ  (67") ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎ‡, Í‡Í 
ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÒÚÛË Ô‡‡. √Ë„ÓÏÂÚ ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÌ‡‰
Ó·ËÚÒˇ.ŒÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ„‰‡ ‡‚ÌˇÂÚÒˇ 10
0%. 
• œÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ô‡ËÚ¸Òˇ, ÔËÏËÚÂ ‰Û¯ Ë ÔÓÏÓÈ ÚÂÒ¸. 
• ¬ÓÁ¸ÏËÚÂ Ò ÒÓ·ÓÈ ÔÓÎÓÚÂÌˆÂ, ˜ÚÓ·˚ ÒË‰ÂÚ¸ Ì‡ ÌÂ 

Ï ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ. 
• –‡ÒÒÎ‡·¸ÚÂÒ¸; ÒÓÁÂˆ‡ÌËÂ ÍÎÛ·Ó‚ Ô‡‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒ

ÔÓÍ‡Ë‚‡˛˘Â. ÃÓÊÂÚÂ ‰‡ÊÂ ÔÓÒÎÛ¯‡Ú¸ Ò‚Ó˛          
Î˛·ËÏÛ˛ ÏÛÁ˚ÍÛ: ÙËÏ‡ Tylˆ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Ë ÒÔ
ÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÚÂÂÓÏ‡„ÌËÚÓÙÓÌ˚ ‰Îˇ Ô‡ËÎ¸ÌË. 

• ¬ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÓÒ‚ÂÊ‡ÈÚÂÒ¸ ÔÓ‰ ‰Û¯ÂÏ.            
œÂÂÏÂÊ‡ÈÚÂ Ô‡ËÎ¸Ì˛ ÔËÂÏÓÏ ‰Û¯‡ ‰Ó ÚÂı ÔÓ,  
ÔÓÍ‡ ˝ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ‚‡Ï Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. 

• œÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ‚˚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÒÎ‡‰ËÚÂÒ¸ ˜‡‡ÏË Ô
‡Ó‚ÓÈ ·‡ÌË, ÔÓ‰ÓÎ¸¯Â ÔÓÒÚÓÈÚÂ ÔÓ‰ Ô 

ÓıÎ‡‰Ì˚Ï ‰Û¯ÂÏ; ˝ÚÓ ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ ‚‡Ï ‡ÈÒÍËÂ Ì‡ÒÎ‡
Ê‰ÂÌËˇ. 

œÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÒÓıÌËÚÂ, ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ Ó‰Â‚‡Ú¸Òˇ. –‡ÒÒÎ‡
·¸ÚÂÒ¸, ‚˚ÔÂÈÚÂ ÓıÎ‡Ê‰ÂÌÌ˚È Ì‡ÔËÚÓÍ Ë  ÔÓÌËÍÌËÚÂÒ
¸ Ó˘Û˘ÂÌËÂÏ ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëˇ. ÕÂ Ó‰Â‚‡
ÈÚÂÒ¸, ÔÓÍ‡ ‚‡¯Â ÚÂÎÓ ÌÂ ÓÒÚ˚ÌÂÚ Ë Â„Ó ÔÓ˚ ÌÂ Á‡ÍÓ
˛ÚÒˇ ‚ÌÓ‚¸. 
”·ÓÍ‡ Ô‡ËÎ¸ÌË. 
œÓÒÎÂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ô‡ËÎ¸ÌÂÈ                        ÓÔÓ
Î‡ÒÍË‚‡ÈÚÂ ÒË‰ÂÌ¸ˇ Ë ÔÓÎ ÚÂÔÎÓÈ ‚Ó‰ÓÈ (ÌÓ ÌÂ ËÁ ¯Î‡Ì„‡
). –Â„ÛÎˇÌÓ ÏÓÈÚÂ ÒË‰ÂÌ¸ˇ ÒÎ‡·˚Ï Ï˚Î¸Ì˚Ï ‡ÒÚ‚ÓÓ
Ï. ƒÎˇ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËË ÂÍÓÏÂÌ‰
ÛÂÚÒˇ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó Tylˆ Steam Clean, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ ‡‚ÚÓÏ‡Ú
Ë˜ÂÒÍË. —ÚÓÈÍËÂ ÔˇÚÌ‡ ÏÓÊÌÓ Û‰‡ÎˇÚ¸ ˝ÚËÎÓ‚˚Ï ÒÔËÚÓ
Ï ËÎË ·ÂÌÁËÌÓÏ. ÕÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ Ó·‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÒË‰ÂÌ
¸ˇ Ë ÒÚÂÌ˚ Ô‡ËÎ¸ÌË ˜ËÒÚˇ˘ËÏ ÔÓÓ¯ÍÏ,ÒËÎ¸ÌÓ‰ÂÈÒÚ‚Û
˛˘ËÏË ˘ÂÎÓ˜Ì˚ÏË Ó˜ËÒÚËÚÂÎˇÏË ËÎË ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎˇÏË. 
œË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Á‡ÚÛ‰ÌÂÌËÈ Ò  Û‰‡ÎÂÌËÂÏ ÔˇÚÂÌ Ó·
‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÙËÏ˚ Tylˆ. 
Œ˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚Ï˚Ú¸ ÔÓÎ Ô‡ËÎ¸ÌË ñ ÓÒ 

Ó·ÂÌÌÓ ‚ Û„Î‡ı. ƒÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ Ì‡‰Ó „Óˇ˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ Ò ˜ËÒÚˇ
˘ËÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ, Û‰‡Îˇ˛˘ËÏ ÊË Ë „ˇÁ¸. 
ƒÛ¯ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ. 
Ã˚ ‚ÒÂ„‰‡ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ‰Û¯ ‚  ‰ÓÏ‡¯
ÌËı Ô‡ËÎ¸Ìˇı. ¬ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚, Ò‡Ï‡ Ô‡ËÎ¸Ìˇ ñ ˝ÚÓ Ë 
Ó˜ÂÌ¸ Û‰Ó·Ì‡ˇ ‰Û¯Â‚‡ˇ. ¿ Í‡Í ÔËˇÚÌÓ, ÒË‰ˇ ‚ Ô‡ËÎ¸
ÌÂ, ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÓÒ‚ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰ ·Ó‰ˇ˘ËÏ‰Û¯Â
Ï! 
–ËÒ. 8. 
–‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏËÎÎËÏÂÚ‡ı: œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Tylˆ  ÏÓ‰ÂÎË 
VA. 
–ËÒ. 9. 
–‡ÁÏÂ˚ ‚ ÏËÎÎËÏÂÚ‡ı: œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Tylˆ  ÏÓ‰ÂÎË 
VB. 
“Â·ÛÂÏ‡ˇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË 
 ÓÚ ‡ÁÏÂ‡ Í‡·ËÌ˚: 
 

 ÃËÌËÏ‡Î¸Ì˚È Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ˚  
Ô‡ËÎ¸ÌË (ÍÛ·. Ï.) 

 
 

Í¬Ú ÀÂ„ÍËÂ ÒÚÂÌ˚ (Á‡Í‡Î
ÂÌÌÓÂ ÒÚÂÍÎÓ, ElysÈ

e/Excellent Ë Ú.Ô.) 

“ˇÊÂÎ˚Â ÒÚÂÌ˚ (Í‡
ÙÂÎ¸, ·ÂÚÓÌ, Í‡ÏÂÌ

¸ Ë Ú.Ô.) 

¬˚‡-
·ÓÚÍ‡ 
Ô‡‡, 

Í„ 
 Ò ‚ÂÌ-ÚË

ÎˇˆËÂÈ 
·ÂÁ ‚ÂÌ-
ÚËÎˇˆËË 

Ò ‚ÂÌ-ÚË
ÎˇˆËÂÈ 

·ÂÁ ‚ÂÌ-
ÚËÎˇˆËË 

/˜‡Ò 

2.2 - 0ñ2.5 - 0ñ1.5 3 
4.5 0ñ4 0ñ5.5 0ñ2.5 0ñ3.5 5.5 
6 3ñ8 4ñ15 2ñ5 2.5ñ8 8 

6.6 3ñ9 4ñ17 2ñ6 2.5ñ9 9 
9 6ñ16 13ñ24 4ñ10 7ñ16 12 
12 14ñ22 22ñ30 8ñ15 14ñ20 16 
18 20ñ30 28ñ40 13ñ20 18ñ30 24 
24 28ñ40 38ñ50 18ñ30 28ñ40 32 

œÓÍÎ‡‰Í‡ ÚÛ· 
ƒÓÎÊÌ‡ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸Òˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÒÎÂ
Ò‡ÂÏ. 

ÃÓ˘ÌÓÒÚ
¸  

Ô‡Ó„ÂÌÂ
‡-ÚÓ‡, Í

¬Ú 

◊ËÒÎÓ Ó
Ú‚ÂÒ-Ú
ËÈ ‰Îˇ 

Ô‡‡ 

◊ËÒÎÓ ÔÂ
‰Óı‡-ÌËÚ
ÂÎ¸Ì˚ı ÍÎ

‡Ô‡ÌÓ‚ 

◊ËÒÎÓ ÚÓ-˜Â
Í ÔÓ‰-ÍÎ˛˜Â
ÌËˇ ‰ÂÌ‡Ê

‡ 

◊ËÒÎÓ ÚÓ˜
ÂÍ ÔÓ‰ÍÎ˛
˜Â-ÌËˇ ‚Ó

‰˚ 

2.2ñ4.5ñ6ñ
6.6ñ9ñ12 1 1 1 

1 
18ñ24 2 2 2 2 

–ËÒ. 2 
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÏÓ‰ÂÎË VA. 
A = ÒÚ˚Í ÚÛ·. 
B = ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚‡ˇ „‡ÈÍ‡. 
C = ‚˚ÔÛÒÍÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ Ô‡‡. 
D = ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰ÂÌ‡Ê‡. (ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì) 
E = ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚Ó‰˚ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÙËÎ¸ÚÓÏ. 
F = ˜ÂıÓÎ ‰Îˇ ˝ÎÂÍÚÓ‰Ó‚. 
–ËÒ. 3. 
œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÏÓ‰ÂÎË VB. 
A = ÒÚ˚Í ÚÛ·. 
B = ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚‡ˇ „‡ÈÍ‡. 
C = ‚˚ÔÛÒÍÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ ‰Îˇ Ô‡‡. 
D = ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‰ÂÌ‡Ê‡. (ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ 
‡Ô‡Ì) 
E = ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚Ó‰˚ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ÙËÎ¸ÚÓÏ. 
œÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚Ó‰˚: ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ „Óˇ˜Û˛ ËÎË ıÓ 

ÎÓ‰ÌÛ˛ ‚Ó‰Û Í ÒÚ˚ÍÛ 1 Ì‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÂ. √Óˇ 

˜‡ˇ ‚Ó‰‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ·ÓÎÂÂ ·˚ÒÚÓÂ Ì‡„Â‚‡ÌËÂ. ÃÓ˘Ì
˚Â Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ (18/24 Í¬Ú) ËÏÂ˛Ú ‰‚Â ÚÓ˜ÍË ‰ÎˇÔÓ
‰ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ‚Ó‰˚. 
— ˆÂÎ¸˛ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËˇ ¯ÛÏ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂ‰Ì‡ˇ Ú 

Û·‡ (‚ÌÛÚÂÌÌËÈ  ∅
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 12†ÏÏ [Ω"]) ÒÓÂ‰ËÌˇÂÚÒˇ Ò Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÓÏ 
„Ë·ÍËÏ ‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï  ÂÁËÌÓ‚˚Ï ¯Î‡Ì„ÓÏ (‰ÎËÌÓÈ Ô
Ë·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 1 ÏÂÚ [3'3"]). 
¬Õ»Ã¿Õ»≈! œÂÂ‰ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ‚Ó‰˚ Í Ô
‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÏÓÈÚÂ ÚÛ·˚  ÒÚÛÂÈ ‚Ó‰
˚. 
ƒÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÚÛ·‡ı ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òˇ ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍ
ËÂ ÓÔËÎÍË ËÎË ‰Û„ËÂ ËÌÓÓ‰Ì˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚, ÔÓÌËÍÌÓ‚Â
ÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ‚ ÒËÒÚÂÏÛ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÌÂÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓ. 
«‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ≈ÒÎË Ú‚Â‰ÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 5∞ dH, ÚÓ 
ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒˇ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÏˇ„˜ËÚÂÎ¸ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ
˚È ‚˚‚Ó‰ËÚ ËÁ ‚Ó‰˚ ËÁ‚ÂÒÚ¸ ËÎË ÊÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏ‡
Ú ‰Îˇ ‚˚‚Ó‰‡ ËÁ‚ÂÒÚË “ËÎÓ. ÕÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË
ˇ ÔÂÌ˚ Ë ÌÂ ‰Ó·‡‚ÎˇÈÚÂ ‚Â‰Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚ 
‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ.(ÔÓ‰ÛÍˆËˇ Tylˆ: ¿‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ƒÂÍ
‡Î¸ˆËÌ‡ÚÓ, ‡Ú.π 9090 7000). ›ÚÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÎÂÒÓÓ·
‡ÁÌÓ ‚  ÒËÒÚÂÏ‡ı Ó·˘Â„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ. 
œ‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡: —ÓÂ‰ËÌËÚÂ ÒÚ˚Í ÚÛ· Ò ‚˚ÔÛÒÍÌ˚Ï ÓÚ‚
ÂÒÚËÂÏ ‰Îˇ Ô‡‡ (2) Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓÂ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚   ÍÓÎÔ‡
˜ÍÓ‚‡ˇ „‡ÈÍ‡ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Ò‚ÂıÛ. œÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÍÛÒÓÍ ÏÂ
‰ÌÓÈ ÚÛ·ÍË (Ò ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 12†ÏÏ
  [Ω"]) Í ‚˚ÔÛÒÍÌÓÏÛ ÓÚ‚ÂÒÚË˛ Ì‡ ÒÚ˚ÍÂ. (C). œ‡Ó‚‡ˇ 
ÚÛ·‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ËÏÂÚ¸ ÛÍÎÓÌ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ô‡ËÎ¸ÌË Ë/
ËÎË Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 
–ËÒ. 4. 
¬Õ»Ã¿Õ»≈! ¬ ÚÛ·‡ı ÏÂÊ‰Û Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÓÏ Ë    Ô‡
ËÎ¸ÌÂÈ ÌÂÎ¸Áˇ ‰ÓÔÛÒÍ‡Ú¸ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ì‚Ó‰ˇÌ˚ı Í‡Ï‡
ÌÓ‚î ñ ÔÓ„Ë·Ó‚, „‰Â ÍÓÌ‰ÂÌÒËÛÂÚÒˇ Ô‡ ‚ ‚Ë‰Â ‚Ó‰˚. 
–ËÒ. 5. 
œ‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ÏÂÌ¸¯Â  ÔÓ‚
ÓÓÚÓ‚, Ë ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÎ‡‚Ì˚ÏË ñ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È 
‡‰ËÛÒ 5†ÒÏ (2"). »Á·Â„‡ÈÚÂ ÂÁÍËı ËÁ„Ë·Ó‚ Ò ÓÒÚ˚ÏË 
Û„Î‡ÏË. 
¬Õ»Ã¿Õ»≈! ¬‰ÓÎ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚ ÌÂÎ¸Áˇ ÛÒÚ 

‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ÔÓÏÂı ñ Á‡ÔÓÌ˚ı ÍÎ‡Ô‡ÌÓ‚, Í‡ÌÓ‚ 
Ë ÔÓ˜. ÕÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ‰Ë‡ÏÂÚ
‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚. 
≈ÒÎË ‰ÎËÌ‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 3 ÏÂÚ‡ (9'9"), Â
Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÁÓÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ.ÃËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‰ÓÔ
ÛÒÚËÏÓÂ ‡ÒÒÚÓˇÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÌÂËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÚÛ·ÓÈ Ë 
„Ó˛˜ËÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË (Ì‡ÔËÏÂ, ‰ÂÂ‚ÓÏ) ‰ÓÎÊÌÓ 
·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10†ÏÏ (0.4"). ÃÓ˘Ì˚Â Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ 
Tylˆ (18/24†Í¬Ú) ËÏÂ˛Ú 2 ‚˚ÔÛÒÍÌ˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËˇ. œÓ‰ÍÎ˛
˜ËÚÂ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ ÚÛ·ÓÈ Í Ò‚Ó
ÂÏÛ ÒÓÔÎÛ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ Ë ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÈÚÂ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ËÎË Ó·
˙Â‰ËÌÂÌËˇ ˝ÚËı ÚÛ·. 
–ËÒ. 6 Ë 7. 
–‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ô‡Ó‚Ó„Ó ÒÓÔÎ‡. 
A = Â„ÛÎËÛÂÏÓÂ Ô‡Ó‚ÓÂ ÒÓÔÎÓ (ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒˇ Ó·ˇÁ‡Ú
ÂÎ¸ÌÓ). 
¬Õ»Ã¿Õ»≈ 
œ‡Ó‚ÓÂ ÒÓÔÎÓ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ‚ÌÛÚË Ô‡ËÎ
¸ÌË Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÚ 5 ‰Ó 40†ÒÏ (2ñ16") Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ 伊ÔÓÎ‡. 
¬ ÔËÌˆËÔÂ Ô‡ ‚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒˇ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡ËÎ¸ÌË ÔÓ‰ ÒË‰ÂÌ
¸ÂÏ. ÕÂ Ì‡Ô‡‚ÎˇÈÚÂ ÒÚÛ˛ Ô‡‡ Ì‡ ÒÚÂÌ˚, ÒË‰ÂÌ¸ˇ ËÎ
Ë ËÌ˚Â Ó·˙ÂÍÚ˚. 

œÂÂ‰ Ô‡Ó‚˚Ï ÒÓÔÎÓÏ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òˇ Ò‚Ó·Ó‰ 

ÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ñ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 70†ÒÏ (28").≈ÒÎË ‚ Ô‡ËÎ
¸ÌÂ ÌÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓ‰ ÒË‰ÂÌËˇÏË, Ì‡
Ô‡‚¸ÚÂ ÒÚÛ˛ Ô‡‡ ÔÓ ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË ‚‚Âı.œÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÓÔ
ÎÓ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÚÛˇ ¯Î‡ ‚  ÒÚÓÓÌÛ ÓÚ Ô‡ˇ˘ËıÒˇ. ≈ÒÎË
 Ô‡ËÎ¸ÌÂÈ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒˇ ‰ÂÚË ËÎË Î˛‰Ë Ò Á‡ÚÓÏÓÊÂÌÌ
˚ÏË Â‡ÍˆËˇÏË Ë Ú.Ô., ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Á‡˘ËÚÌ˚È ˝Í‡Ì ‰Îˇ
 ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËˇ ÔˇÏÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÓ ÒÚÛÂÈ Ô‡‡. 
Œ ÚÓÏ, Í‡Í ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ Ô‡Ó‚ÓÂ ÒÓÔÎÓ ‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ Ty
lˆ, ÒÏ. ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ, ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚Â Í Ô‡ËÎ¸
ÌÂ. 
—ÚÓÍ ‚Ó‰˚ 
—ÚÓÍ ‚Ó‰˚ ËÁ Ô‡Ó‚Ó„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡: œÓ‰ÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Ú
Û·Û ÒÚÓÍ‡ ‚Ó‰˚ (ÏÂ‰Ì‡ˇ ÚÛ·‡ ÒÓ ‚ÌÛÚÂÌÌËÏ ‰Ë‡ÏÂÚÓ
Ï Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 12 ÏÏ) Í ¯ÚÛˆÂÛ 3 Ì‡ Ô‡Ó‚ÓÏ „ÂÌÂ‡
ÚÓÂ. “Û·‡ ÒÚÓÍ‡ ‚Ó‰˚ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ·ÎË
Ê‡È¯ËÈ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÎÓ‰Âˆ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË Ô‡
ÌÓÈ. “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ‚Ó‰˚ ËÁ Ô‡Ó‚Ó„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÔËÏÂ
ÌÓ 95∞C. 
¬Õ»Ã¿Õ»≈! ¬‰ÓÎ¸ ‰ÂÌ‡ÊÌÓÈ ÚÛ·˚ ÌÂ  ‰Ó ÔÛ ÒÍ‡ 
ÂÚÒˇ ÌËÍ‡ÍËı ÔÂÔˇÚÒÚ‚ËÈ (Í‡ÌÓ‚, ‚ÂÌÚËÎÂÈ Ë Ú.Ô.). 
ÕÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËˇ ‰ÂÌ‡ÊÌÓÈ  „Ó ÎÓ‚ 

ÍË, ‰ÂÌ‡ÊÌ‡ˇ ÚÛ·‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚÎÓ„Ó ÒÔÛÒÍ‡Ú¸ 

Òˇ Ì‡ ‚ÒÂÏ ÔÓÚˇÊÂÌËË ÓÚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ‰Ó ÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
 ÓÚ‚ÂÒÚËˇ. »ÌÓ„‰‡ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒˇ ‡Á 

ÏÂ˘‡Ú¸ Ì‡ ÍÓÌ¯ÚÂÈÌ‡ı ËÎË Ì‡ ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÂ, ˜ÚÓ·˚  
ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÌÛÊÌ˚È Û„ÓÎ. ÃÓ˘Ì˚Â   Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ˚ Tylˆ
 (18/24 Í¬Ú) ËÏÂ˛Ú 2 ‰ÂÌ‡ÊÌ˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËˇ. œÓ‰ 

ÍÎ˛˜ËÚÂ Í‡Ê‰ÓÂ ËÁ ˝ÚËı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ Í ÒÚÓÍÛ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓÈ Ú
Û·ÓÈ. 

›ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Í‡. 
œÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ˝ÎÂÍÚËÍÏ 
œËÚ‡ÌËÂ Í Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ ÔÓ‰‚Ó‰ËÚÒˇ ÔˇÏÓ ÓÚ ÔÂ‰Ó
ı‡ÌËÚÂÎˇ ÒÂÚË. Õ‡ ˝ÚÓÈ ÎËÌËË ÔËÚ‡ÌËˇ ÌÂ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú
¸ ÌËÍ‡ÍËı ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ˜. —Ï. Ú‡ÍÊÂ ‡Á‰ÂÎ ì¿‚
ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÓÓÊÌÂÌËÂî. 
Õ‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ÒıÂÏ‡ı 11-16 ÔÓÍ‡Á‡Ì‡ ÒıÂÏ‡ ˝Î 

ÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÍË ‰Îˇ Ó‰ÌÓ„Ó „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÚËÔ‡ VA ËÎË VB.
   Ó‰ÌÓÈ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‰‚‡  Ô‡Ó„ÂÌÂ
‡ÚÓ‡, ÛÔ‡‚Îˇˇ ËÏË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ó‰ÌÓÈ   Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚
ÎÂÌËˇ; ÒÏ. ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ÒıÂÏÛ 17. 
ÕÂ Á‡·Û‰¸ÚÂ Á‡ÁÂÏÎËÚ¸ ‡„Â„‡Ú! 
–ËÒ. 1 ñ œ‡Ó‚‡ˇ ·‡Ìˇ. 
1 = Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. 2 = ÚÂÏËÒÚÓ (‰‡Ú˜ËÍ).  
3 = Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ CC†10/ CC†50/ CC†100.  
4 = ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ¸ (ÂÒÎË Ú‡ÍÓ‚ÓÈ ÔÂ 

‰ÛÒÏÓÚÂÌ). 5 = ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È ¯Í‡Ù. 
ŒÒ‚Â˘ÂÌËÂ. 
ÃÓÊÌÓ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ò Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ (ÕÂ  
ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í —— 10). 
Ã‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËˇ: 24†‚ÓÎ¸Ú‡. “˘
‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡‰ÂÎ‡ÈÚÂ ‚ÒÂ ÓÚ‚ÂÒÚËˇ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓ
‰ ÔÓ‚Ó‰ÍÛ. 
œÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÓÒ‚ÂÚËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔË·Ó˚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ï 

ÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÒıÂÏÂ. («‡ÏÂ˜‡ÌËÂ: ÃÓÌÚ‡ÊÌ‡ˇ ÒıÂÏ‡ 10 ËÏ
ÂÂÚ ‰‚‡ ‚‡Ë‡ÌÚ‡, 10a Ë 10b). 
”ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÚÂÏËÒÚÓ‡ (‰‡Ú˜ËÍ‡). 
”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ‚ÌÛÚË Ô‡ËÎ¸ÌË Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ 150ñ170
†ÒÏ ÓÚ ÛÓ‚Ìˇ ÔÓÎ‡. ¬ÌËÏ‡ÌËÂ: –‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ ‰‡Ú 

˜ËÍ Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸¯Â ÓÚ ÒÚÛË Ô‡‡. —ÚÛˇ ÌÂ  ‰ÓÎÊÌ
‡ ÔÓÔ‡‰‡Ú¸ Ì‡ ÌÂ„Ó ÌË ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÌË   ÍÓÒ‚ÂÌÌÓ. 
œÓ‚Ó‰ ÚÂÏËÒÚÓ‡ ‚ÌÂ Ò‡ÛÌ˚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Û‰ÎËÌÂÌ ‰‚Û 

ÊËÎ¸Ì˚Ï ˝Í‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚Ï Í‡·ÂÎÂÏ. 
›Í‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚È Í‡·ÂÎ¸  
(LiYCY, 6-ÊËÎ¸Ì˚È). 
¬ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Í‡·ÂÎˇ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÂÊ‰Û Ô‡ÌÂÎ¸˛          
CC†10/ CC†50/ CC†100 Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒ 

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ˝Í‡ÌËÓ‚‡ÌÌ˚È ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌ˚È  Í‡·ÂÎ 

¸ (LiYCY, 6-ÊËÎ¸Ì˚È). œÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ Í‡·ÂÎ¸ Í ˆÓÍÓÎ˛ 

 12 Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 
ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó: ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎ
¸ (ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È). 
ÃÓÊÂÚ ‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òˇ Ì‡ Î˛·ÓÏ ‡ÒÒÚÓˇÌËË ÓÚ Ô‡Ó‚Ó
È ·‡ÌË. œÓ‰ÍÎ˛˜‡ÂÚÒˇ Í Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ CC†10/ CC†
50/ CC†100 Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓ„Ó Í‡·ÂÎˇ ñ ÒÏ.  
ÏÓÌÚ‡ÊÌÛ˛ ÒıÂÏÛ. ≈ÒÎË ‚ÌÂ¯ÌËı  ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÈ ÌÂÒÍ
ÓÎ¸ÍÓ, Ëı ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÒÓÂ‰ËÌˇÚ¸ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ. 
œÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ. 
œ‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸ Í ˆÂ 

ÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚‰‡ÂÚ Í‡ÚÍËÈ ËÏÔ
ÛÎ¸Ò (Á‡Ï˚Í‡ÌËÂ) ÏÂÊ‰Û ˆÓÍÓÎˇÏË 19 Ë 20 Ì‡ Ô‡ÌÂÎË 
CC†10/ CC†50/ CC†100. 
œÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‚ÌÂ¯ÌÂ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËˇ 
—ÓÂ‰ËÌËÚÂÎË P5 Ë G6 ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îˇ  ÔÓ‰ÍÎ˛˜Â 

ÌËˇ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË, ‡ÓÏ‡ÚËÁ‡ÚÓ‡ Steam 
Fresh, ‰ÂÁËÌÙÂÍÚÓ‡ Steam Clean Ë ‰. 
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Œ—“Œ–Œ∆ÕŒ! œ»“¿fiŸ»’ —’≈Ã Õ≈— ŒÀ‹ Œ.  œ≈–≈ƒ
 œ–Œ¬≈ƒ≈Õ»≈Ã –≈ÃŒÕ“Õ¤’ –¿¡Œ“ ”¡≈ƒ»“≈—‹, ◊“Œ  
Ã¿ÿ»Õ¿ Õ≈ Õ¿’Œƒ»“—fl œŒƒ Õ¿œ–fl∆≈Õ»≈Ã! 

œÓ‚ÂÍ‡ Ë ÔÓËÒÍ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ. 
≈ÒÎË ‡„Â„‡Ú ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ, ÔÂÊ‰Â   ‚ÒÂ„
Ó ÔÓ‚Â¸ÚÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: 
• ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÎË ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÒıÂÏÂ ÔÓ‚Ó‰Í‡ Í    

Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ Ë Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ? 
• Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ, Í‡Í      

ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏË ËÌÒÚÛÍˆËˇÏË? 
• ËÏÂÂÚ ÎË ‰ÂÌ‡ÊÌ‡ˇ ÚÛ·‡ Ì‡ÍÎÓÌ ÚÓ˜ÌÓ ‚           

ÒÚÓÓÌÛ ÒÚÓÍ‡? 
• ÌÂ Á‡ÒÓÂÌ ÎË ÙËÎ¸Ú? ‘ËÎ¸Ú Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ú‡Ï,    

„‰Â ‚Ó‰‡ ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ „ÂÌÂ‡ÚÓ. ƒÎˇ Ó˜ËÒÚÍË       
ÙËÎ¸Ú‡ ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ÚÛ·Û ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚, ‚˚Ì¸ÚÂ
ÙËÎ¸Ú Ë ÔÓÏÓÈÚÂ Â„Ó, Û‰‡ÎË‚ ˜‡ÒÚËˆ˚              
Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó Í‡Î¸ˆËˇ Ë ‰Û„ËÂ ÓÚÎÓÊÂÌËˇ. 

• ÌÂÚ ÎË ÔÓ„Ë·Ó‚ ‚‰ÓÎ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚ ËÎË ‚ 

ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, ‚Â‰Û˘Â„Ó ËÁ Ô‡ËÎ¸ÌË? 
• ÌÂÚ ÎË Ì‡ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·Â ÂÁÍËı ËÁ„Ë·Ó‚?              

(ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ‡‰ËÛÒ ÍË‚ËÁÌ˚       
‡‚ÂÌ 50†ÏÏ, 2") 

• ÂÒÎË ‚Ó‰‡ ÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ˜ÂÂÁ Í‡Ì,
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ÌÂ Á‡Í˚Ú ÎË ÓÌ. 

• ÒÓ·‡Ì‡ ÎË Ô‡ËÎ¸Ìˇ Ë ÂÂ ÒËÒÚÂÏ‡ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË    
ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÒÚÛÍˆËˇÏ Tylˆ? 

—ÔËÒÓÍ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ 
Ò ÛÍ‡Á‡ÌËÂÏ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔË˜ËÌ Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı   
ÒÔÓÒÓ·Ó‚ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ. 
¬ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒˇ ÌÛÊÌ‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ
‡ (40ñ50∞C, 105ñ122∞F), ÌÓ Ô‡ ÌÂ 

‚˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒˇ. 
œË˜ËÌ‡: ÕÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ‚ÂÌÚËÎˇˆËˇ ‚      
Ô‡ËÎ¸ÌÂ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ”‚ÂÎË˜¸ÚÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚ
ËÎˇˆËË. ¬ÂÌÚËÎˇˆËˇ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒˇ ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚÂÎ¸
ÌÓÈ, ÂÒÎË ˜ÂÂÁ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÂ ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‚Â
ÒÚËÂ ÓÚÍ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ÏÂÌÂÂ 10ñ20 ÍÛ·. Ï. ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‚ ˜
‡Ò ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ›ÚÓ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ
¸ ÏÂÒÚÓ, ÂÒÎË Û ‚˚ÔÛÒÍÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËˇ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Î
ÂÌ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ‚˚ÚˇÊÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎˇÚÓ, ËÎË ÂÒÎË 
‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌ˚È Í‡Ì‡Î Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì ‚Ó‰ˇÌ˚Ï Í‡
Ï‡ÌÓÏ. 
œË˜ËÌ‡: ¬ÓÁ‰Ûı, ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ËÈ ‚ Ô‡ËÎ¸Ì˛,ÒÎË¯Í
ÓÏ ÚÂÔÎ˚È. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÓÌËÁ¸ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ Á ‡ 
·Ë‡ÂÏÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ ‰Ó 35∞C (95∞F). 
œË˜ËÌ‡: “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ‚˚¯Â 
35∞C (95∞F). 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: Œ·ÂÒÔÂ˜¸ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÓÍÛ
Ê‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÌÂ ‚˚¯Â 35∞C. 
œË˜ËÌ‡: “ÂÏÓÏÂÚ ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ ËÎË ÌÂÔ‡‚ËÎ¸Ì
Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: “ÂÏÓÏÂÚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
 Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÔËÏÂÌÓ 170†ÒÏ (67"), Í‡Í ÏÓÊÌÓ ‰‡Î¸
¯Â ÓÚ ÒÚÛË Ô‡‡. 
ƒÎˇ ÔÓ„Â‚‡ÌËˇ Ô‡ËÎ¸ÌË ÚÂ·ÛÂÚÒˇ ÒÎË¯ÍÓÏ  
 ÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË. 
œË˜ËÌ‡: ÕÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÓ˘Ì˚È „ÂÌÂ‡ÚÓ. —Ï. Ú
‡·ÎËˆÛ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ”ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ,       
 ËÏÂ˛˘ËÈ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ ‚˚‡·ÓÚÍÛ ÚÂÔÎ‡. 
œË˜ËÌ‡: ◊ÂÁÏÂÌ‡ˇ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚËÎˇˆËË 
‚ Ô‡ËÎ¸ÌÂ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: —ÌËÁ¸ÚÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÂÌÚËÎ
ˇˆËË, ˜ÚÓ·˚ ‚ ˜‡Ò ÓÚÍ‡˜Ë‚‡ÎÓÒ¸ 10ñ20 ÍÛ·. Ï. ‚ÓÁ‰
Ûı‡ ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. 
œË˜ËÌ‡: œÂÂ„ÓÂÎ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸. 
œË˜ËÌ‡: “ÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ÌËÊÂ  
15∞C (59∞F). 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÓ‚˚Ò¸ÚÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ ÓÍÛÊ‡
˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ËÎË Á‡ÏÂÌËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ·ÓÎÂÂ 
ÏÓ˘Ì˚Ï. 
œË˜ËÌ‡: ÕÂËÒÔ‡‚ÂÌ Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÂÁÂ‚Û‡. 
œË˜ËÌ‡: ƒ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ÒÎË¯ÍÓ
Ï ·ÎËÁÍÓ Í ÒÚÛÂ Ô‡‡. —Ï. ÚÂÒÚ 2. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÂÂÒÚ‡‚¸ÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ËÎË  ËÁÏÂÌ
ËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚÛË Ô‡‡. 
¬ Ô‡ËÎ¸ÌÂ ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ ÌË Ô‡‡, ÌË ÚÂÔÎ‡. 
œË˜ËÌ‡: œÂÂ„ÓÂÎ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸.  
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸. 
œË˜ËÌ‡: ¬Ó‰‡ ÌÂ ‰ÓıÓ‰ËÚ ‰Ó Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ŒÚÍÓÈÚÂ Í‡Ì(˚) Ì‡ ÚÛ·Â, ˜ÚÓ
·˚ ‚Ó‰‡ ÒÚ‡Î‡ ÔÓÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ. 
œË˜ËÌ‡: Õ‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ  ÛÒÚ
‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ô‡‡ÏÂÚ˚. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÓ‚Â¸ÚÂ ‚ÂÏˇ Ë Ú 
ÂÏÔÂ‡ÚÛÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‚ÎÂÌËˇ. 

œË˜ËÌ‡: «‡ÒÓËÎÒˇ ÙËÎ¸Ú. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ¬˚Ì¸ÚÂ ÙËÎ¸Ú, Ì‡ıÓ‰ˇ˘ËÈÒˇ 
‚ ÏÂÒÚÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËˇ ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰˚. ”‰‡ÎËÚÂ
 ËÁ ÌÂ„Ó ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÓÔËÎÍË Ë ÔÓ˜ËÂ ËÌÓÓ‰˚
Â ˜‡ÒÚËˆ˚. 
œË˜ËÌ‡: «‡ÂÎÓ ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï
ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ¬˚Ì¸ÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì Ë Û‰‡ÎËÚÂ ËÁ  ÌÂ
„Ó ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ ÓÔËÎÍË Ë ÔÓ˜ËÂ ËÌÓÓ‰Ì˚Â  ˜‡
ÒÚËˆ˚. 
œË˜ËÌ‡: ◊ÂÁÏÂÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËˇ Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó Í‡Î
¸ˆËˇ ‚ ‚Ó‰ˇÌÓÏ ÂÁÂ‚Û‡Â Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. —Ï. Ú
ÂÒÚ 1. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ‚Ó‰ˇÌÓÈ ÂÁÂ‚Û‡   
ˆÂÎËÍÓÏ, ‚ÏÂÒÚÂ Ò Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË 
Ë ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË. 
œË˜ËÌ‡: œ‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í ÒÂÚË Ò   ÌÂÔ
Ó‰ıÓ‰ˇ˘ËÏ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂÏ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÓ‚Â¸ÚÂ Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ Ë          
 ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í „ÂÌÂ‡ÚÓÛ ñ ÒÏ. ÒıÂÏÛ. 
œË˜ËÌ‡: —‡·ÓÚ‡Î ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó  ÍÓÌÚ
ÓÎˇ, ÒÏ. ÚÂÒÚ 4. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÓ‚Â¸ÚÂ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Ô‡Ó‚ÓÈ 
ÚÛ·˚: ÌÂÚ ÎË Ì‡ ÌÂÈ ÔÓÏÂı ËÁ-Á‡ ÂÁÍËı ÔÂÂ„Ë·Ó‚
 ÚÛ·˚, ‚Ó‰ˇÌ˚ı Í‡Ï‡ÌÓ‚, ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÎË Ï‡Î   ‚
ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ. ¬ÓÁÏÓÊÌÓ, ‚ ·‡ÍÂ Ì‡ÍÓÔËÎ  Ò¸
 Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ËÁ‚ÂÒÚÍÓ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ; ÒÏ.‚˚¯Â. 
œË˜ËÌ‡: ƒÂÙÂÍÚ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚, Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂ
ÌËˇ ËÎË ‚ÂÌÚËÎˇˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚËˇ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï 
ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚È ÍÓÏÔÓÌ
ÂÌÚ. 
»Á Ô‡Ó‚Ó„Ó ÒÓÔÎ‡ ÚÂ˜ÂÚ „Óˇ˜‡ˇ ‚Ó‰‡. ¬ Ô‡ËÎ¸
ÌÂ Ï‡ÎÓ ËÎË ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÚ Ô‡‡. 
œË˜ËÌ‡: «‡ÂÎÓ ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï
ÔË‚Ó‰ÓÏ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Á‡ÒÓÂÌËˇ ÓÚÎÓÊÂÌËˇÏË   
ËÌÓÓ‰Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ ËÎË ËÁ-Á‡ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ ˝ÎÂÍ
ÚË˜ÂÒÍËı ÒıÂÏ‡ı. —Ï. ÚÂÒÚ 3. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ¬˚Ì¸ÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì Ë Ó˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó, 
ÎË·Ó ËÒÔ‡‚¸ÚÂ ÒıÂÏÛ. 
œË˜ËÌ‡: —ÎÓÏ‡Ì ÍÎ‡Ô‡Ì Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì. 
œË˜ËÌ‡: ÕÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÔÂ˜‡ÚÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ. 
»Á Ô‡Ó‚Ó„Ó ÒÓÔÎ‡ ÒÚÛÂÈ ·¸ÂÚ „Óˇ˜‡ˇ ‚Ó‰‡, ÎË
·Ó ÌÂ·ÓÎ¸¯‡ˇ ÔÓÒÚÓˇÌÌ‡ˇ ÒÚÛˇ ‚Ó‰˚, ÎË·Ó ÒÚÛ
ˇ ‚Ó‰˚ ‚ÔÂÂÏÂ¯ÍÛ Ò Ô‡ÓÏ. 
œË˜ËÌ‡: ÕÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚Ó‰ˇÌÓÈ Í‡Ï‡Ì ‚ Ô‡Ó‚ÓÈ Ú
Û·Â. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ:ÀËÍ‚Ë‰ËÛÈÚÂ ‚Ó‰ˇÌÓÈ Í‡Ï‡Ì. 
œË˜ËÌ‡: —ÎË¯ÍÓÏ ‰ÎËÌÌ‡ˇ Ô‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡ ÌÂ  ËÁÓ
ÎËÓ‚‡Ì‡. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: »ÁÓÎËÛÈÚÂ Ô‡Ó‚Û˛ ÚÛ·Û. 
»Á ‰ÂÌ‡ÊÌÓÈ ÚÛ·˚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÌÂÔÂ˚‚Ì
Ó ÒÓ˜ËÚÒˇ ÒÚÛÈÍ‡ „Óˇ˜ÂÈ ‚Ó‰˚. 
œË˜ËÌ‡: «‡ÂÎÓ ÍÎ‡Ô‡Ì ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó  ÓÔÓÓÊÌ
ÂÌËˇ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ¬˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ.      
œÓÒÎÂ 80-ÏËÌÛÚÌÓ„Ó ÔÂÂ˚‚‡ ÔÓÔÓ·ÛÈÚÂ ÒÌÓ‚‡. 
≈ÒÎË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÌÂ ÛÒÚ‡ÌËÎ‡Ò¸, ‚˚Ì¸ÚÂ ÍÎ‡Ô‡
Ì ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ Ë Ó˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó. 
√ÓÏÍËÈ ¯ÛÏ ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘Ëı ÚÛ·‡ı ÔË ÓÚÍ˚ÚË
Ë ËÎË Á‡Í˚ÚËË ÍÎ‡Ô‡Ì‡ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
œË˜ËÌ‡: “Û·˚ ÔÓ‰‡˜Ë ‚Ó‰˚ ‚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ      
ÔÎÓıÓ Á‡ÍÂÔÎÂÌ˚. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: Õ‡‰ÂÊÌÓ ÔËÍÂÔËÚÂ ÚÛ·˚ Í  Ò
ÚÂÌÂ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ıÓÏÛÚÓ‚. 
œË˜ËÌ‡: ìŒÚ‰‡˜‡î ‚ ÔÓ‰‚Ó‰ˇ˘ÂÈ ÚÛ·Â 

(„Ë‰‡‚ÎË˜ÂÒÍËÈ Û‰‡). 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÏÂÚÓ‚˚È ÓÚÂÁÓÍ Ú
Û·˚, ÔÓ‰ÒÓÂ‰ËÌÂÌÌ˚È Í Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ, „Ë·ÍÓÈ Ú
Û·ÍÓÈ, Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÏËÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÂÁËÌÓ‚˚Ï ¯Î‡Ì
„ÓÏ; ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ ‚˚‰ÂÊ‡Ú¸ ‰‡‚ÎÂÌËÂ. 
ŒÚÍ˚‚‡ÂÚÒˇ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ËÎË Ò
‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ. 
œË˜ËÌ‡: «‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì‡ Ô‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡;ÒÏ.ÚÂÒÚ 4. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ÀËÍ‚Ë‰ËÛÈÚÂ ÔÓÏÂıÛ. 
œË˜ËÌ‡: —Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÎÒˇ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‰
Ë‡ÏÂÚ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚. —Ï. ÚÂÒÚ 4. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÚÛ·Û ËÎË ÒÚ˚Í ÚÛ  Ú
‡Ï, „‰Â ÛÏÂÌ¸¯ËÎÒˇ ‰Ë‡ÏÂÚ (ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ  ÒÓÒÚ‡‚Î
ˇÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 12†ÏÏ, Ω"). 
œË˜ËÌ‡:–ÂÁÍËÂ ËÁ„Ë·˚ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚. —Ï.ÚÂÒÚ4. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ÀËÍ‚Ë‰ËÛÈÚÂ ÂÁÍËÂ ËÁ„Ë·˚ Ú
Û·˚. œÓ‚ÓÓÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÔÎ‡‚Ì˚ÏË  (ÏËÌËÏ‡
Î¸Ì˚È ‡‰ËÛÒ 50†ÏÏ, 2"). 
œË˜ËÌ‡: ¡ÓÎ¸¯ÓÈ ‚Ó‰ˇÌÓÈ Í‡Ï‡Ì ‚ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ
·Â. —Ï. ÚÂÒÚ 4. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œË‚Â‰ËÚÂ ÚÛ·Û ‚ ÔÓˇ‰ÓÍ, ÎË
Í‚Ë‰ËÓ‚‡‚ ‚Ó‰ˇÌÓÈ Í‡Ï‡Ì. 

œË˜ËÌ‡: ◊ÂÁÏÂÌ˚Â ÓÚÎÓÊÂÌËˇ Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó Í‡Î
¸ˆËˇ ‚ ÂÁÂ‚Û‡Â Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. —Ï. ÚÂÒÚ1. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: «‡ÏÂÌËÚÂ ÂÁÂ‚Û‡ ˆÂÎËÍÓÏ,‚
ÏÂÒÚÂ Ò ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ÏË Ë ˝ÎÂÍÚÓ‰‡ÏË. 
ÕÂËÚÏË˜Ì‡ˇ ‚˚‡·ÓÚÍ‡ Ô‡‡ Ò Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ˝
ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. 
œË˜ËÌ‡: ƒ‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚
ÎÂÌ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÚÛË Ô‡‡. —Ï. ÚÂÒÚ 2. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: œÂÂÒÚ‡‚¸ÚÂ ‰‡Ú˜ËÍ ËÎË  ËÁÏÂÌ
ËÚÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚÛË Ô‡‡. 
œË˜ËÌ‡: Õ‡ÎË˜ËÂ ‚ ÙËÎ¸ÚÂ Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó  Í‡Î¸ˆË
ˇ ËÎË ‰Û„Ëı ËÌÓÓ‰Ì˚ı ˜‡ÒÚËˆ. 
ÃÂÚÓ‰ ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ: ¬˚Ì¸ÚÂ ÙËÎ¸Ú Ë Ó˜ËÒÚËÚÂ Â„Ó. 
“≈—“ 1. 
“ÂÒÚ Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ Í‡Î¸ˆËÂ‚˚ı ÓÚÎÓÊÂÌËÈ ‚ ÂÁÂ
‚Û‡Â. 
ŒÚ‚ËÌÚËÚÂ ÍÓÎÔ‡˜ÍÓ‚Û˛ „‡ÈÍÛ ‚‚ÂıÛ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡Ú
Ó‡. ŒÔÛÒÚËÚÂ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ Î‡ÏÔÛ ÓÚ ÙÓÌ‡ˇ, ÔÓ‰Í
Î˛˜ÂÌÌÛ˛ Í ·‡Ú‡ÂÂ. ŒÒÏÓÚËÚÂ ˜ÂÂÁ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ 
ÓÒ‚Â˘ÂÌÌÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ·‡Í‡.≈ÒÎË Ì‡ ‰ÌÂ ·‡Í‡ Ò
ÍÓÔËÎÒˇ ÒÎÓÈ Û„ÎÂÍËÒÎÓ„Ó Í‡Î¸ˆËˇ ÚÓÎ˘ËÌÓÈ ·ÓÎÂÂ
 ÚÂı Ò‡ÌÚËÏÂÚÓ‚, ÁÌ‡˜ËÚ,  ÂÁÂ‚Û‡ ÌÂ ÔÓ‰‚Â„‡
ÎÒˇ Â„ÛÎˇÌÓÈ Ó·‡·Ó ÍÂ Â‡„ÂÌÚÓÏ ÒÌˇÚËˇ Ì‡ÍËÔ
Ë, Í‡Í ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚˚¯Â. 
œÓ·ÎÂÏ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ıÓ‰ÓÏ ËÁ
ÒÚÓˇ ÒËÒÚÂÏ ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ Ë ÔÓÏ˚‚ÍË. ≈ÒÎË Ì‡ Ô
ËÚ‡˛˘ÂÏ Í‡·ÂÎÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‚˚Í
Î˛˜‡ÚÂÎ¸, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ÌÂ ÒÚ‡‚ËÎÒˇ ÎË ÓÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂ
ÌËË ¬¤ À ÔÓÒÎÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËˇ Ô‡Ó‚ÓÈ  ·‡ÌÂÈ. ›ÚÓ
„Ó ÌÂÎ¸Áˇ ‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 80 ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í
‡Í Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ ÓÚÍÎ˛˜ËÚ ÒËÒÚÂÏÛ. 
”·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡Ú
Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÔÓÓÊÌÂÌËˇ; ‰Îˇ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‚¸ÚÂ ÔÓ‰ ‰
ÂÌ‡ÊÌ˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ÔÓ‰ıÓ‰ˇ˘ËÈ ÒÓÒÛ‰  (ÂÏÍÓÒÚ¸˛ Ó
ÍÓÎÓ 3 ÎËÚÓ‚, ËÎË 5†ÔËÌÚ). ¬ÍÎ˛˜ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡Ú
Ó Ë ‰‡ÈÚÂ ÂÏÛ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ 15 ÏËÌÛÚ.¬˚ÍÎ˛˜ËÚÂ „Â
ÌÂ‡ÚÓ Ú‡Í, Í‡Í ‚˚ Ó·˚˜ÌÓ ˝ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ, ÓÚÍÎ˛˜‡ˇ
 Ô‡Ó‚Û˛ ·‡Ì˛ ‰Ó ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‰Ìˇ. œÓ‰ÓÊ‰ËÚÂ 80
 ÏËÌÛÚ, ‡ Á‡ÚÂÏ ÔÓ‚Â¸ÚÂ, Á‡ÔÓÎÌËÎÒˇ ÎË ÒÓÒÛ‰ ‚
Ó‰ÓÈ. ≈ÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ, ÁÌ‡˜ËÚ, ÎË·Ó Ô‡Ó
„ÂÌÂ‡ÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ Í ÒÂÚË, ÎË·Ó ÔÓ
‰‡˜‡ Í ÌÂÏÛ ÔËÚ‡ÌËˇ ·˚Î‡ Í‡ÍËÏ-ÚÓ Ó·‡ÁÓÏ ÔÂ
‚‡Ì‡ Ì‡  ÒÂÚÂ‚ÓÏ Í‡·ÂÎÂ, ÎË·Ó ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ ‰ÂÌ‡
ÊÌ˚È  ÍÎ‡Ô‡Ì ËÎË ÔÂ˜‡ÚÌ‡ˇ ÔÎ‡Ú‡. 
“≈—“ 2. 
“ÂÒÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ‰‡Ú˜ËÍ‡. 
—ÏÓ˜ËÚÂ Ò‡ÎÙÂÚÍÛ ‚ ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰Â Ë ÔÓ‚ÂÒ¸ÚÂ ÂÂ 
Ì‡ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡. ≈ÒÎË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 20 ÏËÌÛÚ ÔÓ
ÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡˜ÌÂÚ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓ  ‚˚
‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ Ô‡, ÁÌ‡˜ËÚ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ËÒÔ‡‚ 

ÌÓ, ÌÓ ‰‡Ú˜ËÍ ÚÂÏÓÒÚ‡Ú‡ (¯‡ËÍ) ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ Ì
ÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ÔÓÁËˆËË, ÎË·Ó Ò‡Ï ÚÂÏÓÒÚ‡Ú ÛÒÚ‡ÌÓ
‚ÎÂÌ Ì‡ ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍÛ˛ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÛ. ≈ÒÎË ‚˚‡
·ÓÚÍ‡ Ô‡‡ ÌÂ Ì‡˜ÌÂÚÒˇ, ÓÔÂ‰ÂÎËÚÂ ÔË˜ËÌÛ  ÔÓ·
ÎÂÏ˚ ÔÓ ÒÔËÒÍÛ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ. 
“≈—“ 3. 
œÓ‚ÂÍ‡ ÍÎ‡Ô‡Ì‡ Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. 
¬˚ÍÎ˛˜ËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ì‡ Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ.
≈ÒÎË ˜ÂÂÁ ‰ÂÒˇÚ¸ ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËˇ ËÁ Ô‡
Ó‚Ó„Ó ÒÓÔÎ‡ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÒÓ˜ËÚ¸Òˇ ‚Ó‰‡, ÁÌ‡˜ËÚ Á‡„
ˇÁÌËÎÒˇ ÍÎ‡Ô‡Ì Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ. Œ˜ËÒÚËÚ
Â ÍÎ‡Ô‡Ì. 
≈ÒÎË ‚Ó‰‡ ÔÂÂÒÚ‡Î‡ Ë‰ÚË ˜ÂÂÁ Ô‡Ó‚ÓÂ ÒÓÔÎÓ ‰Ó
 ËÒÚÂ˜ÂÌËˇ ‰ÂÒˇÚË ÏËÌÛÚ ÔÓÒÎÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËˇ, ÁÌ‡˜Ë
Ú ËÏÂ˛ÚÒˇ ÌÂÔÓÎ‡‰ÍË ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒıÂÏÂ (ÌÂ‚
ÂÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÎË ‰ÂÙÂÍÚ ÔÂ˜‡ÚÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚). 
ÀË·Ó ‚ ÂÁÂ‚Û‡Â Ó·‡ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ËÁ·˚ÚÓ˜Ì‡ˇ Ì‡ÍË
Ô¸. —Ï. ÚÂÒÚ 1. 
“≈—“ 4. 
“ÂÒÚ Ô‡Ó‚ÓÈ ÚÛ·˚ Ì‡ Ò‡·‡Ú˚‚‡ÌËÂ                    
 ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÎ‡Ô‡Ì‡ ËÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ‡         
   ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ. 
ŒÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ Ô‡Ó‚Û˛ ÚÛ·Û ÓÚ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ‡. «‡
ÔÛÒÚËÚÂ Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓ Ë ‰‡ÈÚÂ ÂÏÛ ÔÓ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ô
ËÏÂÌÓ 1 ˜‡Ò. ≈ÒÎË Á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏˇ ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì
˚È ÍÎ‡Ô‡Ì ËÎË ˝ÎÂÏÂÌÚ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎˇ 
ÌÂ Ò‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÁÌ‡˜ËÚ, Ô‡Ó‚‡ˇ ÚÛ·‡ Á‡ÍÛÔÓËÎ‡Ò¸
. œËÏËÚÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÏÂ˚ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÌÙÓÏ‡
ˆËË ‚ ÒÔËÒÍÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ. 

≈ÒÎË ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËˇ ‚‡Ï ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒˇ ÓÔ
ÛÒÚÓ¯ËÚ¸ ·‡Í, ÓÚÒÓÂ‰ËÌËÚÂ ‡Á˙ÂÏ Ì‡ ÍÎ‡Ô‡ÌÂ ÓÔÓÓÊ
ÌÂÌËˇ Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚÂ ÍÎ‡Ô‡Ì Ò Ï‡„ÌËÚÌ˚Ï ÔË‚Ó‰ÓÏ Ô
ˇÏÓ Í ÒÂÚË Ò Ì‡ÔˇÊÂÌËÂÏ 230†‚ÓÎ¸Ú. 
¬Õ»Ã¿Õ»≈: ƒ‡ÌÌÛ˛ ÔÓˆÂ‰ÛÛ ‰ÓÎÊÂÌ ‚˚ÔÓÎÌˇÚ¸ ÚÓÎ
¸ÍÓ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚËÍ. 
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UWAGA! 
• Przewód doprowadzaj>cy parC nie moce mieć załamaM. 
• StrumieM pary nie moce być skierowany na WcianC, 

siedzenia i inne przedmioty. OdległoWć do koMcówki 
parowej nie moce być mniejsza nic 70 cm. 

• Przewody parowe i kanały wentylacyjne nie mog> mieć 
zagiCć, w których mogłyby siC tworzyć tzw. "korki wodne" 
ze zbieraj>cego siC kondensatu. UWAGA! Na całej 
długoWci przewodu parowego nie moce być cadnych 
blokad - zaworów, kranów i itp. Nie wolno zmniejszać 
Wrednicy wewnCtrznej przewodu parowego. 

• Łaanie parowe pracuj>ce bez przerwy wiCcej nic 2 
godziny wymagaj> zastosowania wentylacji o wydajnoWci 
10-20 m3 na 1 osobC na godzinC. 

• NapiCcie podawane kablem zasilaj>cym do generatora 
pary nie moce być przerywane. Dlatego tec nie zaleca 
siC umieszczania wył>czników itp. na kablu zasilaj>cym. 

• Temperatura w pomieszczeniu gdzie zainstalowany jest 
generator pary nie moce przekraczać 35°C. 

• Czujnik termostatu musi być maksymalnie oddalony od 
strumienia pary. 

• Nalecy regularnie usuwać kamieM zgodnie z instrukcj>, 
patrz rozdział: „Usuwanie kamiennego osadu”. JeWli 
twardoWć wody przewycsza 5° dH zaleca siC stosowanie 
automatycznego odwapniacza TYLÖ. 

• Nalecy okresowo czyWcić pomieszczenie sauny parowej 
- patrz punkt „Zachowanie czystoWci” w rozdziale 
„Instrukcja ucytkowania”. 

• Uwaga! Odpływ z generatora pary nalecy zawsze 
odprowadzić do odpływu znajduj>cego sie poza 
kabin> łaania prowej. Woda jest gor>ca. 

 
 

INFORMACJA OGÓLNA. 
 

RYSUNEK 1. 
Przykład zainstalowania wentylacji, urz>dzeM 
elektrycznych i podł>czeM wody. 

X = kabel zasilaj>cy od rozdzielni elektrycznej do 
generatora pary. Nie instalować wył>czników na tym 
kablu. JeWli zainstalowanie wył>cznika jest konieczne ze 
wzglCdu na przepisy miejscowe to powinien on być 
zawsze ustawiony w połocenie "WŁ=CZONE". JeWli 
przerywa siC dopływ energii elektrycznej przed 
zakoMczeniem automatycznego oprócniania i płukania 
zbiornika (ok. 80 min. po zakoMczeniu pracy łaani 
parowej), to oprócnianie zostaje przerwane i cywotnoWć 
generatora pary zmniejsza siC. 
Y = kabel sterowania od panelu steruj>cego do 
generatora pary. 
V = kabel czujnika temperatury. 
Z = kabel zewnCtrznego wył>cznika (jeWli taki jest 
zainstalowany). 
D = przewód parowy. 
E = przewód spustowy. 
F = doprowadzenie wody. 
G = wlot powietrza. 
H = odprowadzenie powietrza podł>czonego do kanału 
wyprowadzonego na zewn>trz. 

KABINA ŁA`NI PAROWEJ. 
Pomieszczenie łaani parowej nie moce mieć innych 
aródeł ciepła oprócz pary. Temperatura obok łaani 
parowej i generatora pary nie moce przekraczać 35°C. 
JeWli obok łaani parowej znajduje siC sauna sucha, to 
powinna być ona dobrze izolowana i oddalona od sauny 
parowej nie mniej nic o 10 cm. 

INSTALACJA GENERATORA PARY. 
Montac generatora pary powinien być przeprowadzany 
przez upowacnionego elektryka b>da hydraulika. 
Generator pary powinien mieć stałe podł>czenie. 
Montuje siC go poza pomieszczeniem łaani parowej ale 
mocliwie najblicej niej - odległoWć nie moce przekraczać 
15 m. Generator pary umieszcza siC w suchym 
wietrzonym pomieszczeniu nad a zmieszać odpływ 
wody, pod lub obok łaani parowej; mocna zainstalować 
go np. w szafie. (Nigdy nie mocna montować generatora 
pary nad kratk> Wciekow> lub w agresywnym 
Wrodowisku). Generator pary nalecy umieWcić poziomo 
na takiej wysokoWci od podłogi aby przewód spustowy do 
kanalizacji miał spadek na całej swojej długoWci. Aby 
spadek był pod odpowiednim k>tem niekiedy generator 
pary nalecy umieWcić na uchwycie Wciennym lub 
podeWcie. 

PANELE STERUJ=CE TYPU CC. 
Instrukcje obsługi doł>czone s> do paneli steruj>cych. 
Mocliwa jest instalacja w dowolnej odległoWci od łaani. 
Panele CC steruj> elektronicznie i produkowane s> w 
nastCpuj>cych wariantach: 
CC 10-3. Manualne i automatyczne wł>czanie i 
wył>czanie. Maksymalny czas pracy - trzy godziny, 
dziesiCciogodzinny czas wyczekiwania. 

CC 10-10. Manualne i automatyczne wł>czanie i 
wył>czanie. Maksymalny czas pracy - dziesiCć godziny, 
dziesiCciogodzinny czas wyczekiwania. 
CC 50. Manualne i automatyczne wł>czanie i 
wył>czanie. Maksymalny czas pracy - trzy a dwanaWcie 
godziny, dziesiCciogodzinny czas wyczekiwania. 
CC 100. Manualne i automatyczne wł>czanie i 
wył>czanie. Wbudowany tygodniowy zegar. Maksymalny 
czas pracy - trzy a dwanaWcie godziny, 
dwudziestoczterogodzinny czas wyczekiwania. 

TERMOMETR. 
Termometr w łaani parowej nalecy umieszczać na takiej 
wysokoWci aby temperatura powietrza równała siC 
temperaturze podawanej przez panel steruj>cy 
CC50/CC100. 

CZUJNIK ZABEZPIECZENIA 
TERMICZNEGO. 
Generatory pary „TYLÖ” wyposacone s> w wbudowany 
czujnik temperaturowy. W przypadku zadziałania 
automatyki nalecy znaleać przyczynC i sposób usuniCcia 
problemu w spisie sprawdzania i diagnozowania usterek. 

PRZYCISK WŁ=CZENIA ZASILANIA. 
W dolnej czCWci generatorów pary małej mocy znajduje 
siC wł>cznik zasilania, którym nalecy siC posługiwać tylko 
w przypadkach wył>czania generatora na długi okres 
czasu. 
Po wył>czeniu zasilania funkcja automatycznego 
oprócniania zostaje przerwana. 

PODŁOGA I ODPŁYW WODY. 
W pomieszczeniu łaani parowej powinien znajdować siC 
odpływ wody. Podłoga powinna mieć spadek w kierunku 
odpływu. Pokrycie podłogi moce być wykonane z plastiku 
ze zgrzewanymi poł>czeniami, klinkieru, terakoty itp. 
Prace wykoMczeniowe wykonywane powinny być tak 
samo jak w zwykłych pomieszczeniach prysznicowych. 

Uwaga! Jeceli pokrycie podłogi i Wcian wykonane jest 
z tworzywa sztucznego to w poblicu wylotu pary mog> 
pojawić siC drobne przebarwienia w miejscach 
stykaj>cych siC z par> wodn> i gorac> wod>. 

WENTYLACJA.  
JeWli łaania parowa ucywana jest w krótkich odcinkach 
czasu - mniej nic 2 godziny - to nie potrzebuje wentylacji. 
Wszystkie łaanie ucytkowane bez przerwy dłucej nic 2 
godziny z przyczyn prawidłowego funkcjonowania musz> 
mieć wymianC powietrza zgodnie z wyliczeniem 10-20 
m3 powietrza na godzinC na osobC. 
Wolna przestrzeM nad sufitem kabiny łaani, nie 
powinna być całkowicie zamkniCta. Nalecy zapewnić 
otwór wentylacyjny o pow. przekroju 1000cm2, który 
ł>czyć bCdzie t> przestrzeM nad sufitem z 
pomieszczeniem na zewn>trz drzwi łaani parowej. 
Wlot powietrza powinien być wykonany w postaci nisko 
umieszczonego otworu w Wcianie na której znajduj> siC 
drzwi lub szczeliny pod drzwiami. Rozmiar otworu - ok.15 
cm2 na osobC. 
Wylot powietrza powinien być umieszczony wysoko na 
Wcianie lub w suficie mocliwie najdalej od wlotu 
powietrza, ale nie nad drzwiami lub siedzeniami. 
Powinien być on podł>czony do kanału wentylacyjnego 
wychodz>cego na zewn>trz budynku. Mocna 
wykorzystać istniej>cy kanał wentylacyjny. Musi być on 
szczelny i wykonany z materiału odpornego na wilgoć. 
Nie powinien mieć zagiCć, w których mogłaby siC zbierać 
skondensowana wilgoć blokuj>ca kanał. JeWli kanał musi 
mieć zagiCcie to nalecy zamontować odpływ 
skondensowanej wody do kanalizacji. 
Rozmiary wylotu powietrza powinny być takie aby 
odprowadzał powietrze w iloWci 10-20 m3 na godzinC na 
osobC. 
Wentylacja mechaniczna. JeWli odprowadzenie 
powietrza z łaani parowej jest mało efektywne - np. z 
powodu obniconego ciWnienia powietrza w 
pomieszczeniu sk>d jest ono doprowadzane do sauny 
parowej - to na wylocie powietrza nalecy zainstalować 
wentylator mechaniczny i wyregulować go tak aby 
wyci>gał nie mniej nic 10 i nie wiCcej nic 20 m3 powietrza 
na godzinC na osobC. 

FUNKCJE GENERATORA PARY. 
Wszystkie generatory pary TYLÖ VA/VB posiadaj>: 
•Zbiornik wody ze stali nierdzewnej. • Kwasoodporne, 
nierdzewne grzałki. • Automatyczne oprócnianie w ci>gu 
1 godziny po wył>czeniu sauny parowej. • Automatyczne 
czterokrotne płukanie po oprócnieniu. • System zmiennej 
mocy. • Elektroniczne regulowanie poziomu wody. 
•Samooczyszczaj>ce siC z kamienia elementy grzewcze. 
•Ci>głoWć wytwarzania pary. • Zawsze zadan> moc, 
niezalecnie od jakoWci i poziomu wody. • Wbudowany 
zawór bezpieczeMstwa. • Wbudowane zabezpieczenie 
termiczne. • Wbudowany filtr oczyszczaj>cy. • MocliwoWć 
zdalnego sterowania. • Regulowan> koMcówkC parow>. 
• Kroploszczeln> konstrukcjC. 

AUTOMATYCZNE OPRÓbNIANIE. 
Funkcja ta pozwala oczyszczać zbiornik wody 
generatora z kwaWnego wCglanu wapnia i innych 
zanieczyszczeM. Nie nalecy ucywać wył>czników na 
odcinku od gniazdka do generatora pary w przeci>gu 80 
minut od czasu jak zegar panelu steruj>cego wył>czy 
system. W przeciwnym wypadku automatyczna funkcja 
oprócniania i płukania zbiornika wody nie bCdzie działać. 
UWAGA! Woda jest gor>ca! 

Automatyczne oprócnianie przy pomocy 
mikroprzeł>czników (DIP-switch) 
Generator pary automatycznie oprócnia czCWć wody 
po upływie 4 godzin (ustawienie fabryczne). W 
miejscach gdzie stopieM twardoWci wody przekracza 
5dH° lub generator pary pracuje dłuzej nic 4 godziny 
dziennie, generator pary powinien być oprócniany 
czCWciej. Nalecy ustawić c>dan> przerwC czasow> 
miCdzy oprócnieniami według schematu (rys. 17). 

UWAGA! Woda jest gor>ca! 

USUWANIE ODŁObONEGO KAMIENIA. 
CzCWć wapiennego nalotu powstaj>ca w trakcie pracy 
generatora pary zostaje zmyta w trakcie automatycznego 
oprócniania i płukania, jednak czCWć jego pozostaje. 
Automatyczny odwapniacz „TYLÖ” (art. Nr 9090 7000) 
nie usuwa kamienia, a zmienia strukturC jonow> tak, ce 
wapieM jest wymywany podczas oprócniania. Dlatego 
wacne jest aby funkcja oprócniania generatora pary nie 
była wył>czona. Zbiornik musi być oprócniany po 
kacdym ucytkowaniu generatora. W celu wydłucenia 
cywotnoWci i zmniejszenia koniecznoWci rCcznego 
usuwania kamienia zaleca siC podł>czenie generatora 
pary do zmiCkczacza wody usuwaj>cego wapieM. 
TwardoWć wody nie powinna przekraczać 5° dH. 
(Niemiecki system mierzenia twardoWci wody.) 

Ucytkownik nie powinien dopuszczać do powstawania 
piany oraz stosować dodatki maj>ce wpływ na poziom 
wody w zbiorniku lub doprowadzaj>ce do wł>czenia siC 
zabezpieczenia temperaturowego (moce to spowodować 
trwałe uszkodzenie generatora). 

RCczne usuwanie kamienia powinno być 
przeprowadzane regularnie, zgodnie z tabel> 
umieszczon> ponicej. Przy prywatnym ucytkowaniu łaani 
parowej i niewielkiej twardoWci wody koniecznoWć 
rCcznego usuwania jest niewielka. Tym nie mniej 
czynnoWć usuwania kamienia nalecy przeprowadzić 
minimum raz w roku. W czasie tej czynnoWci usuwany 
jest kamieM jak równiec inne zanieczyszczenia 
osadzaj>ce siC na Wciankach i innych elementach 
zbiornika wody. 
• Uruchomić generator i poczekać ac woda zacznie wrzeć. 
• Wył>czyć generator (ucywaj>c panelu steruj>cego) 

i odczekać ok. 5 minut. 
• Nalecy odkrCcić górn> zakrCtkC 3-ro drocnego 
ł>cznika w górnej czCWci generatora. 

• Przy ucyciu lejka nalecy wlać kwas do zbiornika 
generatora poprzez górny otwór. 

• ZakrCcić zakrCtkC 3-ro drocnego ł>cznika i 
pozostawić w takim stanie. 

• Po około jednej godzinie zbiornik automatycznie 
ulegnie oprócnieniu i zostanie przepłukany tak, ce 
bCdzie gotów do ponownego ucycia. 

Jest nieszkodliwy, bezwonny i nie uszkadza elementów 
generatora. Dlatego mocna korzystać z łaani parowej podczas 
usuwania kamienia. JeWli ucywa siC innych Wrodków to nie 
nalecy korzystać z łaani parowej w tym czasie. 
Jak widać z tabeli zamieszczonej nicej czCstotliwoWć 
usuwania kamienia zalecy od jakoWci wody, mocy 
generatora pary i długoWci czasu pracy. 
 

Czas pracy łaani parowej w godzinach do momentu usuniCcia wapnia. 
(W celu zmniejszenia koniecznoWci rCcznego usuwania kamienia zaleca siC w 
łaaniach publicznych podł>czenie generatora pary do zmiCkczacza wody 

usuwaj>cego wapieM.) 

  TwardoWć wody 
Moc 

generatora 
pary w kW 

IloWć Wrodka 
potrzebnego 
do usuniCcia 

kamienia 

ZmiCkczon
a 0,01-1° 

dH 

MiCkka 
1-3° dH 

Twarda 
3-8° dH 

B.twarda 
8-20° dH 

2,0-2,2 2 opak 7000 2300 900 350 

4,5 2 opak 3800 1300 500 190 

6,0-6,6 2 opak 2600 900 300 130 

9 2 opak 1700 600 200 90 

12 2 opak 1300 400 160 70 

18 4 opak 1700 600 200 90 

24 4 opak 1300 400 160 70 

UWAGA! Duce generatory pary o mocy 18-24 kW 
wyposacone s> w dwie nakrCtki zabezpieczaj>ce, które 
nalecy odkrCcić w celu nalania Wrodka usuwaj>cego 
kamieM. Nalecy równomiernie rozdzielić Wrodek miCdzy 
wszystkie otwory. 

(1° dH = 7,14 mg wapnia w 1 litrze wody). 
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RADY DOTYCZ=CE UbYTKOWANIA 
ŁA`NI PAROWEJ. 
WiCkszoWci ludzi najbardziej odpowiada temperatura w 
granicach 40-45°C. Nalecy korzystać z bimetalicznego 
termometru, umieszczonego na Wcianie na wysokoWci ok. 
170 cm od podłogi i maksymalnie oddalonego od 
strumienia pary. Higrometr nie jest konieczny gdyc 
wilgotnoWć powietrza w saunie parowej zawsze wynosi 
100%. 

• Nalecy zawsze wzi>ć prysznic przed korzystaniem z 
łaani parowej. 

• Podczas przebywania w łaani parowej nalecy 
ucywać rCcznika do rozłocenia na siedzeniu. 

• Nalecy siC rozluanić; ogl>danie kłCbów pary 
uspakaja. Przebywaj>c w łaani parowej mocna np. 
słuchać muzyki. Firma TYLÖ dostarcza urz>dzenia 
stereofoniczne i głoWniki specjalnie skonstruowane 
dla ucywania w łaaniach parowych. Prosimy o 
zapoznanie siC z asortymentem dodatkowych 
akcesoriów. 

• Od czasu do czasu nalecy odWwiecyć ciało bior>c 
prysznic. CzynnoWć tC mocna powtarzać do chwili 
utrzymywania siC przyjemnego uczucia. 

• Po wyjWciu z łaani parowej nalecy przyj>ć długi 
chłodny prysznic. 

• Przed ubraniem siC, nalecy dokładnie wysuszyć 
ciało. Nie ubierać siC dopóty dopóki ciało nie 
ostygnie i pory skóry nie zamkn> siC. Nalecy 
rozluanić siC, pić napoje chłodz>ce ciesz>c siC z 
dobrego samopoczucia. 

UTRZYMANIE ŁA`NI PAROWEJ W 
CZYSTOVCI. 
Po kacdym ucytkowaniu łaani parowej półki i podłogC 
nalecy spłukać ciepł> wod> (nie mocna spłukiwać wod> 
pod wysokim ciWnieniem). Okresowo nalecy myć półki 
słabym roztworem mydła. Dla codziennej dezynfekcji 
rekomenduje siC korzystanie z automatycznego 
urz>dzenia "TYLÖ STEAM CLEAN". Trudno usuwalne 
plamy nalecy zmywać spirytusem etylowym lub benzyn> 
ekstrakcyjn>. Nie wolno ucywać proszków czyszcz>cych, 
silnych Wrodków zasadowych lub agresywnych 
rozpuszczalników. W przypadku kłopotów z usuniCciem 
plam nalecy zwracać siC do najblicszego przedstawiciela 
firmy TYLÖ. 

Bardzo wacne jest dokładne mycie podłogi, szczególnie 
w rogach. Nalecy ucywać w tym celu gor>cej wody, 
szczotki i Wrodków do mycia podłóg rozpuszczaj>cych 
brud i tłuszcz. 

PRYSZNIC W ŁA`NI PAROWEJ. 
Zawsze zaleca siC umieszczenie prysznica w 
pomieszczeniu łaani parowej. Jakby nie było sama łaania 
parowa jest najlepszym miejscem dla mycia siC i brania 
prysznica. Branie chłodnego prysznica od czasu do 
czasu jest zawsze przyjemne i poprawia samopoczucie. 

RYSUNEK 8. 
Rozmiary w milimetrach: generator pary model VA. 

RYSUNEK 9. 
Rozmiary w milimetrach: generator pary model 
VB. 

Moc generatora pary w stosunku do 
kubatury kabiny łaani parowej. 

 Min./maks. kubatura łaani parowej [m3]  
 

kW 

Lekkie Wciany z 
hartowanego szkła Elysee, 

Excellent itp. 

CiCckie Wciany z glazury, 
betonu, kamienia itp. 

WydajnoWć 
pary 

w kg/h 

 z 
wentylacj> 

bez 
wentylacji 

z 
wentylacj> 

bez 
wentylacji 

 

2,2 - 0-2,5 - 0-1,5 3 

4,5 0-4 0-5,5 0-2,5 0-3,5 5,5 

6 3-8 4-15 2-5 2,5-8 8 

6,6 3-9 4-17 2-6 2,5-9 9 

9 6-16 13-24 4-10 7-16 12 

12 14-22 22-30 8-15 14-20 16 

18 20-30 28-40 13-20 18-30 24 

24 28-40 38-50 18-30 28-40 32 

 

 

INSTALACJA PRZEWODÓW. 
 

Przewody powinny być zainstalowane przez 
upowacnionego instalatora. 
 

Moc 
generatora 
pary w kW 

Liczba 
wyjWć 
pary 

Liczba 
zaworów 

bezpieczeM
stwa 

Liczba  
króćców 

spustowych 

Liczba 
podł>czeM 

wody 

2,2 - 4,5 - 6 - 
6,6 - 9 - 12 1 1 1 1 

18 - 24 2 2 2 2

RYSUNEK 2. 
Generator pary typu VA 
A = podł>czenie. 
B = nakrCtka czopuj>ca. 
C = wyjWcie pary. 
D = króciec spustowy. (zawór bezpieczeMstwa) 
E = doprowadzenie wody przez wbudowany filtr. 
F = pokrywa otworu elementów grzewczych. 

RYSUNEK 3. 
Generator pary typu VB 
A = podł>czenie. 
B = nakrCtka czopuj>ca. 
C = wyjWcie pary. 
D = króciec spustowy. (zawór bezpieczeMstwa) 
E = doprowadzenie wody przez wbudowany filtr. 

Podł>czenie wody: Nalecy podł>czyć ciepł> lub zimn> 
wodC do ł>cznika 1 generatora pary. Przy podł>czeniu 
ciepłej wody podgrzewanie nastCpuje szybciej. Duce 
generatory pary o mocy 18-24 kW wyposacone s> w 
dwa  podł>czenia wody. 

W celu unikniCcia hałaWliwych dawiCków podł>czenie 
wody pomiCdzy rurk> miedzian> (Wrednica wewnCtrzna 
min. 12 mm), a generatorem pary nalecy wykonać przy 
pomocy giCtkiego zbrojonego przewodu gumowego o 
długoWci ok. 1 m. 

UWAGA! Przed podł>czeniem przewodu 
doprowadzaj>cego wodC nalecy przepłukać system 
przewodów wodnych. 

Przepłukanie zabezpiecza przed przedostaniem siC 
zanieczyszczeM z rur do systemu generatora pary. 

UWAGA! 
W rejonach gdzie wystCpuje twarda woda (wiCcej nic 5° 
dH) w celu unikniCcia awarii zaleca siC zainstalowanie 
zmiCkczacza wody, a szczególnie w miejscach 
ucytecznoWci publicznej. Nie nalecy dopuszczać do 
powstawania piany oraz stosować szkodliwe dodatki do 
generatora pary. (Dodatkowe wyposacenie TYLÖ: 
urz>dzenie do automatycznego zmiCkczania wody, 
artykuł nr 9090 7000). 

Przewód parowy: 
Podł>czyć ł>cznik rury, nakrCtk> zabezpieczaj>c> do 
góry, do wyjWcia pary (2). Zamontować rurkC miedzian> o 
Wrednicy nie mniejszej nic 12 mm do wyjWcia pary 
ł>cznika (C). Przewód parowy moce być ustawiony pod 
k>tem w stosunku do łaani parowej i/lub generatora pary. 

RYSUNEK 4. 
UWAGA! Przewód parowy miCdzy generatorem pary i 
saun> parow> nie moce mieć zagiCć, w których mogłyby 
powstawać "korki wodne" ze skondensowanej wilgoci. 

RYSUNEK 5. 
Przewód parowy powinien mieć jak najmniej zagiCć; 
zagiCcia nie powinny być ostre, minimalny promieM 
zagiCcia 50 mm. Nie mog> wystCpować k>ty ostre. 

UWAGA! Na całej długoWci przewodu parowego nie 
moce być cadnych blokad - zaworów, kranów i itp. Nie 
wolno zmniejszać Wrednicy wewnCtrznej przewodu 
parowego. JeWli długoWć przewodu parowego przekracza 
3 m, to nalecy go zaizolować termicznie na całej 
długoWci. W przypadku nie zaizolowania przewodu 
parowego minimalna odległoWć miCdzy nim, a 
jakimkolwiek łatwopalnym materiałem (np. drewnem) nie 
moce być mniejsza nic 10 mm.  
Duce generatory pary „TYLÖ” o mocy 18-24 kW 
wyposacone s> w dwa wyloty pary. Od kacdego z tych 
wyjWć musi być przeprowadzony oddzielny przewód 
parowy do koMcówki parowej w łaani i nie wolno dopuWcić 
do ich kontaktu miCdzy nimi lub poł>czenia siC. 

RYSUNEK 6 oraz 7. 
Umieszczenie koMcówek parowych. 
A = regulowana kierunkowa dysza koMcówki parowej 
(nalecy obowi>zkowo zastosować). 

UWAGA! 
KoMcówkC parow> umieszcza siC w pomieszczeniu 
sauny parowej na wysokoWci 5-40 cm od podłogi. 
StrumieM pary powinien być skierowany wzdłuc 
pomieszczenia łaani parowej pod półkami równolegle do 
podłogi. StrumieM pary nie moce być skierowany na 
WcianC, siedzenia lub inne przedmioty. Swobodna 
odległoWć do koMcówki parowej powinna być nie 
mniejsza nic 70 cm. W łaaniach parowych, w których nie 
ma wolnej przestrzeni pod siedzeniami, strumieM pary 
kierować pod k>tem. Kierunkow> dyszC koMcówki 
parowej ustawia siC tak aby strumieM pary nie był 
skierowany na ludzi. Jeceli z łaani parowej korzystaj> 
dzieci lub osoby ze spowolnion> reakcj>, to nalecy 
zainstalować ekran zabezpieczaj>cy nie dopuszczaj>cy 
do przypadkowego kontaktu ze strumieniem pary w 
poblicu koMcówki parowej. 

JeWli koMcówka parowa instalowana jest w łaaniach 
parowych TYLÖ, to nalecy korzystać z instrukcji montacu 
i eksploatacji, która jest zał>czona do urz>dzenia. 

Odpływ 
Odpływ z generatora pary: RurC odpływow> (rurka 
miedziana z minmaln> wewnetrzn> Wrednic> 12 mm) 
nalecy podł>czyć do wyjWcia nr 3 w generatorze pary. 
RurC odpływow> nalecy podł>czyć do najblicszego 
odpływu poza kabin> łaani parowej. Temperatura 
wody odprowadzanej wynosi 90-95°C. 

UWAGA! Na przewodzie spustowym nie moce być 
cadnych blokad (kranów zaworów itp.)  

Niezalecnie od miejsca podł>czenia do koMcówki 
spustowej w łaani lub kanalizacji przewód spustowy musi 
mieć spadek na całej swojej długoWci. Dla 
zabezpieczenia odpowiedniego k>ta spadek przewodu 
spustowego, w niektórych przypadkach generator pary 
nalecy umieWcić na uchwycie Wciennym lub podstawie. 

Duce generatory pary „TYLÖ” o mocy 18-24 kW 
wyposacone s> w dwa wyjWcia do spustu wody. Od 
kacdego z tych wyjWć musi być przeprowadzony 
oddzielny przewód spustowy do koMcówki spustowej w 
łaani lub do kanalizacji. 

 

PODŁ=CZENIA 
ELEKTRYCZNE. 

 

Montac powinien wykonywać upowacniony elektryk. 

Kabel zasilaj>cy generator pary powinien być podł>czony 
bezpoWrednio do rozdzielni elektrycznej. Na kablu tym 
nie mog> być zainstalowane wył>czniki, styki itp. Patrz 
punkt "Automatyczne oprócnianie". 

Na rysunkach 10-15 pokazano schematy podł>czeM 
elektrycznych jednego generatora pary VA lub VB. Do 
jednej łaani parowej mocna podł>czyć dwa generatory 
pary i sterować nimi przy pomocy jednego panelu 
steruj>cego. Schemat podł>czeM na rysunku 16. 

Nalecy pamiCtać o uziemieniu! 

RYSUNEK 1 - ŁA`NIA PAROWA. 
1 = generator pary. 
2 = czujnik temperatury. 
3 = panel steruj>cy CC10/CC50/CC100. 
4 = zewnCtrzny wył>cznik (jeWli jest niezbCdny). 
5 = rozdzielnia elektryczna. 

OVWIETLENIE. 
Moce być wł>czane z panelu steruj>cego (Nie 
dotyczy panelu CC 10). 

OWwietlenie powinno być obliczone na napiCcie nie 
wycsze nic 24V. 

Nalecy dokładnie uszczelnić otwory, którymi 
przeprowadzono przewody elektryczne. 

Lampy oWwietleniowe nalecy podł>czać zgodnie ze 
schematami podł>czeM elektrycznych. (Uwaga! 
Schemat podł>czeM na rysunku 10 posiada dwa warianty 
10a i 10b). 

INSTALACJA CZUJNIKA TEMPERATURY. 
Czujnik nalecy umieWcić na wysokoWci 150 - 170 cm od 
podłogi w kabinie łaani parowej. 
UWAGA! Czujnik nalecy umieWcić w maksymalnej 
odległoWci od strumienia pary, tak aby strumieM pary ani 
bezpoWrednio ani odbity nie był skierowany na czujnik. 
Przewód czujnika temperatury moce być przedłucony za 
kabin> łaani parowej przy pomocy dwucyłowego 
niskonapiCciowego kabla. 

EKRANOWANY NISKONAPIBCIOWY 
KABEL (LiYCY, 6-cio cyłowy). 
W charakterze przewodu steruj>cego od panelu 
steruj>cego CC10/CC50/CC100 do generatora pary 
nalecy stosować ekranowany niskonapiCciowy kabel 
(LiYCY, 6-cio cyłowy). Ekran nalecy podł>czyć do styku 
12 generatora pary. 
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DODATKOWY ZEWNBTRZNY 
WYŁ=CZNIK (NATYCHMIASTOWY). 
Moce być umieszczony w kacdej odległoWci od łaani 
parowej. Podł>cza siC go do panelu steruj>cego 
CC10/CC50/CC100 przy pomocy niskonapiCciowego 
kabla zgodnie ze schematem podł>czeM elektrycznych. 
Jeceli zewnCtrznych wył>czników jest wiCcej to nalecy je 
podł>czyć równolegle. 

PODŁ=CZENIE DO CENTRALNEGO 
KOMPUTERA. 
Panel steruj>cy mocna równiec podł>czyć do 
centralnego komputera wysyłaj>cego krótki impuls 
(spiCcie) do styków 19 i 20 w panelach 
CC10/CC50/CC100. 

PODŁ=CZENIE DODATKOWYCH 
URZ=DZEL ZEWNBTRZNYCH. 
Styki P5 i G6 na pulpicie sterowniczym przeznaczone s> 
do podł>czenia (jeWli zachodzi taka koniecznoWć) 
wentylatora mechanicznej wentylacji, automatu do 
esencji zapachowych "Steam Fresh", automatu do 
dezynfekcji "Steam Clean itp. 
 

UWAGA! URZ=DZENIE POSIADA KILKA 
BLOKÓW ZASILANIA. PRZED 
PRZYST=PIENIEM DO JAKICHKOLWIEK 
PRAC Z URZ=DZENIEM ZAWSZE NALEbY 
SPRAWDZIĆ CZY NAPIBCIE JEST 
ODŁ=CZONE. 
 

USUWANIE USTEREK 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urz>dzenia 
nalecy sprawdzić w pierwszej kolejnoWci: 
• PrawidłowoWć podł>czenia panelu steruj>cego i 

generatora pary zgodnie ze schematem poł>czeM. 
• PrawidłowoWć zamontowania generatora pary zgodnie 

z dan> instrukcj>. 
• PrawidłowoWć k>ta nachylenia rury spustowej. 
• CzystoWć filtra. Filtr znajduje siC przy podł>czeniu 

doprowadzaj>cym wodC. W celu oczyszczenia filtra 
nalecy odkrCcić podł>czenie wody, wyj>ć filtr i oczyWcić 
go z nalotu i brudu. 

• Brak wygiCć na przewodzie parowym lub w kanale 
wentylacyjnym wychodz>cym z łaani. 

• Brak ostrych zagiCć na całej długoWci przewodu 
parowego (minimalny promieM zagiCcia - 50 mm). 

• Czy w przypadku jeWli zamontowano zawór na 
przewodzie doprowadzaj>cym wodC do generatora 
pary nie jest on zamkniCty. 

• Czy wykonanie konstrukcji pomieszczenia i systemu 
wentylacyjnego nast>piło zgodnie z instrukcjami 
„TYLÖ”. 

SPIS MObLIWYCH USTEREK  
Z okreWleniem przyczyn i poradami ich usuniCcia. 
W pomieszczeniu łaani parowej utrzymuje siC ustawiona 
temperatura (40-500C) ale nie ma pary. 

Przyczyna: zbyt słaba wentylacja w łaani. 
UsuniCcie uszkodzenia: nalecy poprawić wentylacjC. JeWli 
przez kanał wylotowy wychodzi mniej nic 10 -20 m3 powietrza 
na godzinC na jedn> osobC to wentylacja jest zbyt słaba. Jest 
to mocliwe jeWli kanał wylotowy nie jest podł>czony do 
wentylatora lub jest zablokowany „korkiem wodnym”. 

Przyczyna: zbyt wysoka temperatura powietrza 
doprowadzonego do łaani. 
UsuniCcie uszkodzenia: nalecy zmniejszyć temperaturC 
doprowadzonego powietrza do maks. 350C. 

Przyczyna: temperatura na zewn>trz łaani przekracza 350C. 
UsuniCcie uszkodzenia: utrzymać zewnCtrzn> temperaturC nie 
wycsz> nic 350C. 

Przyczyna: niesprawny termometr lub nieprawidłowo 
umieszczony. 
UsuniCcie uszkodzenia: termometr powinien być umieszczony 
na wysokoWci ok. 170 cm od podłogi i maksymalnie oddalony 
od strumienia pary. 

Nagrzanie łaani zajmuje zbyt duco czasu. 
Przyczyna: zbyt mała moc generatora pary, patrz tabelC. 
UsuniCcie uszkodzenia: zainstalować mocniejszy generator. 

Przyczyna: zbyt silna wentylacja w łaani. 
UsuniCcie uszkodzenia: nalecy zmniejszyć wentylacjC do 10-
20 m3 na godzinC na jedn> osobC. 
Przyczyna: temperatura na zewn>trz łaani nicsza nic 150C. 
UsuniCcie uszkodzenia: podwycszyć zewnCtrzn> temperaturC 
lub zainstalować mocniejszy generator pary. 

Przyczyna: niesprawne grzałki w generatorze. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić zbiornik wody z grzałkami. 

Przyczyna: czujnik temperatury umieszczony zbyt blisko 
strumienia pary. Patrz TEST 2. 
UsuniCcie uszkodzenia: przesun>ć czujnik temperatury lub 
zmienić kierunek strumienia pary. 

W łaani jest zbyt niska temperatura i nie ma pary. 
Przyczyna: przepalił siC bezpiecznik w  tablicy rozdzielczej. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić bezpiecznik. 

Przyczyna: woda nie dochodzi do generatora pary. 
UsuniCcie uszkodzenia: odkrCcić kran na rurze 
doprowadzaj>cej wodC. 
Przyczyna: nieprawidłowe ustawienia parametrów na  panelu 
steruj>cym. 
UsuniCcie uszkodzenia: sprawdzić ustawienie czasu i 
temperatury na panelu steruj>cym. 

Przyczyna: zanieczyszczony filtr wody. 
UsuniCcie uszkodzenia: wyj>ć filtr umieszczony w ł>czniku 
doprowadzaj>cym wodC i oczyWcić z zanieczyszczeM. 
Przyczyna: zawór magnetyczny podaj>cy wodC zawiesił siC. 
UsuniCcie uszkodzenia: zdj>ć zawór magnetyczny i usun>ć 
zanieczyszczenia. 

Przyczyna: zbyt duca warstwa odłoconego kamienia w 
zbiorniku generatora. Patrz TEST 1. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić cały zbiornik wody z 
grzałkami. 

Przyczyna: generator pary podł>czony do nieprawidłowego 
napiCcia. 
UsuniCcie uszkodzenia: sprawdzić napiCcie i podł>czenie 
generatora pary zgodnie z zał>czonym schematem. 

Przyczyna: zadziałało zabezpieczenie temperaturowe. Patrz 
TEST 4. 
UsuniCcie uszkodzenia: sprawdzić i usun>ć ewentualne 
uszkodzenie przewodu parowego, takie jak np. zablokowanie 
przewodu w wyniku ostrych zagiCć, „korków wodnych” w 
zagiCciach lub zmniejszenia Wrednicy wewnCtrznej. Mocliwe 
jest takce, ce w zbiorniku wodnym osadziło siC duco kamienia, 
patrz wycej. 

Przyczyna: niesprawna elektronika panelu steruj>cego lub 
zaworu magnetycznego. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić niesprawne elementy. 

Przez koMcówkC parow> wycieka ciepła woda, a w saunie 
nie ma lub jest mało pary. 
Przyczyna: zawór magnetyczny podaj>cy wodC zawiesił siC w 
wyniku zanieczyszczenia lub elektrycznego uszkodzenia. 
Patrz TEST 3. 
UsuniCcie uszkodzenia: zdj>ć i oczyWcić zawór magnetyczny 
lub usun>ć uszkodzenie elektryczne. 

Przyczyna: uszkodzony zawór magnetyczny. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić zawór magnetyczny. 

Przyczyna: uszkodzony układ elektroniczny. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić układ elektroniczny. 

Przez koMcówkC parow> silnym strumieniem lub 
nierównomiernie wypryskuje woda lub cieknie słabym 
równomiernym strumieniem zmieszana z par>. 
Przyczyna: niewielki „korek wodny” w przewodzie parowym. 
UsuniCcie uszkodzenia: zlikwidować „korek wodny”. 

Przyczyna: zbyt długi nie zaizolowany przewód parowy. 
UsuniCcie uszkodzenia: zaizolować przewód parowy. 

Z rury spustowej generatora pary ci>gle cieknie ciepła 
woda. 
Przyczyna: zawór magnetyczny automatycznego oprócniania 
zawiesił siC. 
UsuniCcie uszkodzenia: Wył>czyć generator pary. Sprawdzić 
powtórnie po 80 min. Jeceli niesprawnoWć nie znikła, zdj>ć 
zawór magnetyczny automatycznego oprócniania i oczyWcić go. 

GłoWny podawiCk w rurze doprowadzaj>cej wodC 
przy otwieraniu lub zamykaniu zaworu 
magnetycznego. 
Przyczyna: rury doprowadzaj>ce wodC do generatora 
pary słabo zamocowane. 
UsuniCcie uszkodzenia: dokładnie zamocować rury 
doprowadzaj>ce wodC do Wciany przy pomocy zacisków. 

Przyczyna: zjawisko zawrotu wody w rurze 
doprowadzaj>cej. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić 1m rury 
doprowadzaj>cej na koMcu przy generatorze pary na 
giCtki zbrojony przewód, wytrzymały na wysokie 
ciWnienie. 

Zawór bezpieczeMstwa otwiera siC lub zadziałało 
zabezpieczenie temperaturowe. 
Przyczyna: przewód parowy zablokowany. Patrz TEST 4. 
UsuniCcie uszkodzenia: usun>ć blokadC przewodu. 

Przyczyna: wewnCtrzna Wrednica przewodu parowego jest 
zbyt mała. Patrz TEST 4. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić przewód lub element 
ł>cz>cy zmniejszaj>cy WrednicC (Wrednica wewnCtrzna nie 
moce być mniejsza nic 12 mm). 

Przyczyna: przewód parowy ma zbyt ostre zagiCcia. Patrz TEST 
4. 
UsuniCcie uszkodzenia: zmniejszyć zagiCcia przewodu 
parowego (minimalny promieM 50 mm). 

Przyczyna: ducy „korek wodny” w przewodzie parowym. Patrz 
TEST 4. 
UsuniCcie uszkodzenia: poprowadzić przewód parowy tak aby 
„korek wodny” znikn>ł. 
Przyczyna: zbyt duco kamienia osadzonego w zbiorniku 
wodnym generatora pary. Patrz TEST 1. 
UsuniCcie uszkodzenia: wymienić zbiornik wodny z grzałkami. 

Juc na pocz>tku pracy urz>dzenia, para wytwarzana jest 
tylko w krótkich odcinakach czasu. 
Przyczyna: czujnik termostatu umieszczony w 
nieodpowiednim miejscu w stosunku do strumienia pary. Patrz 
TEST 2. 
UsuniCcie uszkodzenia: przenieWć czujnik lub zmienić kierunek 
strumienia pary. 

Przyczyna: kamieM lub inne zanieczyszczenia w filtrze 
czyszcz>cym. 
UsuniCcie uszkodzenia: wyj>ć i oczyWcić filtr. 

TEST 1. 
Sprawdzanie iloWci osadzonego kamienia w zbiorniku 
wodnym. 
OdkrCcić nakrCtkC czopuj>c>, znajduj>c> siC na samej górze 
generatora pary. Przez otwór opuWcić carówkC od latarki 
kieszonkowej, podł>czon> przewodami do baterii elektrycznej. 
Sprawdzić oWwietlony zbiornik przez otwór. Jeceli kamieM 
osadzony jest na wysokoWci wiCkszej nic 3 cm od dna, to 
oznacza to, ce nie była wykonana niezbCdna profilaktyka 
generatora pary, maj>ca na celu okresowe usuwanie 
osadzonego kamienia. 

Mocliwe jest takce, ce nie działa aparatura automatycznego 
oprócniania i płukania zbiornika wody. Nalecy sprawdzić czy 
na kablu zasilaj>cym generator pary nie jest zainstalowany 
wył>cznik, który moce być wykorzystywany dla wył>czania 
aparatury po zakoMczeniu k>pieli parowej. Wył>cznik ten nie 
moce być wył>czany wczeWniej nic po 80 min po 
automatycznym wył>czeniu siC panelu steruj>cego. 

Nalecy sprawdzić działanie automatycznego oprócniania i 
płukania umieszczaj>c pod zaworem spustowym ok. 
trzylitrowy pojemnik. NastCpnie wł>czyć na 15 min generator 
pary i wył>czyć tak jak zawsze pod koniec dnia. Po 80 min 
sprawdzić czy pojemnik jest napełniony wod>. Jeceli jest pusty 
to oznacza to, ce generator pary jest nieprawidłowo 
podł>czony do sieci elektrycznej lub z jakiejkolwiek przyczyny 
nast>piła przerwa w dopływie pr>du od rozdzielni elektrycznej 
do generatora pary. Mocliwe jest takce uszkodzenie zaworu 
spustowego lub układu elektronicznego. 

TEST 2. 
Kontrola działania czujnika temperatury. 
Zmoczyć niewielki rCcznik w zimnej wodzie i nakryć nim 
czujnik temperatury. JeWli po 20 minutach generator wytwarza 
parC bez przerwy to urz>dzenie jest sprawne, lecz czujnik jest 
nieprawidłowo umieszczony lub temperatura ustawiona jest 
na zbyt niski poziom. JeWli generator nie zaczyna wytwarzać 
pary przyczynC nalecy znaleać w spisie uszkodzeM. 

TEST 3. 
Kontrola działania zaworu magnetycznego. 
Wył>czyć generator pary panelem steruj>cym. JeWli po 10 
minutach woda ci>gle wycieka przez koMcówkC parow> to 
przyczyn> jest zanieczyszczenie zaworu magnetycznego. 
Nalecy zdj>ć i oczyWcić zawór magnetyczny. 

Jeceli woda przestaje wyciekać z koMcówki parowej przed 
upływem 10 minut od wył>czenia panelu steruj>cego to 
uszkodzenie ma charakter elektryczny (nieprawidłowe 
podł>czenia lub uszkodzony układ elektroniczny), lub w 
zbiorniku wodnym osadziło siC zbyt duco kamienia. Patrz TEST 
1. 

TEST 4. 
Kontrola przewodu parowego przy wł>czaniu siC zaworu 
bezpieczeMstwa lub zabezpieczenia temperaturowego. 
Odł>czyć przewód parowy od generatora pary. Wł>czyć 
generator na ok. 1 godz. JeWli w tym czasie zawór 
bezpieczeMstwa i zabezpieczenie temperaturowe nie wł>czaj> 
siC to przewód parowy jest zablokowany i nie przepuszcza 
pary. Nalecy usun>ć uszkodzenie zgodnie z wycej 
umieszczonym spisem. 
 

JeWli w trakcie wykonywania prac serwisowych konieczne jest 
oprócnienie zbiornika wody, to nalecy odł>czyć płaski kontakt 
serwisowych i podł>czyć napiCcie 230 V bezpoWrednio z sieci 
do zaworu magnetycznego. 
UWAGA! CzynnoWć ta moce być wykonywana tylko przez 
upowacnionego elektryka. 

 

 
Producent: TYLÖ AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Szwecja. 
tel.: +46 35 299 00 00, fax.: +46 35 299 01 98. 
Email: info@tylo.se, Internet: www.tylo.com 
Generalny przedstawiciel w Polsce: Koperfam Sp. z o.o. 
ul. Sikorskiego 5, 05-119 Legionowo, tel./fax: +22 774 11 22 
 
 

© Publikacja tego dokumentu tak w pełni jak i czCWciowo jest zabroniona bez 
pisemnej zgody Tylö. Tylö zastrzega sobie prawo do wymiany wykorzystywanych  
materiałów, wprowadzania zmian w konstrukcji i wygl>dzie. 
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17 DIP-switch Function

2 Hour NO TIMER

1 Hour 6 Hour

4 Hour TEST

=Switch position at the
DIP-switch.

DIP-switch Function

ON

ON

ON

ON

ON

ON


