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♦ Використання за призначенням
описане у цьому посібнику. Використання будь-яких аксесуПеред роботою з пристроєм уважно прочитайте
арів чи додаткових інструменце керівництво.
тів, або виконання операцій з
Інструкції з техніки без- прибором, неописаних в цьому
керівництві, може призвести до
пеки
особистих травм.
Попередження! Пе- ♦ Зберігайте це керівництво для
ред використанням
отримання інформації в подальінструменту уважно
шому.
прочитайте всі попередження та інструкції. Використання пристрою
Невиконання попереджень та ♦ Не використовуйте цей пристрій
для збирання рідин або будьінструкцій, наведених нижче,
яких матеріалів, які можуть заможе призвести до ураження
горітися.
електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. ♦ Не використовуйте пристрій
біля води.
Попередження! При використанні пристроїв, що пра- ♦ Не занурюйте пристрій у воду.
цюють від батарей, необхід- ♦ Не тягніть за кабель зарядного
пристрою, щоб відключити його
но дотримуватись основних
від розетки. Оберігайте кабель
заходів безпеки, включаючи
зарядки від контакту з джереланаступні, щоб знизити ризик
ми тепла, потрапляння жиру та
виникнення пожежі, протіканконтакту з гострими предметаня батарей, травм та матеріми.
альних ушкоджень.
♦ Цей пристрій можуть використо♦ Перед роботою з пристроєм
вувати діти від 8 років та особи
уважно прочитайте цей посібзі зниженими фізичними, сенник.
сорними та розумовими можОбласть застосування

Ваш ручний пилосос Black & Decker Dustbuster® призначений
для прибирання сміття. Цей інструмент призначений лише
для побутового використання.
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ливостями або з недостатнім
Замніть зарядний пристрій,
досвідом та знаннями, якщо
якщо кабель пошкоджений.
вони отримали керівництво та ♦ Ніколи не намагайтесь знімати
інструкції щодо використання
або замінювати деталі, за вицього пристрою безпечним чинятком тих, що вказані у цьому
ном та зрозуміли можливу непосібнику.
безпеку. Не дозволяйте дітям
Додаткові інструкції з
грати з пристроєм. Не дозволяйте дітям очищувати пристрій та техніки безпеки
виконувати його технічне обслу- Після використання
говування.
♦ Відключіть зарядний пристрій
від мережі живлення перед
Перевірка та ремонт
очищенням зарядного пристрою
♦ Перед використанням перевірабо зарядної бази.
те пристрій на наявність пошкоджених деталей. Перевірте на ♦ Коли пристрій не використовується, його необхідно зберігати
наявність зламаних деталей,
в сухому місці.
пошкоджених перемикачів та
інших умов, що можуть вплину- ♦ Дітям забороняється мати доступ до пристрою в місці зберіти на роботу.
гання.
♦ Не використовуйте пристрій,
якщо виявлено пошкодження Залишкові ризики.
або дефекти якоїсь деталі.
При використанні інструменту мо♦ Пошкоджені або дефектні де- жуть виникнути додаткові залишкоталі необхідно відремонтувати ві ризики, які можуть бути не внеабо замінити, звернувшись до сені до попереджень щодо техніки
авторизованого центру з ремон- безпеки цього керівництва. Ці риту.
зики можуть виникнути як резуль♦ Регулярно перевіряйте елек- тат неправильного використання,
тричний кабель зарядного при- тривалого використання, тощо.
строю на наявність пошкоджень.
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зарядного пристрою, що надаНезважаючи на виконання всіх відється з інструментом. Викориповідних правил техніки безпеки та
стання невідповідного зарядновикористання пристроїв безпеки,
го пристрою може призвести до
неможливо уникнути деяких заураження електричним струмом
лишкових ризиків. Сюди належать:
або перегрівання батареї.
♦ Травми через контакт з деталями, що рухаються/обертаються. ♦ При викиданні батарей виконуйте інструкції, наведені у розділі
♦ Травми при заміні деталей, або
"Захист навколишнього середоаксесуарів.
вища".
♦ Травми через занадто тривале
використання інструменту. При ♦ Не пошкоджуйте та не деформуйте батареї шляхом проколу
використанні будь-якого інструабо удару, це може призвести
менту протягом тривалого періоду часу не забувайте робити
до ризику травми та пожежі.
♦ Не заряджайте пошкоджені барегулярні перерви.
тареї.
♦ Порушення слуху.
Батареї та зарядні пристрої ♦ В екстремальних умовах може
виникнути витікання батареї.
Батареї
Якщо Ви помітите на батареї
♦ Ніколи не намагайтесь відкрирідину, витріть її обережно ганвати батарею.
чіркою. Уникайте контакту зі шкі♦ Не занурюйте батарею у воду.
рою.
♦ Не піддавайте батарею впливу ♦ При потраплянні на шкіру або
надмірного тепла.
в очі виконуйте наступні інструк♦ Не зберігайте у місцях, де темції.
пература може перевищувати Попередження! Рідина бата40 °C.
реї може призвести до травми або
♦ Заряджайте лише за температу- пошкодження майна. У випадку
ри навколишнього середовища потрапляння її на шкіру негайно
між 10 °C та 40 °C.
промийте шкіру водою. При виник♦ Заряджайте лише за допомогою ненні почервоніння, болю або по4
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дразнення зверніться до лікаря. У
Вlack & Decker для уникнення
випадку потрапляння в очі негайно
небезпеки.
промийте великою кількістю чистої ♦ Не піддавайте зарядний приводи та зверніться по медичну дострій впливу води.
♦ Не відкривайте корпус заряднопомогу.
го пристрою.
Зарядні пристрої
Ваш зарядний пристрій було роз- ♦ Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
роблено для певного значення
напруги. Завжди перевіряйте, що ♦ Під час зарядки пристрій/батарея повинні знаходитись у доджерело живлення відповідає набре провітрюваному місці.
прузі, що вказана на табличці з
паспортними даним.
Попередження! Ніколи не
намагайтесь заміняти зарядний
пристрій звичайним мережним
штепселем.
♦ Використовуйте зарядний пристрій Вlack & Decker лише для
зарядки батарей того інструменту, з яким він продавався.
Інші батареї можуть вибухнути,
спричинивши травми та пошкодження.
♦ Ніколи не намагайтесь заряджати батареї, що не підлягають
зарядці.
♦ Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії

Електрична безпека

Умовні позначки на зарядному пристрої
Перед роботою з пристроєм уважно прочитайте
цей посібник.
Цей зарядний пристрій має подвійну ізоляцію; тому
заземлення не є необхідним. Завжди перевіряйте,
що джерело живлення відповідає напрузі, яка вказана на табличці з паспортними даними.
Зарядна база призначена лише для використання
у приміщенні.

Технічне обслуговування
Ваш бездротовий інструмент виробництва компанії
Вlack & Decker призначений для роботи протягом довгого
часу з мінімальним обслуговуванням. Довга задовільна робота інструменту залежить від відповідного обслуговування
інструменту та регулярного його очищення.
Попередження! Перед виконанням будь-якого технічного
обслуговування бездротового інструменту:
♦ Повністю розрядіть акумулятор, якщо пристрій має вбудований акумулятор, а потім вимкніть інструмент.
♦ Відключіть зарядний пристрій від розетки перед очищенням. Ваш зарядний пристрій не вимагає технічного
обслуговування, лише необхідно проводити регулярне
очищення.
♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори інструменту/
зарядного пристрою за допомогою м’якої щітки або сухої
ганчірки.
♦ Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи
вологу ганчірку. Не використовуйте абразивні очищувачі
та засоби, що містять розчинники.
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Захист навколишнього середовища
Окреме збирання. Цей продукт не можна викидати
разом зі звичайним побутовим сміттям.
Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми Вlack & Decker
має бути замінено, або він Вам більше не потрібний, не
викидайте його на смітник побутового сміття. Зробіть цей
виріб доступним для спеціального збирання.
Окремий збір використаних виробів та упаковки
дозволяє повторно переробляти та використовувати матеріали. Переробка повторно використовуваних матеріалів допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та зменшує потребу
в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати окремий збір
електричного обладнання в муніципальних місцях для збору
сміття або продавцями при покупці нового обладнання.
Компанія Вlack & Decker має можливість для збору та переробки продуктів власного виробництва після закінчення
їхнього терміну служби. Щоб скористатися цією послугою,
поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які
збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження найближчого до Вас
сервісного центру, зв’язавшись з місцевим офісом компанії Вlack & Decker за адресою, вказаною в цих інструкціях. Крім того, список офіційних сервісних центрів компанії
Вlack & Decker з усіма подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією міститься в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com.

zst00292753 - 22-01-2016
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БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
гарантійні умови
Шановний покупцю!
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу
компанії Black & Decker та висловлюємо Вам
свою вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота цього виробу на протязі всього
терміну експлуатації є предметом особливої
турботи наших сервісних служб. У випадку виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу ми рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих сервісних організацій,
адреси та телефони яких Ви зможете знайти
в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.
Наші сервісні центри – це не тільки кваліфікований ремонт, але и широкий вибір запчастин
та аксесуарів.
При купівлі виробу вимагайте перевірки його
комплектності та справності за Вашої присутності, наявності інструкції з експлуатації та
заповненого Гарантійного талону на українській
мові. За умови відсутності у Вас правильно
заповненого Гарантійного талону ми будемо
вимушені відхилити Ваші претензії щодо якості
цього виробу.
Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо
просимо Вас перед початком роботи з виробом
уважно ознайомитись з інструкцією щодо його
експлуатації.
Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове
призначення цього виробу.

2.

Правовою основою даних гарантійних умов
є діюче Законодавство та, зокрема, Закон ”Про
захист прав споживачів”.

3.

Гарантійний термін на даний виріб складає
24 місяці та починається з дня продажу через
роздрібну торгову мережу. У випадку усунення
недоліків виробу гарантійний термін подовжується на період, протягом якого виріб не
використовувався.

4.

Термін служби виробу - 5 років (мінімальний,
встановлений у відповідності до Закону ”Про
захист прав споживачів”).

5.

Наші гарантійні зобов’язання поширюються
тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими
та конструктивними факторами.

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

6.1.7.
6.1.8.

6.2.
6.3.

6.4.

Гарантійні зобов’язання не поширюються:
На несправності виробу, що виникли в результаті:
Недотримання користувачем вказівок інструкції
з експлуатації виробу.
Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім
ударним або іншим впливом.
Використання виробу в професійних цілях та
об’ємах, в комерційних цілях.
Застосування виробу не за призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливому атмосферному та інших
зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ, сніг,
підвищена вологість, нагрів, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі параметрам, вказаним на інструменті.
Використання аксесуарів, витратних матеріалів та запчастин, які не рекомендовані або не
схвалені виробником.
Проникнення всередину інструменту сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин, що
не є відходами, які супроводжують використання інструменту за призначенням, наприклад,
стружки, опилки та ін.
На інструменти, що були відкриті, піддані ремонту або модифікації поза уповноваженим
сервісним центром.
На приналежності, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу, та витратні матеріали, такі як, приводні ремені, вугільні
щітки, ножі, та ін.
На несправності, які виникли в результаті перевантаження інструменту, що призвело до виходу з ладу електродвигуна або інших вузлів та
деталей. До безумовних ознак перевантаження
виробу належать, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей
та вузлів виробу, потемніння або обвуглювання
ізоляції дротів електродвигуна під впливом
високої температури.

Виробник:
"Stanley Вlack & Decker Deutschland
GmbH" Black-&-Decker Str.40, D-65510
Idstein, Німеччина
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ɜɆɨɫɤɜɟ  
ɜɄɢɟɜɟ  

Äɂɫɩɪɚɜɧɵɣɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɣɬɨɜɚɪɩɨɥɭɱɢɥ ɚ ɫɝɚɪɚɧɬɢɣɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ D 
ɋɩɪɚɜɧɢɣɬɚɩɨɜɧɿɫɬɸɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɣɬɨɜɚɪɨɬɪɢɦɚɜ ɥɚ ɡɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦɢɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɢɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ ɚ 
ɋɩɪɚ ɧɵɿɩɨ ɧɚɫɰɸɭɤɚɦɩɥɟɤɬɚɜɚɧɵɬɚɜɚɪɚɬɪɵɦɚ ɥɚ ɡɝɚɪɚɧɬɵɣɧɵɦɿɭɦɨɜɚɦɿɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ ɚ 
Ɍ ɡɭɠ ɧɟɬɨɥɵ ɠɢɧɚ ɬɚɥ ɚɧɬɚɭɚɪ ɚɛɵɥɞɚɞɵɦɤɟɩɿɥɞɿɤɲɚɪɬɬɚɪɵɦɟɧɬɚɧɵɫɬɵɦ
Ɍ ɡɚɬɢɥɝɚɧɜɚɬɭɥɢɤɤɨɦɩɥɟɤɬɥɢɦɚɯɫɭɥɨɬɧɢɨɥɞɢɦɝɚɪɚɧɬɢɹɲɚɪɬɥɚɪɢɛɢɥɚɧɬɚɧɢɲɢɛɱɢɤɞɢɦ³

ɉɨɞQɢɫɶQɨɤɭQɚɬɟɥɹɉɿɞQXɫQRɤɭQɰɹɉɨɞQɿɫQɚɤɭQɧɿɤɚɋɚPɵQɚɥɭɲɵɧɵ  ɨɥPDɧɛɚɫɵɏDɪXɞɨɪɧXɧɡXɦɡɨɫX

Ⱦɚɬɚɜɢɞɚɱɿ

Ⱦɚɬɚɜɢɞɚɱɿ

Ⱦɚɬɚɜɢɞɚɱɿ

Ⱦɚɬɚɜɢɞɚɱɿ

24

ɉɟɱɚɬɤɚɬɚɩɿɞɩɢɫ
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

12

ɇɚɩɪɭɝɚ
Ȼɚɬɚɪɟɹ
ȼɚɝɚ
ɂɛɫɺɟɨɣɤ ɪɫɣɬɭɫʀɤ
ȼɯɿɞɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ
ȼɢɯɿɞɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ
ɋɬɪɭɦ
ɉɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɱɚɫ ɡɚɪɹɞɤɢ
ȼɚɝɚ

ɍɠɰɨʀɲɨʀ ɟɛɨʀ

ȼɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɭɦ
Ɍɢɩ
ɤɝ

ȼɡɦɿɧɧɢɣ ɫɬɪɭɦ
ȼɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɫɬɪɭɦ
ɦȺ
ɝɨɞɢɧ
ɤɝ

PV1020L
(H1)
10,8
Ʌɿɬɿɣ-ɿɨɧɧɚ
1,28
S010QV1400040
100-240
14
400
4
0,19

PV1420L
(H1)
14,4
Ʌɿɬɿɣ-ɿɨɧɧɚ
1,33
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21

PV1820L
(H1)
18
Ʌɿɬɿɣ-ɿɨɧɧɚ
1,38
S010QV2300040
100-240
23
400
4
0,21

12

Ɏɬɮɨɠɨɨɺ ɨɠɬɪɫɛɝɨɩɬɭɠɤ

Ɍɝʀɭɦɩɟʀɩɟɨʀ ʀɨɟɣɥɛɭɩɫɣ

ȼɛɭɛɫɠɺ ɞɛɫɺɲɛ

ɋʀɳɠɨɨɺ

ȿɛɤɭɠ ʁɤ ɩɰɩɦɩɨɮɭɣ ɪɠɫɠɟ ɪɫɩɟɩɝɡɠɨɨɺɧ ɫɩɜɩɭɣ.

Ɍɝʀɭɦɩɟʀɩɟɨɣɤ ʀɨɟɣɥɛɭɩɫ: ɢɛɫɺɟɥɛ

ɋʀɳɠɨɨɺ

- ɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɶ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɿɪɧɢɣ ɡɚɪɹɞɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ. ɉɨɜɬɨɪɿɬɶ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚɪɹɞɤɢ.

ɂɜʀɤ ɮ ɫɩɜɩɭʀ ɜɛɭɛɫɠʁ

ɂɜʀɤ ɮ ɫɩɜɩɭʀ ɢɛɫɺɟɨɩɞɩ ɪɫɣɬɭɫɩɹ.

11

ɎɅɋȻȳɈɌɗɅȻ

ȿɠɭɛɦʀ
ɐɟɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɚɽ ɞɟɹɤɿ ɱɢ ɜɫɿ ɞɟɬɚɥɿ ɡ ɧɢɠɱɟ ɜɤɚɡɚɧɢɯ.
1. ȼɢɦɢɤɚɱ
2. Ʉɧɨɩɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɫɨɩɥɚ
3. ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɪɹɞɤɢ
4. ɋɨɩɥɨ
5. Ʉɧɨɩɤɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɢɥɨɡɛɿɪɧɢɤɚ
6. ɓɿɥɢɧɧɚ ɧɚɫɚɞɤɚ
7. ɓɿɬɤɚ
8. Ⱦɜɟɪɰɹɬɚ ɩɢɥɨɡɛɿɪɧɢɤɚ
9. Ʉɧɨɩɤɚ ɪɨɡɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ ɞɜɟɪɰɹɬ ɩɢɥɨɡɛɿɪɧɢɤɚ
10. Ɂɧɿɦɧɢɣ ɩɢɥɨɡɛɿɪɧɢɤ
11. Ɉɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ

Ʌɫʀɪɦɠɨɨɺ ɨɛ ɬɭʀɨɮ
ɉɪɨɞɭɤɬ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɤɪɿɩɢɬɢ ɞɨ ɫɬɿɧɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɡɪɭɱɧɟ
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɪɢɫɬɪɨɸ.
ɉɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɞɨ ɫɬɿɧɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɶ, ɳɨ ɦɟɬɨɞ ɮɿɤɫɚɰɿʀ
ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɞɚɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɬɿɧɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɚɡɿ ɩɪɢɫɬɪɨɸ.
Ƈ ɉɨɦɿɬɶɬɟ ɦɿɫɰɟ ɨɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɝɜɢɧɬɿɜ (ɛɿɥɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨʀ ɪɨɡɟɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɢɥɨɫɨɫɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɧɚ ɧɚɫɬɿɧɧɨɦɭ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɿ).

ɂɛɧʀɨɛ ɯʀɦɷɭɫʀɝ
Ɏɿɥɶɬɪɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɤɨɠɧɿ 6-9 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ
ɜɨɧɢ ɡɧɨɲɟɧɿ ɚɛɨ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ.
Ɂɚɩɚɫɧɿ ɮɿɥɶɬɪɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɭ ɞɢɥɟɪɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ
ȼlack & Decker (ɤɚɬ. ʋ VF90):

ȼɛɭɛɫɠɺ
əɤɳɨ ȼɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɛɚɬɚɪɟɸ, ɹɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɢɠɱɟ, ɬɚ ɭɬɢɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɬɚ ɛɚɬɚɪɟɸ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɨɫɬɚɧɨɜ.
Ƈ ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɪɨɡɪɹɞɿɬɶ ɛɚɬɚɪɟɸ.
Ƈ Ɂɧɿɦɿɬɶ ɩɢɥɨɡɛɿɪɧɢɤ.
Ƈ Ɂɧɿɦɿɬɶ ɞɜɚ ɝɜɢɧɬɢ ɬɚ ɩɿɞɧɿɦɿɬɶ ɤɨɪɩɭɫ.
Ƈ ȼɿɞɤɥɸɱɿɬɶ ɜɫɿ ɤɥɟɦɢ ɜɿɞ ɛɚɬɚɪɟʀ.
Ƈ Ɂɧɿɦɿɬɶ ɛɚɬɚɪɟɸ ɿ ɩɨɦɿɫɬɿɬɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɳɨɛ
ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɚɦɢɤɚɧɧɸ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ.
Ƈ ȼɿɞɧɟɫɿɬɶ ɛɚɬɚɪɟɸ ɭ ɫɟɪɜɿɫɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɚɛɨ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɭ
ɩɟɪɟɪɨɛɧɭ ɫɬɚɧɰɿɸ.
Ȼɚɬɚɪɟɸ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɡɚɞ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɜɢɬɹɝɧɭɬɚ.
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ȿɠɭɛɦʀ

9

ɂɜɠɫʀɭɷ ɪɫɣɬɭɫʀɤ ɪʀɬɦɺ ɩɲɣɴɠɨɨɺ ɯʀɦɷɭɫɮ ɛɜɩ ɪɫɩɟɩɝɡɮɤɭɠ ɧɣɭɭɺ.

ɇɣɭɭɺ

Ƚɣɭɣɫɛɤɭɠ ɨɛɬɮɰɩ

8

ɉɲɣɬɭʀɭɷ ɯʀɦɷɭɫ

7

ɔʀɭɥɛ

Ɍɪɩɫɩɡɨɠɨɨɺ

Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɫɢɥɢ ɜɫɦɨɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɱɢɳɭɜɚɬɢ ɮɿɥɶɬɪɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.

6

Ƚɣɥɩɫɣɬɭɛɨɨɺ

ɔʀɦɣɨɨɛ ɨɛɬɛɟɥɛ

5

Ɏɝʀɧɥ.

Ɏɝʀɧɥ.

Ɍɝʀɭɦɩɟʀɩɟɨʀ ʀɨɟɣɥɛɭɩɫɣ

Ɉɣɢɷɥɣɤ ɫʀɝɠɨɷ ɢɛɫɺɟɥɣ

ȼɛɭɛɫɠɺ ɫɩɢɫɺɟɡɠɨɛ

ȼɛɭɛɫɠɺ ɞɛɫɺɲɛ

4

ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɦɨɠɧɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɦ ɞɨ ɡɚɪɹɞɧɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ, ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɧɚɝɪɿɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.

Ɍɝʀɭɦɩɟʀɩɟɨʀ ʀɨɟɣɥɛɭɩɫɣ

ɂɛɫɺɟɡɠɨɨɺ

ɂɜʀɤ ɮ ɫɩɜɩɭʀ ɜɛɭɛɫɠʁ

ɂɜʀɤ ɮ ɫɩɜɩɭʀ ɢɛɫɺɟɨɩɞɩ ɪɫɣɬɭɫɩɹ.

ȼɛɭɛɫɠɺ ɞɛɫɺɲɛ

3

ɂɛɫɺɟɡɠɨɨɺ

ɂɨʀɧʀɭɷ ɧʀɭɥɮ

Ƚɣɧɥ.

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɝɚɫɧɟ, ɤɨɥɢ ɡɚɪɹɞɤɚ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ.

2

Ȳɨɬɭɫɮɥɱʀʁ ɢ ɝɣɥɩɫɣɬɭɛɨɨɺ

