
¯˜È ÁÂ˜Ï

Î¯·ÓÂ ÍÏ ÌÈ„ÂÓ Â‡Ë‡ÈÙ· Í˙¯ÈÁ· ÏÚ Í˙Â‡ ÌÈÆ

‰‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÂÎ¯Ú Â‡Î ‰Ê‰ ‰Î¯„¯ÙÒ ‡¯˜ ‡ ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ¨Í˙ÈÂÎÓ· Ë¯ÙÂ Ë¯Ù ÏÎ ˙¯Î‰· ÍÏ ÚÈÈÒÏ È„
‰Í˙ÈÂÎÓ· ‰‚È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ¨˙Â·Â˘Á ˙Â¯‰Ê‡Â ˙ÂˆÚ ¨Ú„ÈÓ ‡ˆÓ˙ ‰˙‡ ÆÍ˙ÈÂÎÓ· ‚‰Â ‰˙‡˘ ÈÙÏ ÔÂÈÚ· ‰Ê ‰Î¯„

Ë‡ÈÙ Ï˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰Ó ÌÂÓÈÒ˜Ó‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÍÏ ÂÚÈÈÒÈ ¯˘‡ÆÍÏ˘ 

ÓÓ Â‡ÓÒ‰ ÌÈÚÈÙÂÓ Ô„ÈˆÏ˘ ˙Â¯Ú‰‰Â ˙Â¯‰Ê‡‰ ˙‡ ÔÂÈÚ· ‡Â¯˜Ï ÍÏ ÌÈˆÈÏ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÏ

ª˙È˘È‡ ˙ÂÁÈË·

ª˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÂÁÈË·

Æ‰·È·Ò‰ ˙‚‰

Æ‰È˙ÂÁÂ˜ÏÏ ‰˜ÈÚÓ Ë‡ÈÙ ˙¯·Á ¯˘‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ˙Ù¯ÂˆÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·ÂÁ·

¥Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ Û˜Â˙ ÌÂÈ˜ ¯Â·Ú ˙ÂÈ˙‰‰Â ÌÈ‡˙‰ ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ·˙Î

¥ÆË‡ÈÙ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ ÌÈ˜ÚÂÓ‰ ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂÂ‚Ó

Δ

 ˙¯·ÂÁ ‚‰‰ ¯ÙÒÏ Í˘Ó‰· ˙ÏÏÂÎ ÂÊ ˙¯·ÂÁDUALOGIC ¨μ∞∞ Ë‡ÈÙ Blue&me ˙Î¯ÚÓÂ μ∞∞ Ë‡ÈÙ Sound SystemÆμ∞∞ Ë‡ÈÙ 

Æ‰ÁÂË·Â ‰ÓÈÚ ‰‚È‰ ÍÏ ÌÈÏÁ‡Ó Â‡

‰Ó       ∂∞≥ÆππÆ∞¥∏∞πÆ≤∞±±           ± ‰¯Â„

 Ë‡ÈÙ Ï˘ ÌÈÓ‚„‰ ÏÎ ÌÈ¯‡Â˙Ó ‰Ê ¯ÙÒ·Ú‚Â‰ Ú„ÈÓÏ ˜¯ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÍÈÏÚ ¨ÍÎÈÙÏ Æ

ÆÍ˙ÈÂÎÓ Ï˘ ·Î¯Ó‰Â ÚÂÓ‰ È‚ÂÒÏ



„Â‡Ó ·Â˘Á

˜ÂÏ„˙

∫ÔÈÊ· ÈÚÂÓ˙ ˙¯ÙÂÚ ÏÂË ÔÈÊ· ÌÚ ˜¯ ˜Ï„
© ÔË˜Â‡ ¯ÂÚÈ˘·RONÌ‡Â˙ πμ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ®

 È‡ÙÂ¯È‡‰ Ë¯ÙÈÓÏEN228Æ

ÌÈÏÂÏÚ ˙Â·Â¯Ú˙ Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘
Û˜Â˙ ˙‡ ÏË·ÏÂ ¨ÚÂÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï

ÎÆÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÂÓ¯‚˘ ÌÈ˜Ê ̄ Â·Ú ̇ ÂÈ¯Á‡‰ ÈÂÒÈ

∫ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ˙ Ë¯ÙÓ‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ¯ÏÂÒ· ˜¯ ˜Ï„
 ÈÙÂ¯È‡‰EN590Æ

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰

¯¯Â· ˙È„È ˙‡ ·Ï˘ ª·ÏÂ˘Ó ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ
ÎÂÏÈ‰‰ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ª˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈ„

Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ‰ÎÏ‰Ó ÛÂÒ „Ú
≠Ï ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏMAR¨

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Â ≠Â 
≠Ï ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ̇ ‡ ··ÂÒ ª‰È·Î˙AVV¯¯Á˘Â ̈
ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ „ÈÓ Â˙Â‡

ÌÈ˜ÈÏ„ ÌÈ¯ÓÂÁÏ ÏÚÓ ‰ÈÈÁ

ÚÈ‚Ó ÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓ‰ ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î
Í˙ÈÂÎÓ ̇ ‡ ‰Á˙ Ï‡ Æ„Â‡Ó ̇ Â‰Â·‚ ̇ Â¯ÂË¯ÙÓËÏ
¯ÓÂÁ ÏÎ Â‡ Ô¯Â‡ ÈËÁÓ ¨ÌÈ˘·È ÌÈÏÚ ¨·˘ÚÏ ÏÚÓ

°‰ÙÈ¯˘ ̇ ÎÒ ̇ Â¯È‰Ê ∫¯Á‡ ̃ ÈÏ„

‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘

‰¯˜· ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰
Î¯‰ Ï˘ ‰ÙÂˆ¯ÍÈÏ‰˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¨ÌÈ·È

Î ̈‰ËÈÏÙ‰˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰‚È‰ ÁÈË·‰Ï È„
Æ‰·È·Ò‰

ÌÈÈÏÓ˘Á ÌÈ¯ÊÈ·‡

Î¯ ¯Á‡Ï Ì‡ÛÈÒÂ‰Ï ËÈÏÁÓ ‰˙‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘È
Ó˘Á ÌÈ¯ÊÈ·‡‰· ÌÈ˜Â¯Ó ¯˘‡© ÌÈÈÏ˙‡ ‰‚¯„

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ̇ Â¯È˘ ÍÒÂÓ· ̄ ˜· ̈ ®¯·ˆÓ‰
·Â˘ÈÁ Í¯Â·Ú ÍÂ¯ÚÈ ÍÒÂÓ‰ È‡ÎË Æ“Ó“Ú· ̇ ÆÏÆÓÆÒ“

Ó˘Á‰ ̇ Â˘È¯„ Ï˘·ÈÂ ̇ ÂÈÏÏÎ‰ Ï˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ ̃ „
ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÏÓ˘Á‰

‰Æ˘¯„

„Â˜ ÒÈË¯Î
Æ˙ÈÂÎÓ· ‡ÏÂ ÁÂË· ÌÂ˜Ó· „Â˜‰ ÒÈË¯Î ̇ ‡ ̄ ÂÓ˘
ÒÈË¯Î‰ „Â˜ ˙‡ ¯ÂÎÊÏ „ÈÓ˙ ·ÈÈÁ ‰˙‡

Æ„Â˜‰ ÒÈË¯Î ÏÚ ÌÂ˘¯‰ ̈ ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰

ÌÈÓÊ ÁÂÏÏ Ì‡˙‰· ÌÈÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙
˙ÁË·‰Ï ˙ÈÂÈÁ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰ÂÎ ‰˜ÂÊÁ˙
ÏÚ ̇ ¯ÓÂ˘ ̈ ÌÈ˙Â‡ ‰ÏÚÙ‰ È‡˙· ÔÈ˜˙‰ ‰·ˆÓ
ÏÚÂ ‰·È·Ò‰ ̇ ÂÎÈ‡ ÏÚ ̈ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡ ̇ ÂÈ˜˙

Æ·¯ ÔÓÊ Í˘ÓÏ ̇ ÂÎÂÓ ‰ÏÚÙ‰ ̇ ÂÈÂÏÚ

ÆÆÆÏÏÂÎ ‚‰‰ ¯ÙÒ

˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙Â·Â˘Á ˙Â¯‰Ê‡Â ˙ÂˆÚ ¨Ú„ÈÓ
˘„˜‰ ÆÂ˙˜ÂÊÁ˙Â Í·Î¯· ‰ÂÎ ‰‚È‰  ¨˙ÂÁÈË·Ï

ÁÂÈÓ ·Ï ̇ ÓÂ˘˙ÓÒÏ ̇ „ ÌÈÏ ¨®˙È˘È‡ ̇ ÂÁÈË·©
  ¨®‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‚‰© Æ®Í·Î¯ ˙·ÂË©
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰
ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ

Ó‰ ¨‰¯˜·‰ È‚˙Ó Ï˘ ÌÂ˜ÈÓ‰Â ‚ÂÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˙˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÂÈ¯Â‰Â ÌÈ„ÆÌ‚„

˙¯˜· ∫˙ÈÓÈ ˙È„È Æ¥ ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯ÂÂ ÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏ Æ≥ ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙ ˙¯˜· ∫˙ÈÏ‡Ó˘ ˙È„È Æ≤ È„„ˆ ¯Â¯ÂÂ‡ Á˙Ù Æ±
ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î Æ∑ ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓØÔÂÒÁ‡ ‡˙ Æ∂ ÌÈÈÊÎ¯Ó ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æμ ‰ÚÈÒ ·˘ÁÓÂ ˙Â˘Ó˘ ÈÙËÂ˘ ¨ÌÈ·‚Ó

ÎÓÒÓÏ ¯˙Ò ˘‚ÓØÌÈÂ˘ ÌÈËÈ¯ÙÏ ÔÂÒÁ‡ ‡˙ Æ∏Ó˘Á ˙ÂÂÏÁ È‚˙Ó Æ±∞ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·Ø¯Â¯ÂÂ‡ØÌÂÓÈÁ Æπ ÌÈ‡˙ Æ±± ÌÈÈÏ
Æ‚‰Ï ̄ ÈÂÂ‡ ̇ È¯Î Æ±≥ ÌÈÎÂÏÈ‰ ̇ È„È Æ±≤ ̇ ÂÙÙÎ

± ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏÓÒ
ÓÁÂÈÓ ˙ÂÈÂÚ·ˆ ˙Â˜·„ÓˆÂ‰ ˙Â„Î¯ ÏÚ Í˙ÈÂÎÓ· Â„ÌÈ·È

Ó‰ ÆÌ„ÈÏ ˘ÓÓ Â‡ ¨ÌÈÓÈÂÒÓÓÒ ˙Â‡˘Â ˙Â˜·„¨ÌÈËÏÂ· ÌÈÏ

ÎÊ‰Ï Ì„È˜Ù˙˘ËÂ˜Ï ˘È˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÍÏ ¯È

Î¯ Â˙Â‡Ï ÒÁÈ·Æ·È

Ó ‰ÚÈÙÂÓ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ˜ÏÁ·‰˜·„

ÓÒ‰ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈÏ

„Â˜ ˙Î¯ÚÓ
Ó˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰‰‚‰‰ ˙‡ ˙¯Ù˘Ó ¨ÚÂÓ‰ ˙˙·˘‰Ï ˙ÈÏ

ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ Æ‰·È‚ ÔÂÈÒÈ ÈÙÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ

Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ¯˘‡Î ¨ÈËÓÂËÂ‡

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ·MAR-0N¨

 ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯„˘ÓCODEÈÂ‰ÈÊ ˙Â‡ 

Æ‰˙·˘‰‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈÏ

 ¨‰Ú˙‰‰ ÈÙÏ ‰‰ÂÊÓ ‡Ï „Â˜‰ Ì‡ ˙È¯Â ˙˜Ï„ ÁÂÏ·

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒÏ ˘È ‰Ê ‰¯˜Ó·STOP¨

 ·ˆÓÏ Â··ÂÒÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂMAR‰Ò ˙Î˘Ó ‰ÈÚ·‰ Ì‡ Æ

ÚÂÓ‰ Ì‡ ÆÍÏ Â¯ÒÓ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ· ˘Ó˙˘‰Ï

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨Ú˙ÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á“ÆÓ

·Â˘Á ˙„ÈÁÈ· ¯Ó˘È‰Ï ·ÈÈÁ‰ ÂÏ˘Ó „Â˜ Á˙ÙÓ ÏÎÏ ECUÆ

ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁ˙ÙÓ „„˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“ÆÓ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· ˙˜Ï„ 

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Î ¨‰¯È‡ÓÎ ÔÈÈˆÏ È„˙Úˆ·Ó ˙Î¯ÚÓ‰ È

·Æ®Á˙Ó ˙„È¯È ˙Â·˜Ú· Ï˘ÓÏ© ˙ÈÓˆÚ ‰˜È„

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ˙Î˘Ó ‰ÈÚ·‰ Ì‡

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ“ÆÓ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂÁ˙ÙÓ‰

„Â˜ ÒÈË¯Î

®˜ÙÂÒÓ ‡Â‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú©

‰Ú˙‰ Á˙ÙÓ Ï˘ ÌÈ˜˙Ú‰ È˘ Â¯ÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ

∫ÏÏÂÎ‰ ¨„Â˜ ÒÈË¯ÎÂ

AÆÈÂ¯Ë˜Ï‡ „Â˜ ≤ ¯ÂÈ‡

B˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È Â˙Â‡ ÈÎÓ Á˙ÙÓÏ „Â˜ ≤ ¯ÂÈ‡

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“ÌÈÈÓÊÓ ¯˘‡Î Ó

ÆÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÁ˙ÙÓ

ÓÂÓ ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ „Â˜‰˘ ıÏAÆ˙Ú ÏÎ· ÔÈÓÊ ‰È‰È 

·Â˘Á ÏÎ ˙‡ ‰Â˜Ï ¯ÂÒÓÏ ˘È ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÎÂÓ ¯˘‡Î

 ÒÈË¯Î ˙‡Â ˙ÂÁ˙ÙÓ‰CODEÆ

‰‡ˆÂ˙Î ¨˜ÊÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Á˙ÙÓ· ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰
ÆÁ˙ÙÓ· ˙ÂÊÚ ˙ÂË·ÁÓ ÌÈ·ÈÎ¯‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î

¯ÂÒ‡ ¨·ËÈ‰ ÂÏÚÙÈ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
Æ˘Ó˘ Ï˘ ‰¯È˘È ‰È¯˜Ï Ì˙Â‡ ÛÂ˘ÁÏ ËÏÁ‰·

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‡ÏÏ Á˙ÙÓ

 È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰A∫ÌÈ‡˙Ó ≥ ¯ÂÈ‡ 

¥Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÏ

¥Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ÏÂ ˙Â˙Ï„Ï

¥Æ˜Ï„ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ

≤ ¯ÂÈ‡≥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

 ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

 È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰A∫ÌÈ‡˙Ó ¥ ¯ÂÈ‡ 

¥Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÏ

¥Æ˙Â˙Ï„Ï

¥Æ˜Ï„ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ

Î ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙‡ ÏÙ˜ÏÂ ÛÂÏ˘Ï È„ BÆ

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ¨‰ ˙ÏÈÚ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„

˜¯Ù Í˘ÓÏ ÏÚÙÂ˙ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ Æ¯¯Á˙˘˙ ÔÚËÓ‰

Î‰ ÈÂÂÁÓÂ ¨ÌÈÂÒÓ ÔÓÊÆ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÈÓÚÙ Â·‰·‰È ÔÂÂÈ

‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ‚˙Ó ˙ÏÚÙ‰ ˙Â·˜Ú·˙Â¯¯Á˙˘Ó ¨˜Ï„

‰ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚÓ ˙Â˙Ï„

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ ˙ÏÈÚ

 ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ‰ ∫˜ÂÁ¯ ËÏ˘·‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„

Î‰ ÈÂÂÁÓÂ ‰·ÎÈ˙ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ ¨‰ÏÚÈ˙ ÔÚËÓ‰ÔÂÂÈ

Æ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ˙Á‡ ÌÚÙ Â·‰·‰È

·Â‰·‰ ÆÚˆ·˙˙ ‡Ï ‰ÏÈÚ‰ ‰ÁÂ˙Ù ¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ˙Ï„ Ì‡

Î‰ ÈÂÂÁÓ Ï˘ ¯È‰Ó‰ÏÈÚ‰ ¨˙‡Ê ÔÈÈˆÈ ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÔÂÂÈ

ÆÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙˘ ‰¯˜Ó· Úˆ·˙˙

Ó˜ ≤∞ ÏÚÓ ˙Â¯È‰Ó· ‰ÚÈÒ·“‰ ˘ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÈ˙ ˙Â˙Ï„

Ì‡© ˘‡¯Ó Ú·˜ ‰Ê ÈÙÈˆÙÒ „Â˜Ù˙ Ì‡ ˜¯ ¨ÈËÓÂËÂ‡

Æ®ÌÈÓÈÈ˜

˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù

 ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÂÙÈˆ¯· ıÁÏÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙ÙÏ ¨

ÏÂÙÎ ·Â‰·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù

Î‰ ÈÂÂÁÓ Ï˘ÆÔÂÂÈ

˙ÂÙÒÂ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÓÊ‰

˘ÈÂ ‰„ÈÓ· ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙Â„ÈÁÈ ∏ ˙Â‰ÊÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ˙Î¯ÚÓ‰

Á ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· Í¯Âˆ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨˘„

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ“¨„Â˜ ÒÈË¯Î Í˙Â˘¯· ¯˘‡Î ÆÓ

ÎÓÒÓØ˙ÂÂÈ˘¯Â ‰‰ÊÓ ‰„ÂÚ˙ÎÂÓ‰ ÌÈÏÚ ˙ÂÏÚ· ÌÈÁÈ

Æ˙ÈÂÎÓ‰

¥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ Á˙ÙÓ ˙ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰
∫‰ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏAÎ ¨μ ¯ÂÈ‡ È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ È„

BÆ

¥ ‚¯Â·‰ ˙‡ ··ÂÒC ·ˆÓÏ μ ¯ÂÈ‡ ÁÂË˘ ‚¯·Ó ˙¯ÊÚ· 

ÆÔË˜

¥ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙È· ˙‡ ‰ˆÂÁ‰ ÛÂÏ˘D˙‡ ÛÏÁ‰Â ¨μ ¯ÂÈ‡ 

 ‰ÏÏÂÒ‰EÆÌÈ·Ë˜‰ ÌÂ˜ÈÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ μ ¯ÂÈ‡ 

¥ ‰ÏÏÂÒ‰ ˙È· ˙‡ Ô˜˙‰D˜Â„È‰· Â˙Â‡ ÏÚÂ ¨Á˙ÙÓ· 

 ‚¯Â·CÎ·  ÔÂÂÈÆ

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÈÂÒÈÎ‰ ˙ÙÏÁ‰

ÎÎ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï È„ÈÙÎ ÏÚÙ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙„ÈÁÈ ÈÂÒÈ

Æ∑≠Â ∂ ÌÈ¯ÂÈ‡· ¯‡Â˙Ó˘

μ ¯ÂÈ‡

∂ ̄ ÂÈ‡

∑ ¯ÂÈ‡

˜ÏÒÏ „Ù˜‰ Æ‰·È·Ò‰ ˙‡ Ì‰ÊÏ ˙ÂÏÂÏÚ ˙Â˘ÓÂ˘Ó ˙ÂÏÏÂÒ
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó Ï Ô˙Â‡ ‡·‰ Â‡ ˜ÂÁÎ Ô˙Â‡

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ“Æ˙ÓÏÂ‰ ‰¯Âˆ· ‰˜ÏÂÒ˙˘ È„Î ¨Ó
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó
∫∏ ¯ÂÈ‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˘ÂÏ˘Ï Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ··ÂÒÏ Ô˙È

¥ STOP ‰‚‰‰ ¨Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È ¨ÌÓÂ„ ÚÂÓ‰

Ó˘Á‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰Ó ˜ÏÁ ¨ÏÂÚ¨ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ© ÌÈÈÏ

ÆÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ®„ÂÚÂ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ

¥ MAR Ó˘Á‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÎ ¨‰ÚÈÒ ·ˆÓÌÈÏÚÂÙ ÌÈÈÏ.

¥ AVV ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰.

‰„ÈÓ· ·ÈÈÁÓ‰ ¨˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡· „ÈÂˆÓ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó

·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ú˙Â‰ ‡Ï ÚÂÓ‰Â

STOPÆÛÒÂ ‰Ú˙‰ ÔÂÈÒÈ Úˆ·Ï Ô˙È˘ ÈÙÏ ¨

‰‚‰‰ „ÂÓÚ ˙ÏÈÚ
∫‰ÏÈÚ ·ˆÓ· Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î STOPÁ˙ÙÓ‰ ˙‡ ÛÂÏ˘ ¨

Î ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒÂÆÏÚÈÈ˘ È„

‰ÏÈÚ ÏÂËÈ·

Î ÍÂ˙ ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ËÚÓ ··ÂÒ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ È„

 ·ˆÓÏMARÆ

∏ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ¯ÈÒ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
··ÂÒÏ ‰Ò˙˘ Ú‚¯· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÈÈ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ Æ‰ÚÂ˙·

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙¯È¯‚Ï Ì‚ ‰ÓÈ˘È ÂÊ ‰ÈÁ‰ ÆÂ˙Â‡

ÌÈÈÂÈ˘· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï Â‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÔÈ˜˙‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡
ÔÂÈÎ ¨®‰·È‚ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó‚Â„© ‰‚‰‰ „ÂÓÚ· Â‡ ÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓ·

ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ¨˙ÂÁÈË··Â ÌÈÚÂˆÈ·· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ˙ÎÒ ˙ÓÈÈ˜˘
Û˜Â˙ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÔÎÂ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘È¯„Ó ‰‚È¯ÁÏ

Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

π ¯ÂÈ‡

ÌÈ„Ó‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ
ÆÌ‚„Ï Ì‡˙‰· ÌÈÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ‚ÂÒ‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ Ú˜¯ Ú·ˆ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ≠Â¨·Ï· ÏÊÈ„ ÚÂÓ ˙Ò¯È‚· ˙ÓÈÈ˜ Æ„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙Â‡Ò¯È‚· ˙ÓÈÈ˜ DualogicÆ®‰Ê ¯ÙÒ· ÁÙÒ ‰‡¯© 

A Ó ≠ ®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ̇ Â¯È‰Ó „ BÓÏÒ „“ ≠ „C     ˙¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÂÁÓÂ ÈÏËÈ‚È„ ̃ Ï„ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ ÌÚ È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ

ÆÚÂÓ ̄ Â¯È˜ ÏÊÂ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰‰Î Ú˜¯ ÌÚ ÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏ ˙Ò¯‚

±∞ ̄ ÂÈ‡

A Ó ≠ ®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ̇ Â¯È‰Ó „ BÓÏÒ „“ ≠ „C     ˙¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÂÁÓÂ ÈÏËÈ‚È„ ̃ Ï„ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ ÌÚ È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ

ÆÚÂÓ ̄ Â¯È˜ ÏÊÂ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ˙Â¯È‰Ó „Ó
 ÔÂÂÁÓ‰AÓ© ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ‚ÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ Æ®˙Â¯È‰Ó „

ÏÒ „Ó“„
 ÔÂÂÁÓ‰BÆ‰˜„Ï ÚÂÓ‰ È·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ‚ÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ 

‡ÏÓ ÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ ÒÏÙÓ „Ó
‰ ÔÂÂÁÓ‰ ÈÏËÈ‚È„C‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ‚ÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ ÆÏÎÈÓ· ˜Ï„

 ‰„Â˙Ú ˙¯‰Ê‡ ˙È¯ÂE   ±± ¯ÂÈ‡Î ÔÈÈˆÏ ¨˙˜Ï„Â¯˙Â È

ÆÏÎÈÓ· ˜Ï„ ÌÈ¯ËÈÏ ‰˘ÈÓÁÎ

˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡· ¯ÒÂÁ Æ˜È¯ ËÚÓÎ ˜Ï„ ÏÎÈÓ ÌÚ ‚‰˙ Ï‡

ÆÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ‚ˆ
‰ ÔÂÂÁÓ‰ ÈÏËÈ‚È„DÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙‡ ÔÈÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ 

ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ¯˘‡Î ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙ÓÂ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰

 ÏÚÓ ‰ÏÂÚ ¯Â¯È˜‰50°C‰¯È‡Ó ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Ê‚‰ ÆÍ¯Ú· 

Î ¨ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·Æ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÔÈÈˆÏ È„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂF  ÁÈ© ¯È‡‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ±± ¯ÂÈ‡‰Ú„Â‰ ÌÚ „

Î ÔÈÈˆÏ ¨®‰‚Âˆ˙·Ó ‰‰Â·‚ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ÈÆÈ„

¯˘˜ ¯ÔˆÈÏÂ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡  ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·

Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ“ÆÓ

±± ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ
Ú„ÈÓ ‚ÈˆÓ‰ ˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÈˆÏ Ô˙È

‚‰Ï Ì‡˙‰· ‰‚È‰Ï ÚÈÈÒÓÂ È˘ÂÓÈ˘ÆÂÚ·˜˘ ˙Â¯„

ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

ÍÂÏÈ‰ ˙‡ÏÚ‰

¯Â‰ÍÂÏÈ‰ ˙„

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ·ÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ ¨˙È„È ÌÈ

ÎÂÏÈ‰ ˙Â¯·Ú‰ ÚÈˆÓ¯Â‰ Â‡ ÍÂÏÈ‰ ˙‡ÏÚ‰© ‚‰Ï ÌÈ˙„

ÁÂÈÓ ‰‚Âˆ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨®ÍÂÏÈ‰ÂÊ ‰Úˆ‰ Æ‰¯˜·‰ ÁÂÏ· ˙„

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ÎÂ˙Ó ÍÂÏÈ‰ ÈÂÈ˘ÏÁÈË·‰ÏÂ ˜Ï„

Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡

‰¯Ú‰¯È·ÚÓ ‚‰‰˘ „Ú ¨¯‡ÂÓ ¯˙Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÔÂÂÁÓ‰ 

ÍÂÏÈ‰‰ ˙¯·Ú‰ Â·˘ ·ˆÓÏ ÌÈ¯ÊÂÁ ‰‚È‰‰ È‡˙ Â‡ ÍÂÏÈ‰

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ˆÂÁ ‰È‡Æ˜Ï„

‰¯˜· ÈˆÁÏ
+˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â ‚ˆÂÓ‰ ËÈ¯Ù˙‰ ˙ÏÈÏ‚Ï

‚‰Ï Â‡ ¨‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰Í¯Ú‰ ˙Ï„
Æ±≤ ¯ÂÈ‡ ‚ˆÂÓ‰

MENU ESCÎ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏÂ‡ØÂ ËÈ¯Ù˙Ï ÚÈ‚‰Ï È„
Î Â‡ ¨‡·‰ ÍÒÓÏ˙Â¯˘Ù‡ ˙¯ÈÁ· ¯˘Ù‡Ï È„

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ÆËÈ¯Ù˙‰Ó
ËÒ‰ÆÈË¯„

-˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â ‚ˆÂÓ‰ ËÈ¯Ù˙‰ ˙ÏÈÏ‚Ï
Í¯Ú‰ ˙Ë˜‰Ï Â‡ ¨‰ËÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰

Æ‚ˆÂÓ‰

∫‰¯Ú‰ ÌÈˆÁÏ‰ ´ Â ≠ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÂ˘ ÌÈ„Â˜Ù˙ ÌÈÏÈÚÙÓ 
∫ÌÈ‡·‰

¥Æ‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ï˘ ‰ÏÈÏ‚

¥Î¯Ú Ï˘ ‰‚ˆ‰ÎÂÓ Â‡ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÌÈÚ·Â˜ ¯˘‡Î ¨¯˙ÂÈ ÌÈ

‚‰Æ˙Â¯„

±≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫‰¯Ú‰‰ ˙Á‡ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¯˘‡Î ÏÚÙÂÓ ¨˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„

˜Á¯Ó‰Â ÔÂÚ˘‰ ÌÈ‚ˆÂÓ ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ Í˘Ó·Â ‚ˆ‰

Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÏÈÈÓ Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜·

˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‰‚Âˆ˙‰ Ï˘ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓ‰
ËÒ‰ ÍÒÓ‰∫‡·‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‚ÈˆÓ ±¥≠Â ±≥  ¯ÂÈ‡ ÈË¯„

1 ‰‚È‰ ·ˆÓ ÔÈÈˆÓSPORT ÈÓ‚„© 1.4 16V®

 ‰‚È‰ ·ˆÓECO©  ÈÓ‚„0.9 TwinAir 85 HP®

2 ·ˆÓ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰DualdriveÓ˘Á ÁÂÎ ·‚‰· ÆÈÏ

3ÓÆÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ „

4ÆÍÈ¯‡˙

5·Ï· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÌÚ© ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ·ˆÓ ÔÂÂÂÎÆ®„

6Æ®ÌÈÏÈÈÓØÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· ‰ÚÈÒ ˜Á¯Ó© ˜Á¯Ó ‰ÂÓ

7‰ ÏÚ Á¯˜ ÌÂÈ˜ ˙Â¯˘Ù‡ÆÍ¯„

8Æ‰Ú˘‰

9ÓÆ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯ÂË¯ÙÓË „

10ÆÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ

11ÓÆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÈÏËÈ‚È„ „

12Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ‰¯ÈˆÚØ‰Ú˙‰

ËÈ¯Ù˙ SETUP

ÒÓ ·Î¯ÂÓ ËÈ¯Ù˙‰Ô˙È ÆÈ¯ÂÊÁÓ ‰·Ó· ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ï˘ ‰¯„

 ÌÈˆÁÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÁ·Ï´́́́́ Â ≠≠≠≠≠ ËÈ¯Ù˙·Â setupÎ ÚÈ‚‰Ï È„

‚‰ÏÂ ÌÈ„Â˜Ù˙Ï˜ÏÁ· ˙Â‡·‰ ˙Â‡˜ÒÙ·  ˙Â¯„

˙Â„ÈÁÈÂ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÂÎ© ‰˘Ó ËÈ¯Ù˙ ‚ˆÂÈ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó

Æ®‰ÈÈÓ

±¥ ¯ÂÈ‡ ±≥ ¯ÂÈ‡



14

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Â‚‰ ËÈ¯Ù˙· ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ· ˙Â¯„MENU ESC¨

 ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ´ Â ≠˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ÂÏÏ‚È 

‚‰ ËÈ¯Ù˙Ì‡˙‰· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÂ˘ ‰ÏÚÙ‰‰ È·ˆÓ Æ˙Â¯„

˙‡ ÏÏÂÎ ËÈ¯Ù˙‰ Æ˙¯Á·‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÈÈÈÙ‡ÓÏ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„Â˜Ù˙‰

¥ LIGHTING

¥SPEED BEEP

¥TRIP B DATA

¥SET TIME

¥SET DATE

¥SEE RADIO

¥AUTOCLOSE

¥MEASUREMENT UNIT

¥LANGUAGE

¥BUZZER VOLUME

¥BUTTON VOLUME

¥BELT BUZZER

¥SERVICE

¥PASSENGER BAG

¥DAYTIME RUNNING  LIGHTS

¥EXIT MENU

˘Ù‡· ‰¯ÈÁ·∫‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙ ‡ÏÏ È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ˙Â¯

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ¯ÂÁ·Ï È„
∫È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ˙˘˜Â·Ó‰ ˙Â¯˘Ù‡·

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ´́́́́ Â ≠≠≠≠≠˙ÂˆÈÁÏ·© 
Î ®˙Â„„Â·¯ÂÁ·Ï È„Æ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ÚÈ·˜·

¥ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESCÎ ¯ÂÓ˘Ï È„
‚‰‰ ˙‡Á‰ ‰¯„‰¯Á·˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ·Â˘ÏÂ ¨‰˘„

ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ÔÎÏ Ì„Â˜

∫‰˘Ó ËÈ¯Ù˙ ÌÚ È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ̇ Â¯˘Ù‡· ‰¯ÈÁ·

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„Î
Æ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙· ‰Â˘‡¯‰ ̇ Â¯˘Ù‡‰

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ´́́́́ Â ≠≠≠≠≠Î ÔÈ· ÏÂÏ‚Ï È„
Æ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰

¥ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESCÎ ¯ÂÁ·Ï È„
‚‰‰ ËÈ¯Ù˙ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏÂ ¨˙‚ˆÂÓ‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡˙Â¯„

ÆÈËÂÂÏ¯‰

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ´́́́́ Â ≠≠≠≠≠˙ÂˆÈÁÏ·© 
Î ®˙Â„„Â·¯ÂÁ·Ï È„Á ‰ÚÈ·˜·˙Â¯˘Ù‡ ¯Â·Ú ‰˘„

ÆÂÊ ‰˘Ó ËÈ¯Ù˙

¥ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC Î ¯ÂÓ˘Ï È„
‚‰‰ ˙‡Á‰ ‰¯„Ì„Â˜ ‰¯Á·˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ·Â˘ÏÂ ¨‰˘„

ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ÔÎÏ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ËÈ¯Ù˙· ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰
ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ‰¯Â‡˙‰ ÔÂÂÂÎ

ÌÚ ˜ÙÂÒÓ ˙ÂÎ˙ ¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ ÌÚ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ

˙‡ ÔÂÂÎÏÂ ¨˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙ È‡˙ ˙ÂÏ‚Ï Ï‚ÂÒÓ‰ ¯Â‡ Ô˘ÈÈÁ

ÆÌ‡˙‰· ÌÈÂÂÁÓ‰ ˙¯Â‡˙

ÍÏ‰Ó· ˙Â˙˘‰Ï ÔÎÏ ‰ÈÂ˘Ú ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙Â¯È‰·

 È‡˙Ó ¯·ÚÓÏ Ì¯Â‚‰ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨‰ÚÈÒ‰“ÌÂÈ“
 È‡˙Ï“‰ÏÈÏ“¨‰¯‰Ó· ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ®ÍÙ‰‰ Â‡© 

ÂÎÂ  ÌÈ¯˘‚Ï ˙Á˙Ó ¨ÌÈÏÏˆ· ˙Â¯„˘·’Æ®

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÌÚ ÔÈÓÊ ‰Ê „Â˜Ù˙

ÁÂÏ ¨ÌÈˆÁÏ‰ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙Â¯È‰· ÔÂÂÂÎÏ ¨‰ÏÈÏ È‡˙·Â

Æ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜· ˙‚Âˆ˙Â ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ˙¯˜·

¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÌÚÂ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÍÏ‰Ó· ¨‰Ê „Â˜Ù˙ ÌÈÈ˜ Ì‡

ÌÈˆÁÏ‰ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ¨ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ

˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜·Â ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Â‚Âˆ˙Â

Æ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰·Ï ÌÈÚ·˜

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ˙Â¯È‰·‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC˙Â¯È‰·‰ ˙Ó¯

ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰Ú·˜˘ª‚ˆ· ·‰·‰˙

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ´́́́́ Â ≠≠≠≠≠Î ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„

Æ‰ÈÂˆ¯‰ ˙Â¯È‰·‰ ˙Ó¯

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

Speed Beep  ®˙Â¯È‰Ó ˙Ï·‚Ó©

˙ÈÂÎÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙Ï·‚Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‰Ê „Â˜Ù˙ ÌÚ

‰‚È¯Á ˙Úˆ·˙Ó ¯˘‡Î ª®ÌÈÏÈÈÓ· Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜·©

 ˜¯Ù ‰‡¯© ‰‡¯˙‰ Ï·˜Ó ‚‰‰ ¨ÂÊ ˙Ï·‚ÓÓ“‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â

˙ÂÚ„Â‰Â“Æ®

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC˙‡ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰
© ‰Ú„Â‰‰Speed Beep®

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠˙¯ÈÁ·Ï © ‰ÏÚÙ‰OnÂ‡ ®
© ÏÂËÈ·Offª®

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏÂ ¨„Â˜Ù˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡Ï´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠
 ÔˆÁÏ ıÁÏ ¨˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚Ó ˙¯ÈÁ·ÏMENU ESC

Æ‰¯ÈÁ·‰ ̄ Â˘È‡Ï

∫‰¯Ú‰Ó˜ ≤∞∞ „Ú ≥∞ Ï˘ ÁÂÂË· ˙Â¯È‰Ó· ¯ÂÁ·Ï Ô˙È “˘
Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì‡˙‰· ‰Ú˘Ï ÏÈÈÓ ±≤μ „Ú ≤∞ Â‡‰„È„

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨Â¯Á·˘“Ó ˙Â„ÈÁÈ‰„È„“ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ÏÎ ÌÚ Æ
 ÌÈˆÁÏ‰´́́́́Ø≠≠≠≠≠¯ÂÈ Â‡ ‰ÏÂÚ ˙Â¯È‰Ó‰  Î Æ˙Â„ÈÁÈ ˘ÓÁ· ˙„È„

‚‰ÏÏÚ ıÁÏ ¨¯È‰Ó ·ˆ˜· ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„
 ÌÈˆÁÏ‰´́́́́Ø≠≠≠≠≠ ÌÈ·¯˜˙Ó ¯˘‡Î Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ 

˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨‰ÈÂˆ¯‰ ˙Â¯È‰ÓÏ
ÎÆ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„
Î ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ËÈ¯Ù˙‰¯ÂÊÁÏ È„

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨‰ÚÈ·˜‰ ÏÂËÈ·Ï

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC∫© ÈÂÂÈÁ‰ On·‰·‰È ®
ª‚ˆ·
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ≠≠≠≠≠© ÈÂÂÈÁ‰ ∫Offª‚ˆ· ·‰·‰È ®

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

Trip B data ˜Á¯Ó ˙ÏÚÙ‰© B®

© ÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙On© ÏË·Ï Â‡ ®OffÚ„ÈÓ ˙‡ ®

 ‰ÚÈÒTrip BÆ

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ ÛÒÂ Ú„ÈÓÏ“‰ÚÈÒ ·˘ÁÓ“Æ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰Ï

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC∫© ÌÈÈÂÂÈÁ‰OnÂ‡ ®

©Offª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· Â·‰·‰È ®

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

 ÔÂÂÂÎ ÔÂÂÂÎ ÔÂÂÂÎ ÔÂÂÂÎ ÔÂÂÂÎÔÂÚ˘

ÈËÈ¯Ù˙ È˘ ˙¯ÊÚ· ÔÂÚ˘‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ÍÏ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

 ∫‰˘Ó”Time” ≠Â ”Format”Æ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÂÎÏ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC∫∫‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙ È˘

”Time” ≠Â ”Mode”ª‚ˆ· ÂÚÈÙÂÈ 

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ËÂÂÏ È„ª‰˘Ó‰ ÈËÈ¯Ù˙· 

¥˙‡ Â· Úˆ·Ï ˘È˘ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯Á·˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÈÂÈ˘‰MENU ESCÆ

¥ ≠· ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î”Time”˙Ó¯Â‚  ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ 

 ˙ÂÚ˘Ï”hours”Æ‰‚Âˆ˙· ·‰·‰Ï 

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ ÆÍ¯Ú‰ ˙ÚÈ·˜Ï

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESCÈÂÂÈÁ‰ ¨

”minutes”ª‚ˆ· ·‰·‰È 

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÔÂÂÎÏ È„

∫‰¯Ú‰Î ‚‰Ï È„¨¯È‰Ó ·ˆ˜· ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„

 ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠‰Ú‚‰ ˙‡¯˜Ï Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ  

Î ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨ÈÂˆ¯‰ Í¯ÚÏÈ„

Æ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï

¥ ≠· ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î”Mode”·ˆÓÏ ˙Ó¯Â‚  ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ¨

Æ‰‚Âˆ˙· ·‰·‰Ï ‰ÏÚÙ‰‰

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î  ·ˆÓ· ¯ÂÁ·Ï È„”24h”Â‡ 

”12h”ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÌÈÂÂÂÎ‰ ÂÓÏ˘Â‰˘ ¯Á‡Ï ª

MENU ESCÎ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

ËÒ‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰‡ÏÏ ÈË¯„

ª˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰MENU ESCÎÍÒÓÏ ·Â˘Ï È„

ËÒ‰ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„

ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

 Set date ®ÍÈ¯‡˙ ˙ÚÈ·˜©

≠ ̆ „ÂÁ ≠ ÌÂÈ© ÍÈ¯‡˙‰ ̇ ‡ ÌÈÎ„ÚÓ ‰Ê „Â˜Ù˙ ̇ ¯ÊÚ·

Æ®‰˘
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÈÎ„Ú‰ ÍÈ¯‡˙‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„

¥ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC  ÈÂÂÈÁ‰ ¨”year”

ª‚ˆ· ·‰·‰È

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÔÂÂÎÏ È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC ÈÂÂÈÁ‰ ¨”month”

ª‚ˆ· ·‰·‰È

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÔÂÂÎÏ È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC ÈÂÂÈÁ‰ ¨”day”

ª‚ˆ· ·‰·‰È

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÔÂÂÎÏ È„

∫‰¯Ú‰ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ÏÎ ÌÚ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠‚È Í¯Ú‰ Â‡ Ï„

Î Æ˙Á‡ ‰„ÈÁÈ· ÔË˜È‚‰Ï È„˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„

 ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨¯È‰Ó ·ˆ˜·´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ 

ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨ÈÂˆ¯‰ Í¯ÚÏ ‰Ú‚‰ ˙‡¯˜Ï

Î ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏÆ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

See radio ®ÂÈ„¯‰ ˙Î¯ÚÓ Ú„ÈÓ ˙‚Âˆ˙©

ÆÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓÓ ÈËÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ‚ˆ· ‚ÈˆÓ ‰Ê „Â˜Ù˙

¥¯¯‰ ˙Á˙ ∫ÂÈ„Æ˙ÚÎ ˙ÚÓ˘ÂÓ‰ ÂÈ„ ˙ÂÚ„Â‰ RDS∫

 Â‡ ÈËÓÂËÂ‡ ‰ËÈÏ˜ ÔÂÂÂÎ ˙ÏÚÙ‰AutostoreÆ

¥ ÚÓ˘ È¯ÂËÈÏ˜˙CD È¯ÂËÈÏ˜˙ ¨MP3˙ÚÂˆ¯ ¯ÙÒÓ ∫

Æ‰ËÏ˜‰

Î© ÏÈÚÙ‰Ï È„On© ÏË·Ï Â‡ ®OffÚ„ÈÓ Ï˘ ‰‚Âˆ˙‰ ˙‡ ®

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓÓ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC∫© ÈÂÂÈÁ‰On© Â‡ ®Off®

ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· ·‰·‰È

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

Autoclose  ®˙ÚÒÂ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚ©

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

‰ ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÚ ˙Â˙Ï„

Ó˜ ≤∞ ≠Ó ‰‰Â·‚ ˙Â¯È‰Ó· ‰ÚÈÒ·“Æ˘

Î ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÆÂ˙Â‡ ÏË·Ï Â‡ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÈËÈ¯Ù˙ ‚Èˆ‰Ï È„

ª‰˘Ó

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC∫© ÈÂÂÈÁ‰On®

© Â‡Off¨‚ˆ· ·‰·‰È ®ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·©

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ̇ Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ̈ ËÈ¯Ù˙‰

 ÍÒÓÏËÒ‰Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ̇ ¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰MENU ESCÍÒÓÏ ̄ ÂÊÁÏ È„Î 

ËÒ‰ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„

ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®‰„È„Ó‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÚÈ·˜© ‰„È„Ó ˙„ÈÁÈ

ÈËÈ¯Ù˙ ‰˘ÂÏ˘· ‰„ÈÓ ˙Â„ÈÁÈ· ¯ÂÁ·Ï ÚÈÈÒÓ ‰Ê „Â˜Ù˙

 ∫‰˘Ó”Distances” ¨®ÌÈ˜Á¯Ó© ”Consumption”˙ÎÂ¯ˆ˙© 

 ≠Â ®˜Ï„”Temperature”Æ®‰¯ÂË¯ÙÓË© 

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÚÈ·˜Ï

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ‰˘ÂÏ˘ ‚Èˆ‰Ï È„

ª‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ËÂÂÏ È„ÈËÈ¯Ù˙ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·

ª‰˘Ó‰

¥˙‡ Â· Úˆ·Ï ˘È˘ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯Á·˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÈÂÈ˘‰MENU ESCÆ

¥ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î “Distance”®˜Á¯Ó© 

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC˙Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙ ª

 ‰„ÈÓ‰“km” Â‡ ®ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜© “mi”Ì‡˙‰· ¨®ÌÈÏÈÈÓ© 

Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î“Consumption”
 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ®˜Ï„ ̇ ÎÂ¯ˆ˙©MENU ESCª

 ‰„ÈÓ‰ ̇ Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙“km/l ”®¯ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜©

 Â‡“l/100km ” Â‡ ̈ ®ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰‡ÓÏ  ÌÈ¯ËÈÏ©“mpg”
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ̈ ®ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓ©

ÓÏ ̄ ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰„ÈÓ‰ ̇ „ÈÁÈ ̇ ¯Á· Ì‡˙„È„

ÌÈ¯ËÈÏ Â‡ ̄ ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰„ÈÓ‰ ̇ Â„ÈÁÈ ‰‚ˆÂ˙ ̈ ˜Á¯Ó‰

ÆÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰‡ÓÏ

ÓÏ ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓ ‰„ÈÓ‰ ̇ „ÈÁÈ ̇ ¯Á· Ì‡Â‚ˆÂÈ ̈ ˜Á¯Ó‰ ̇ „È„

Î ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓÆ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï ‰„ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î“Temperature”
 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ®‰¯ÂË¯ÙÓË©MENU ESCª

 ‰„ÈÓ‰ ̇ Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙“C“Â‡ ®ÒÂÈÊÏˆ ̇ ÂÏÚÓ© 

”F ”Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ̈ ®ËÈÈ‰¯Ù ̇ ÂÏÚÓ©

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈÂÂÂÎ‰ ÂÓÏ˘Â‰˘ ¯Á‡ÏÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ 

 ÔˆÁÏMENU ESCÎ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

ËÒ‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚÈË¯„

˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ 

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰MENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

ËÒ‰ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„

ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

Language ®‰Ù˘ ˙¯ÈÁ·©

¨˙ÈÏ‚‡ ̈ ˙È˜ÏËÈ‡ ∫˙Â‡·‰ ̇ ÂÙ˘· ̇ ÂÚ„Â‰ ‚Èˆ‰Ï Ô˙È

¯ÙÒ ̈ ˙ÈÊ‚ÂË¯ÂÙ ̈ ˙ÈÓ¯‚ÏÂ‰ ̈ ˙È˙Ù¯ˆ ̈ ˙È„Æ˙ÈÏÂÙÂ ̇ È„

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰Ù˘‰ ̇ ‡ ÚÂ·˜Ï È„

¥ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC‰Ù˘‰ ¨

Æ‚ˆ· ÚÈÙÂ˙ ̇ Ó„Â˜‰  ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

WARNING volume    ®ÌÊÓÊ ÏÈÏˆ ‰¯‰Ê‡ØÏ˘Î ÔÂÂÂÎ©

ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰·˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

∏ ≠Ï Ì‡˙‰· ‰¯‰Ê‡ØÏ˘Î Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨‰‡¯˙‰ ÈÏÈÏˆ

Æ˙ÂÓ¯

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎÏ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESCÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ¨

Æ‚ˆ· ·‰·‰˙ ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘

¥ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ ÎªÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ  ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

Buttom volume   ®ÔˆÁÏ ÏÈÏˆ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎ©

ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰·˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÌÈÏÈÏˆMENU ESC ¨ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ ≠Ï Ì‡˙‰·

Æ˙ÂÓ¯  ∏

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎÏ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESCÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ¨

Æ‚ˆ· ·‰·‰˙ ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘

¥ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ´ Â‡ ≠Î ªÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

 ) Belt buzzer ˙Î¯ÚÓ ÏÈÏˆS.B.R®

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ÏËÂ· ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ê „Â˜Ù˙ ‚Èˆ‰Ï Ô˙È

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ˙“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ© Ó“˙Î¯ÚÓ

S.B.R“ ˜¯Ù· “˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡“Æ®

Service  ®ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÏÂÙÈË©

ÔÂÎ ÏÂÙÈËÏ ÒÁÈÈ˙Ó‰ Ú„ÈÓ ‚Èˆ‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

Æ˙ÈÂÎÓ·

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨‰‚Âˆ˙· ıÂÚÈÈÏ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC„Ú ˜Á¯Ó‰ ¨

Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· Â‡ ‚ˆÂÈ ‡·‰ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈËÏ

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ© Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ¨ÌÈÏÈÈÓ·“Units”
®ÈÓ ˙Â„ÈÁ“Æ„‰“י

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

∫‰¯Ú‰Ó ̇ ÈÂÎÓ· ÏÙËÏ ̇ ·ÈÈÁÓ ÌÈÏÂÙÈË‰ ̇ ÈÎÂ˙ ≥∞¨∞∞∞ È„

˜“˜ ≤¨∞∞∞ „ÂÚ ÌÈ¯˙Â ¯˘‡Î ÆÓ“ÔÙÂ‡· ‰Ê ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÈ ¨Ó

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ÌÚ ÈËÓÂËÂ‡MARÚÈÙÂ‰Ï ÛÈÒÂÈÂ ̈

˜ ≤∞∞ ÏÎ“Î˙· ÚÈÙÂÈ ÈÂÂÈÁ‰ ÆÌÈÙÒÂ Ó¯˘‡Î ¨¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈ

˜ ≤∞∞ ˜¯ Â¯˙ÂÂÈÈ“¨ÌÈÏÈÈÓ· Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· ÚÈÙÂÈ ÈÂÂÈÁ‰ ÆÓ

ÏÂÙÈË‰ „ÚÂÓ ·¯˜˙Ó ¯˘‡Î Æ‰Â¯Á‡‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·

 ‰Ú„Â‰‰ ÚÈÙÂ˙ ¨‡·‰ È˙ÙÂ˜˙‰“Service”¯ÙÒÓ Â„ÈˆÏÂ ¨‚ˆ· 

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ÆÂ¯˙Â˘ ÌÈÏÈÈÓ‰ Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰

ÓÒ ̇ ¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ̇“Î ̈ ÓÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰˘ È„

ÆÒÙÂ‡˙ ˙¯ÂÎÊ˙‰Â ÚˆÂ·È
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Passenger Air bag

˙È¯ÎÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰
 ®ÌÈÈÎ¯È‰ Ô‚‡Ø‰ÊÁ‰ ¯ÂÊ‡ ÏÚ ‰‚‰Ï „ˆ‰®ÌÈÈ˜ Ì‡©

˙ÂÈ¯Î ˙‡ Ï¯ËÏ Â‡ ‰ÏÂÚÙÏ ¯È˘Î‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏMENU ESC‚ˆÂ˙˘ ¯Á‡ÏÂ ¨

 ‰Ú„Â‰‰ (Bag pass: Off)Â‡ ®ÈÓ„˜ ÚÒÂ ˙È¯Î ÏÂËÈ·©

©Bag pass: On˙¯˘ÎÂÓ ÈÓ„˜ ÚÒÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î© ®

ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨®‰ÏÂÚÙÏ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

 ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏMENU ESCª

¥ª‰‚Âˆ˙· ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜· ‚ˆÂ˙

¥ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ Î ≠· ¯ÂÁ·Ï È„”Yes”¯Â˘È‡© 

 ≠· Â‡ ®ÏÂËÈ·Ø‰ÏÂÚÙÏ ‰¯˘Î‰”No”ª®‰‡ÈˆÈÂ ÏÂËÈ·© 

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ̇ Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ̈ ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

Daylights  ®ÌÂÈ ˙¯Â‡˙©(DRL)

ÆÌÂÈ ˙¯Â‡˙ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

Î ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ∫ÏË·Ï Â‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ‰˘ÂÏ˘ ‚Èˆ‰Ï È„

ª‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESC© ÈÂÂÈÁ‰ ∫On© Â‡ ®Off®

¨‚ˆ· ·‰·‰Èª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·©

¥ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ´́́́́ Â‡ ≠≠≠≠≠ Î ªÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„

¯ÂÊÁÏ ̇ Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ̈ ËÈ¯Ù˙‰

ËÒ‰ ÍÒÓÏÆ˙ÂÚÈ·˜‰ ̇ ¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰MENU ESC¯ÂÊÁÏ È„Î ÍÒÓÏ

ËÒ‰ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ̈ È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„

ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

Exit menu ®ËÈ¯Ù˙‰Ó ‰‡ÈˆÈ©

¨ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ̄ ÂÊÁÓ ̇ ‡ ̇ ¯‚ÂÒ‰ ‰Â¯Á‡‰ ̇ Â¯˘Ù‡‰ ÂÊ

ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓ· ÌÈÚÈÙÂÓ‰

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏMENU ESCÎ ÍÒÓÏ ̄ ÂÊÁÏ È„

ËÒ‰Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ̇ ¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ≠Î ËÈ¯Ù˙· ‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ¯ÂÊÁÏ È„

©Speed beepÆ®
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÚÈÒ ·˘ÁÓ
ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡ÎMAR‰ÚÈÒ‰ ·˘ÁÓ ¨

¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙ Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÚÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ

‚‰Ï¯Ù ˙ÂÚÈÒ È˙˘ ¯È„ ˙ÂÂÎÓ‰ ¨˙Â„”Trip A” ‰ÚÈÒ© A®

 ≠Â”Trip B” ‰ÚÈÒ© BÎ ¨®˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ È„

Ó‰‰ Á¯Â‡· ‰‡ÏÆÈ‡ÓˆÚÂ È„„

‰ÓÈ˘Ó ˙ÏÈÁ˙ ≠ ÒÂÙÈ‡© ÒÂÙÈ‡Ï ÌÈ˙È ÌÈ„Â˜Ù˙‰ È˘

ÁÆ®‰˘„

 ≠·”Trip A”Î ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Î¯Ú‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„ÌÈ

∫≠Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰

¥ Range‰ ˙ÂÓÎ· ‰ÚÈÒ ÁÂÂËÆÏÎÈÓ· ‰¯˙Â˘ ˜Ï„

¥Distance travelledÆ®‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© 

¥Average consumptionÆ®˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© 

¥Instant consumptionÆ®˙ÈÚ‚¯ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© 

¥Average speedÆ®˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© 

¥Travel timeÆ®‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ© 

 ≠·”Trip B”Î ˘Ó˙˘‰Ï ˘È Î¯Ú‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„ÌÈ

∫≠Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰

¥Trip distance B ‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© BÆ®

¥Average consumption B ˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© BÆ®

¥Average speed B˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© BÆ®

¥Trip time B ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ© BÆ®

∫‰¯Ú‰ È„Â˜Ù˙ ˙‡ ÏË·Ï Ô˙È ”Trip B” ‡˘Â· ÔÈÈÚ© ”Trip B

on” ‰ÚÈÒ B˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Â ‰ÚÈÒ ÁÂÂË ÈÂ˙ ˙‡ Æ®˙ÏÚÙÂÓ 

ÆÒÙ‡Ï Ô˙È ‡Ï ˙ÈÚ‚¯

ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰

Range®ÁÂÂË© 

‰ ˙ÂÓÎ· ˙ÈÂÎÓ· ‚Â‰Ï Ô˙È˘ ˜Á¯Ó‰‰¯˙Â˘ ˜Ï„

‰‚Âˆ˙‰ Æ‰ÚÈÒ‰ ÈÂ˙· ÈÂÈ˘ ÏÂÁÈ ‡Ï˘ ‰Á‰· ¨ÏÎÈÓ·

 ‰‡È¯˜‰ ˙‡ ‚Èˆ˙”≠≠≠≠”∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó· 

≠˜ μ∞ ≠Ó ÔË˜ Í¯Ú‰”ÆÓ

≠ÔÓÊ Í˘Ó· ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰Â ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰

ÆÍ˘ÂÓÓ

·Â˘Á‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ∫ÌÈÓ¯Â‚ ¯ÙÒÓ· ÈÂÏ˙ ‰ÚÈÒ‰ ÁÂÂË 

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ©”‰‚È‰ ÔÂ‚Ò” ˜¯Ù· ¨”˙ÈÂÎÓ· ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘”¨®

‰ ÈÈÈÙ‡ÓÂÎÂ ˙È¯¯‰ ¨˙ÈÂ¯ÈÚ ¨‰¯È‰Ó Í¯„© Í¯„‘ÈÈÈÙ‡Ó ¨®ÆÆÆ

ÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ ¨ÒÓÂÚ‰© ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰

ÂÎÂ‘‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ˙Á˜Ï ˘È ‰ÚÈÒ‰ ·È˙ ÔÂÎ˙· Æ®ÆÆÆ

ÆÔÂ·˘Á·

Distance travelled®‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© 

ÒÂÙÈ‡‰ Ê‡Ó ‰ÚÒ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ˜Á¯Ó‰ ˙‡ ‚ÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú

ÆÔÂ¯Á‡‰

 Average comsumption®˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙©

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˜Ï„

Á‰ ‰ÓÈ˘Ó‰Æ‰˘„

Current comsumption®˙ÈÚ‚¯ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙© 

 ‰Ú„Â‰‰ Æ˙ÂÚÈ·˜· ÔÎ„ÂÚÓÂ ¨˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú”≠≠”
ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ ÌÚ ‰ÈÁ· ‰È‰˙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ¨‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Average speed®˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© 

ÍÓÒ ÏÚ ¨˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú

ÆÔÂ¯Á‡‰ ÒÂÙÈ‡‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰

Journey time®‰ÚÈÒ ÔÓÊ© 

ÆÔÂ¯Á‡‰ ÒÂÙÈ‡‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú

 ÔˆÁÏTRIP

 ÔˆÁÏ·TRIP˘È ˙ÈÓÈ‰ ‰‚‰‰ „ÂÓÚ ˙È„È· Ô˜˙ÂÓ‰ 

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î© ˘Ó˙˘‰ÏMAR¨®

Î¯Ú‰ ÒÂÙÈ‡Â ˙‚Âˆ˙Ï˙ÏÈÁ˙ÏÂ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ

Á ‰ÓÈ˘ÓÆ‰˘„

¥Î¯Ú‰ ˙‚Âˆ˙Ï ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏªÌÈÂ˘‰ ÌÈ

¥Á ‰ÓÈ˘Ó Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙Â ÒÂÙÈ‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ˆÈÁÏÆ‰˘„

‰˘„Á ‰ÓÈ˘Ó
∫ÒÂÙÈ‡‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ‡È‰

¥ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨˘Ó˙˘Ó‰ È„È ÏÚ È„È ÒÂÙÈ‡

ªÌÈ‡˙Ó‰

¥ππππÆπ ≠Ï ÚÈ‚Ó ‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó ¯˘‡Î ÈËÓÂËÂ‡ ÒÂÙÈ‡

˜”˙ÂÚ˘ ππ© ππÆμπ ≠Ï ÚÈ‚Ó ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ ¯˘‡Î Â‡ ¨Ó

Æ®˙Â˜„ μπ ≠Â

¥ÁÓ ¯Â·ÈÁØ˜Â˙È ¯Á‡ÏÆ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ˘„

∫·Â˘Á ÈË¯Ù ¯˘‡Î ÒÂÙÈ‡‰ ˙ÏÂÚÙ”Trip A” Â‡ ”Trip B”

Æ‚ˆÂÓ‰ „Â˜Ù˙Ï ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÒÙ‡Ó ¨ÌÈ‚ˆÂÓ

 ÍÈÏ‰˙ ˙ÏÁ˙‰Journey®‰ÚÈÒ© 

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ̄ ˘‡ÎMAR‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ̈

 ÔˆÁÏ ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓTRIPÆÒÂÙÈ‡Ï ˙ÂÈ˘ È˙˘ Í˘Ó· 

≠Ó ‰‡ÈˆÈ TRIP

 „Â˜Ù˙TRIPÎ¯Ú‰ ÏÎ ¯˘‡Î ÌÈÈ˙ÒÓ ‰ˆÈÁÏ· Â‡ ¨Â‚ˆÂ‰ ÌÈ

 ÔˆÁÏ ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓMENU ESCÆ˙Á‡ ‰È˘Ó ¯˙ÂÈÏ 

±μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

±∂ ̄ ÂÈ‡±∑ ̄ ÂÈ‡

ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·˘ÂÓ

¯˘‡Î ˜¯Â Í‡ Úˆ·˙‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ÔÂÂÂÎ
ÆÁÈÈ ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓ‰

¯ÂÁ‡Ï ÌÈÙÏ ÔÂÂÂÎ

 ˙È„È ˙‡ Ì¯‰A∫¯ÂÁ‡ÏÂ ÌÈÙÏ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÛÂÁ„Â ±∂ ¯ÂÈ‡ 

¯˘‡Î ¨‰‚È‰Ï ÁÂ ·ˆÓ· Ì˜ÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‚‰‰ ·˘ÂÓ

Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˜Â˘ÈÁ ÏÚ ˙ÂÁÂÓ ÍÈ„È

·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ˙ÈÂÂÊ ÔÂÂÂÎ

 ˙Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒBÆ±∑ ¯ÂÈ‡ 

 ·˘ÂÓ‰ ‰·Â‚ ÔÂÂÂÎ®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

 ˙È„È ˙ÏÚÙ‰· C¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ÍÈÓ‰Ï Â‡ ÌÈ¯‰Ï Ô˙È ¨±∏ ¯ÂÈ‡

Î ¨·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ÁÂ‰ ‰‚È‰‰ ·ˆÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„

Æ¯˙ÂÈ·

‰¯‰Ê‡
·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï ˙ÂÒÏ ˘È ¨˙È„È‰ ˙‡ ÌÈÙ¯Ó˘ ¯Á‡Ï

ÆÂÓÂ˜Ó· ·ËÈ‰ ÏÂÚ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ¨¯ÂÁ‡ÏÂ ÌÈÙÏ
‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰Â ¨‰‚È‰‰ ÔÓÊ· ÚÂÏ ÏÂÏÚ ‡Â‰ ÏÂÚ ÂÈ‡ ‡Â‰ Ì‡

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘ „Â·È‡ ˙ÂÈ‰Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

±∏ ̄ ÂÈ‡

·˘ÂÓ‰ ·‚ ÏÂÙÈ˜

Î ˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰ ¨·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙‡ ÏÙ˜Ï È„  D±π ¯ÂÈ‡¨

ªÏÚÈÈ˘ ˘Ú ®≤ ‰ÚÂ˙© ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙‡ ÏÙ˜ÂÂ ®± ‰ÚÂ˙©

 ˙È„È ˙‡ ¯¯Á˘ ¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏD‰ÓÈ„˜ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁ‰Â ¨

·Æ®≥ ‰ÚÂ˙© ·˘ÂÓ‰ ·‚ Ï˘ ‰ÙÈÁ„

 ·˘ÂÓ ÔÂ¯ÎÈÊ ÌÚ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·Â ‚‰‰ „ˆ·®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

Î·˘ÂÓ‰ ̇ ‡ ̃ ÏÁ‰ È˙ÏÁ˙‰‰ Â·ˆÓÏ ·˘ÂÓ‰ ̇ ‡ ̄ ÈÊÁ‰Ï È„
· ¯ÂÁ‡ÏÏÚÙ‰ ¨®¥ ‰ÚÂ˙© ÏÚÈÈ˘ „Ú ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙ÙÈÁ„

 ̇ È„È‰ ̇ ‡   D‰ÚÂ˙© ·‚‰ ̇ Ú˘Ó ̇ ‡ Ì¯‰Â ®μ ‰ÚÂ˙© ±π ̄ ÂÈ‡

Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜ ˙‡ ÚÓ˘˙˘ „Ú ¨®∂

∫‰¯‰Ê‡ ̇ È„È· ̆ Ó˙˘˙ Ì‡    DÏÚÈÈ ·˘ÂÓ‰˘ ÈÙÏ ±π ̄ ÂÈ‡

·‡È ̈ È˙ÏÁ˙‰‰ ÂÓÂ˜Ó·‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ÆÈ¯Â˜Ó‰ ·˘ÂÓ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ „
ÁÓ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Í¯Âˆ ‰È‰ÈÌÈÙÏ Â˙ÊÊ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˘„

Æ±∂ ¯ÂÈ‡ ¯ÂÁ‡Ï Â‡

±π ̄ ÂÈ‡

˜ÙÂÒÓ ·˘ÂÓ ÔÂ¯ÎÈÊ ‡ÏÏ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·

Î˙‡ ˜ÏÁ‰ È˙ÏÁ˙‰‰ Â·ˆÓÏ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„
· ¯ÂÁ‡Ï ·˘ÂÓ‰‰ÚÂ˙© ÏÚÈÈ˘ „Ú ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙ÙÈÁ„

 ˙È„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨®¥   D˙‡ Ì¯‰Â ®μ ‰ÚÂ˙© ±π ¯ÂÈ‡

Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜ ˙‡ ÚÓ˘˙˘ „Ú ¨®∂ ‰ÚÂ˙© ·‚‰ ˙Ú˘Ó

ÁÓ ̄ Â·ÈÁÏ ÔÂ¯Ó˙‰ ‚ÂÒÆÚÒÂ‰ ̇ ÂÁÈË· ̇ ‡ ÁÈË·‰Ï ̄ Á· ̆ „

·˘ÂÓ‰ ̇ ‡ ̄ ÈÊÁ‰Ï Ô˙È ‡ÏÂ ®˙È˜˘ ‰Ó‚Â„Ï© ÏÂ˘ÎÓ ÌÈÈ˜ Ì‡

ÁÓ ·˘ÂÓ‰ ̇ ‡ ̄ ·ÁÈ ÔÂ‚Ó‰ ̈ È¯Â˜Ó‰ ÂÓÂ˜ÓÏÌÂ˜ÈÓ· ̃ ¯ ̆ „

Æ„ÈÓ˙ ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰È ‰ÈÁ‰‰ È·È˙˘ ÁÈË·‰Ï ·‚‰ ̇ Ú˘Ó
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈ·˘ÂÓ
·‚‰ ˙Ú˘Ó ¯Â¯Á˘

¥ ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ Ì¯‰ ∫„ÈÁ‡ ·˘ÂÓ ÈÓ‚„ ¯Â·Ú A≤∞ ¯ÂÈ‡ ≠Â B

≤∞ ¯ÂÈ‡Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯ÎÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨

¥¯Ù ÌÈ·˘ÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ Ì¯‰ ∫ÌÈ„A ≠Â B

¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘ ÈÓÈ‰ Â‡ ÈÏ‡Ó˘‰ ˜ÏÁ‰ ¯Â¯Á˘Ï

˙Ú˘Ó ̇ ‡ ‰Á‰ÂÆ·˘ÂÓ‰ ̇ È¯ÎÏ ·‚‰

˘‡¯ ˙ÂÚ˘Ó
˙ÂÈÓ„˜

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„

 ∫‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÔÂÂÂÎ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÍÂ˘Ó

Æ‰˘È˜ ÚÓ˘È‰ „Ú

 ∫‰ËÓ ÈÙÏÎ ÔÂÂÂÎ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ A˙‡ ÛÂÁ„Â ≤± ¯ÂÈ‡

Æ‰ËÓ ÈÙÏÎ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó

≤∞ ̄ ÂÈ‡≤± ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
ÚÂÓ‰Â ÁÈÈ ·ˆÓ· ̇ ÈÂÎÓ‰˘Î ̃ ¯Â Í‡ ‰Ï‡ ̇ ÂÏÂÚÙ Úˆ·

 ÆÌÓÂ„Ô‰˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È ¨˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ÌÈÂÂÎÓ˘Î
Ô„È˜Ù˙ ̇ ‡ ‡ÏÓÏ ̇ ÂÏÂÎÈ Ô‰ ÍÎ ̃ ¯ Æ¯‡ÂÂˆ· ‡ÏÂ ̆ ‡¯· ÍÂÓ˙Ï ̇ Â¯ÂÓ‡

Æ‰ÂÎ ·‚‰ ˜ÙÒÏÂ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙È¯ÂÁ‡®Ô˜˙ÂÓ Ì‡© 

ÎÂ· ıÁÏ ∫ÔÓÂ˜ÓÓ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÛÂÏ˘Ï È„

 ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙ÈÓÊB ≠Â ≤≤ ¯ÂÈ‡ CÌÈ„„ˆ‰ È˘· ¨≤≤ ¯ÂÈ‡ 

˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÛÂÏ˘Ï Ô˙È Æ‰ˆÂÁ‰ Ô˙Â‡ ÛÂÏ˘Â

‰ÓÈ„˜ ˙ÏÙÂ˜Ó ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰

ÎÏÎ Æ‰ÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ¯˘‡Î Â‡ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ÔÂÂÈÈ„

„Ú ‰˙Â‡ Ì¯‰ ¨ÔÂÎ ·ˆÓÏ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‡È·‰Ï

 ˙ÚÈÓ˘ÏÆ‰˘È˜

 ÔˆÁÏ ˙‡ ıÁÏ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙ÎÓ‰ÏBÁÂÈÓ‰ ‰¯Âˆ‰ Æ˙„

ÚÒÂ‰ ·‚ Ï˘ ‰ÂÎ‰ ‰ÁÂ˙Ï ‰ÚÈ¯ÙÓ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó Ï˘

˙ˆÏ‡Ó ÂÊ ˙È˘ÂÓÈ˘ ‰¯Âˆ ª·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ÏÚ È¯ÂÁ‡‰

‰·ˆÓÏ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ÌÈ¯‰Ï È¯ÂÁ‡‰ ÚÒÂ‰ ˙‡

ÆÔÂÎ‰

∫·Â˘Á˙‡ ÔÂÂÎÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ÈÚÒÂ 

ÆÔÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú ‰ÏÚÓÏ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó

≤≤ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
˙Ú˘Ó Ï˘ ‰‚‰ ˙ÏÂÚÙ· ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ˘ÂÓÈ˘‰

‰˙Â‡ Ú·Â˜ ‰˙‡ ¯˘‡Î ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ÔÂÂÎ ¨˘‡¯‰
Æ˘‡¯‰ ˙Ú˘ÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ Í˘‡¯ ˙‡ ¯ÓÂ˘Â ¨‰ÙÂ˜Ê
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÂÂÂÎ
Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

Î‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Ô˙ÈÆ˙È

¯Â‰ ÔÂÂÂÎÏ¯ÂÈ‡ ˙È„È‰ ˙‡ „A   23 ÎÏ ¨‰ËÓÏ¨≤ ·ˆÓ ÔÂÂÈ

˙È„È‰ ˙‡ÏÚ‰· ¨Â˙Â‡ ÏÚÂ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ÔÂÂÎ ÔÎÓ ¯Á‡Ï

AÆ± ·ˆÓÏ 

‰¯‰Ê‡
˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·

ÆÌÓÂ„ ÚÂÓ‰Â ÁÈÈ ·ˆÓ·

˙Â‡¯Ó
˙ÈÓÈÙ ‰‡¯Ó

¯¯Á˙˘‰Ï ‰Ï Ì¯Â‚‰ ˙ÂÁÈË· Ô˜˙‰· ˙„ÈÂˆÓ ‰‡¯Ó‰
Æ‰ÊÚ ‰Ë·Á Ï˘ ‰¯˜Ó·

 ˙È„È ˙¯ÊÚ·AÏÈ‚¯ ·ˆÓ ∫ÌÈ·ˆÓ È˘Ï ‰ÂÂÎÏ Ô˙È ≤¥ ¯ÂÈ‡ 
‚ ·ˆÓ Â‡Ò „Æ¯ÂÂ

˙ÈËÓÂ¯Î≠Â¯Ë˜Ï‡ ‰‚È‰ ˙‡¯Ó®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

‰Ó ˜ÏÁÌÚ ˙ÈËÓÂ¯Î≠Â¯Ë˜Ï‡ ‰‡¯Ó· ÌÈ„ÈÂˆÓ ÌÈÓ‚„
 ÈËÓÂËÂ‡ „Â˜Ù˙Ò ‚„ ‚˙Ó ˙¯ÊÚ· Æ¯ÂÂON/OFF˜ÏÁ· 

‚ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙÏ Ô˙È ¨‰‡¯Ó‰ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰„
Ò ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î  Æ¯ÂÂLED‰ÚÂ·˜˘ 

ÔÙÂ‡· ‰‡¯Ó‰ ˙¯·ÂÚ ¨¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·ÂÏÈ˘· Æ‰‡¯Ó·

ÆÌÂÈ ·ˆÓÏ ÈËÓÂËÂ‡

≤≥ ̄ ÂÈ‡≤¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â‡¯Ó

È„È ÔÂÂÂÎ ÌÚ

‰Ú·¯‡· ˙ÈÂÎÓÏ ıÂÁÓ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Ô˙È

ÎÆ˙È‚Â‚Ê‰ „ˆ· ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ· ¨ÌÈÂÂÈ

≤¥ ¯ÂÈ‡ ÈÏÓ˘Á ÔÂÂÂÎ ÌÚ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ¯¯Â· ˙¯ÊÚ·BÆ‰ÈÂˆ¯‰ ‰‡¯Ó· ¯Á· ≤μ ¯ÂÈ‡ 

¥ ‰ÈÁ‰ ˙È„È ˙¯ÊÚ·A‰Ú·¯‡Ï ‰‡¯Ó‰ ˙‡ ÔÂÂÎ ≤μ ¯ÂÈ‡ 

ÎÆÌÈÂÂÈ

˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ÏÂÙÈ˜
ÎÈ¯ˆ ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„Ï© Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·˙ÂÓÂ˜Ó· ¯Â·ÚÏ ÌÈ

 ·ˆÓÓ ¨¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ˙‡ ÏÙ˜Ï Ô˙È ®ÌÈ¯ˆ±
 ·ˆÓÏ ÁÂ˙Ù≤Æ¯Â‚Ò 

‰¯‰Ê‡

˙„ÈÓ· ˙Â˘Ó Ô‰ ¨˙Â¯ÂÓ˜ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰
Æ˜Á¯Ó‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ ‰Ó

„ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ¨‚‰Â ‰˙‡ ¯˘‡Î
Æ± ·ˆÓ·

≤μ ̄ ÂÈ‡≤∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂÁÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË
¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù

≤∑ ̄ ÂÈ‡

Æ ±  ≠ ̇ ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ÌÈ„‡ ̇ ¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰ ̄ Â·Ú ̄ Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙ÙÆ≤ ≠ ÌÈÂÂÎ˙Ó ÌÈÈÊÎ¯Ó ̄ Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æ≥ÌÈÈ„„ˆ ̄ Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù 

 ≠ ÌÈÂÂÎ˙ÓÆ¥ ≠ „ˆ‰ ̇ ÂÂÏÁ ̄ Â·Ú ÌÈÚÂ·˜ ̄ Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù ÆμÆÌÈÂ˙Á˙ ̄ Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù 
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¯Â¯ÂÂ‡Â ÌÂÓÈÁ
ÛÒÂ ÌÓÁÓ®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

¯˜ ¯˘‡Î ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂÓÈÁÏ Ì¯Â‚ ‰Ê Ô˜˙‰

¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÛÒÂ‰ ÌÓÁÓ‰ Æ„Â‡Ó

‰ ˙ÂÁÂ‰ È‡˙ ˙‚˘‰ ¯Á‡ÏÆÌÈ˘Â¯„

·Â˘Á
˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÚÂÙ ÌÓÁÓ‰

Æ„Â‡Ó ˙ÂÎÂÓ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓËÂ

‰¯˜· È‚˙Ó
A ≠ ÏÂÁÎØÌÁ ≠ ÌÂ„‡© ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙ÂÒÈÂÂ ‚˙Ó

Æ®¯˜

BÆ≤∏ ¯ÂÈ‡ ‰ÙÈÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ‚˙Ó

≤∏ ̄ ÂÈ‡

∫‰¯Ú‰ ·ˆÓÏ ‚˙Ó‰ ˙‡ ··ÂÒ 0¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ¨
Æ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ ‡ˆÂÈ‰

C Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ‚˙ÓÆÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ≠ 

ÆÈÂˆÈÁ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ≠

∫·Â˘ÁÓÂÓ ÁÂÈÓ· ÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ Ï˘ ·ˆÓ ¯ÂÁ·Ï ıÏ„
Î ¨‰ÚÂ˙ ˜˜Ù· Â‡ ‰¯‰Ó· ÌÈ¯ˆÂÚ ¯˘‡ÎÁ ÚÂÓÏ È„‰¯È„

Î ÆÌ‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘¨˙ÂÂÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ„‡ ˙Â¯·Ëˆ‰ ÚÂÓÏ È„
˘È Ì‡ Ë¯Ù· ¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ‰Ê ·ˆÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡

¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÚÒÂ ‰·¯‰

D Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ ¯ÈÂÂ‡ ˙˜ÂÏÁ ‚˙Ó

Æ„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏÂ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê 

ÆÌÈÈÏ‚¯ÏÂ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

·Ï· ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯ÊÆ„

Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘ÏÂ ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

·Ï· ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯ÊÆ„

EÆ≤∏ ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Ï ÔˆÁÏ

 ˙È¯Â ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡ÎLED ÆÔˆÁÏ· ˙˜Ï„

˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙÂÓ ¨¯·ˆÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ
Æ˙Â˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰Ê „Â˜Ù˙

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ‰¯È‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒAÆÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡Ï 

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒC ·ˆÓÏ Æ

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒD ·ˆÓÏ Æ

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒB ¥ ·ˆÓÏ ©Æ®˙È·¯Ó ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙È„È ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ
®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

 ̄ Â˙ÙÎ ·Â·ÈÒ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÓ ÛÒÂ‰ ÌÓÁÓ‰AÛÂÒÏ 

 ¯Â˙ÙÎ© ‰ÙÈÓ‰ ˙ÚÈ·˜Â ¨ÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡‰B˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ®

·Æ˙ÂÁÙÏ ± ˙Â¯È‰Ó ˙‚¯„

‰¯˜· È‚˙Ó
A®¯˜ ≠ ÏÂÁÎØÌÁ ≠ ÌÂ„‡© ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙ÂÒÈÂÂ ‚˙Ó

Æ≤π ¯ÂÈ‡

B ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Â ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó ‚˙Ó

Î ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÁÏ  Æ≤π ¯ÂÈ‡ ÌÈÏ˜‡˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

≠‰ ˙È¯Â ªÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓLED Æ˜Ï„È˙ ‚˙Ó· 

Æ˙Â¯È‰Ó· ¯¯Â˜È ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙

∫‰¯Ú‰ ·ˆÓÏ ‚˙Ó‰ ˙‡ ··ÂÒ ∞¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ¨

Æ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ ‡ˆÂÈ‰

CÆ≤π ¯ÂÈ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ‚˙Ó

ÆÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ≠ 

ÆÈÂˆÈÁ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ≠

∫·Â˘Á¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓ „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰ 

ÓÂÓ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ∫ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ÏÁÂÈÓ· ˙ˆÏÌÈ¯ˆÂÚ ¯˘‡Î „

Î ¨‰ÚÂ˙ ˜˜Ù· Â‡ ‰¯‰Ó·Ì‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ÚÂÓÏ È„

¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ‰Ê „Â˜Ù˙· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÆıÂÁ·Ó

Î ¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÚÒÂ ‰·¯‰ ˘È Ì‡ Ë¯Ù·Î ˙‡ ÚÂÓÏ È„ÈÂÒÈ

ÆÌÈ„‡· ˙ÂÂÏÁ‰

D Æ≤π ¯ÂÈ‡  ˙˜ÂÏÁ ‚˙Ó

Æ„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏÂ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

ÆÌÈÈÏ‚¯ÏÂ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

·Ï· ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯ÊÆ„

Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘ÏÂ ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

·Ï· ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯ÊÆ„

E È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Ï ÔˆÁÏÆ≤π ¯ÂÈ‡

 ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î≠‰ ˙È¯Â LED ˜Ï„È˙ ÔˆÁÏ· Æ

˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙÂÓ ¨¯·ˆÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ

Æ˙Â˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰Ê „Â˜Ù˙

„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ‰¯È‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰
(MAX DEF)

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒAÆÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡Ï 

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒC ·ˆÓÏ Æ
≤π ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒD ·ˆÓÏ Æ

¥ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒB ¥ ·ˆÓÏ  ©Æ®˙È·¯Ó ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó

∫·Â˘Á˙ˆ‡‰Ï ¯˙ÂÈ· ˙È˘ÂÓÈ˘ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ 

È‚˙Ó ˙‡ ÔÂÂÎ Æ¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ ˙˘·ÈÈÓ ‡È‰Â ¯Á‡Ó ¨‰¯˘Ù‰‰

 ‚˙Ó ÏÚ ıÁÏÂ ̈ ÏÈÚÏ ̄ ‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ‰¯˜·‰B˙Î¯ÚÓ ̇ ÏÚÙ‰Ï 

‰ ÆÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·Æ˜Ï„È˙ ‚˙Ó· ¯Â‡‰ ˙ËÏÂÙ ‰„ÂÈ„

˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙

±∞ Í˘Ó· ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÚ·

·Ï ˘È ıÈ˜‰ ˙‡¯˜Ï Æ˙ÂÁÙÏ ˙Â˜„ÊÎ¯Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© 

ÌÈ‡˙Ï Ì‡˙‰· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÓ ÛÒÂ‰ ÌÓÁÓ‰

¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ¯˘‡Î Ú˙ÂÓ ÚÂÓ ÌÚÂ ¨ÌÈÈ˙·È·Ò‰

Æ‰ÎÂÓ ÚÂÓ‰

È‡˙ ˙‚˘‰ ¯Á‡Ï ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˜ÒÙÂÓ Â˙ÏÂÚÙ Ì‚

¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ¯˘‡ÎÂ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ˙ÂÁÂ‰

Æ‰ÓÁ ÚÂÓ‰

˙Î¯ÚÓ ¨˘Ó˙˘Ó‰ È„È ÏÚ ˙Ú·˜‰ ‰¯ÂË¯ÙÓËÏ Ì‡˙‰·

ÔÙÂ‡· ≥∞ ¯ÂÈ‡ ˙ÂÂÎ˙Ó ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜·

∫ÈËÓÂËÂ‡

¥ªÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï Ì¯ÊÂÓ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË

¥ª®‰˙˘ÓÂ ˙Î˘Ó˙Ó ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê© ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó

¥ªÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ÍÂ˙· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁ

≥∞ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰ª®¯ÈÂÂ‡‰ ˘Â·ÈÈØ¯Â¯È˜Ï© ÒÁ„

¥ª¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰

Ó· ÆÈ„È ÔÙÂ‡· ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ÏÎ ̇ ‡ ̇ Â˘Ï Ô˙È‰˙‡ ̇ Â¯Á‡ ÌÈÏ

Á‡ ̇ ¯ÈÁ·· ̇ Î¯ÚÓ‰ ̇ ‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÏÂÎÈÆÌÈ„Â˜Ù˙‰Ó ̄ ˙ÂÈ Â‡ „

Á‡ Ï˘ ˙È„È‰ ‰ÚÈ·˜‰‰¯˜·Ï ‰ÚÈ¯ÙÓ ‰È‡ ÌÈ„Â˜Ù˙‰ „

‰ Ì‡ Ì‚ ̈ ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ̄ ‡˘ Ï˘ ̇ ÈËÓÂËÂ‡‰¯Â‡‰ ̇ ËÏÂÙ ‰„ÂÈ„

 ‚˙Ó·AUTOÆ‰ÈÂ·Î 

ÌÈ¯˜·

 ÔˆÁÏAUTO ≠ AÏ˘ ÈËÓÂËÂ‡‰ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡  
ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·AUTO˙¯ÓÂ˘ ¨‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ˙ÚÈ·˜·Â 

Ï˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡Â ˙ÂÓÎ‰ ¨‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÏÚ ˙Î¯ÚÓ‰

Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÏÚ ˙ËÏÂ˘Â ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ¯ÈÂÂ‡‰ÒÁ„

ÆÔ‚ÊÓ‰

ÔˆÁÏ B  ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡  Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„Ó Ï˘ ˜Â˙ÈØ˙ÏÚÙ‰

 ¯˘‡Î ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·≠‰ ˙È¯Â LED  ˜ÒÙÈ˙ ¨‰¯È‡Ó

Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰Â Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„≠‰ ˙È¯ÂLED  Æ˙È·Î

Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î∫˙˜ÒÙÂÓ ÒÁ„

¥Î ¨¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙÓ ˙Î¯ÚÓ‰ÚÂÓÏ È„

Î ˙‡ÆÌÈ„‡· ˙ÂÂÏÁ‰ ÈÂÒÈ

¥‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË· ¯ÈÂÂ‡ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï ˜ÙÒÏ Ô˙È ‡Ï

¯˙ÂÈ‰¯ÂË¯ÙÓË‰© ÈÂˆÈÁ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓËÓ

‰È‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙·‰·‰Ó ‰‚Âˆ˙· ˙ÈÂˆÓ‰

‰ ˙ÂÁÂ‰ È‡˙ ˙‚˘‰· ‰ÁÂË·ª®ÌÈ˘¯„

¥Ó ÌÚ© ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ È„È ÔÙÂ‡· ÒÙ‡Ï Ô˙ÈÒÁ„

¯Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ˙Ó¯ ¨‰ÏÂÚÙÏ ¯˘ÎÂÓ˙Á˙Ó ˙„

Æ®‰‚Âˆ˙· ‚ˆÂÓ‰ Â˜Ï

ÔˆÁÏ OFF ≠ C      ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·OFFÆ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙÂÓ 

¯˘‡Î ¨ÂÓÈÈ˜˙È ÌÈ‡·‰ ÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ È‡˙

∫˙˜ÒÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ

¥ª˙ÂÈÂ·Î ˙Â¯Â‰ ÏÎ

¥ª‰ÈÂ·Î ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‚Âˆ˙

¥ª˜ÒÙÂÓ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ

¥Ó‰ª˜˙ÂÓ ÒÁ„

¥Æ˙˜ÒÙÂÓ ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙ÏÂÚÙ

˜ÈÒÙ‰Ï Â‡ ¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È ¨‰Ï‡ ÌÈ‡˙·

Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÈÏ·Ó Â˙Â‡

 ÔˆÁÏ ≠ D       ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰ ÔˆÁÏ 
¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ

ÓÂÓÓÂÚ˘Î ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ıÏÌÈ˜˜Ù· ÌÈ„
Î ¨˙Â¯‰Ó· ÌÈ¯·ÂÚ Â‡Á ÚÂÓÏ È„ÆÌ‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘ ‰¯È„

≠‰ ˙È¯ÂLED ÆÏÈÚÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ Ω ‰¯È‡Ó ÔˆÁÏ· 

≠‰ ˙È¯ÂLED Æ˜˙ÂÓ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ Ω ‰ÈÂ·Î ÔˆÁÏ· 

Ó˘Î Â‡ ‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË·¯ÂÊÁÈÓ ˜ÒÙ ¨˜˙ÂÓ ÒÁ„
Î ¨¯ÈÂÂ‡ÆÌÈ„‡ ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„

∫·Â˘ÁÎ ÏÚ ÌÈ„‡ Ï˘ ‰¯È‰Ó ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„
ÓÂÓ ¨˙ÂÂÏÁ‰¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ Ï˘ „Â˜Ù˙· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ıÏ

Æ‰ÎÂÓ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

 ÌÈˆÁÏ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ΔΔΔΔΔ      ≠E      ‰¯ÂË¯ÙÓË ˙ÚÈ·˜  ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ 

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·¬¬¬¬¬‰¯ÂË¯ÙÓË ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ˙Ú·˜ 

 Í¯ÚÏ „Ú ¨¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚HIÆ®È·¯Ó ÌÂÓÈÁ© 

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·ΔΔΔΔΔ‰¯ÂË¯ÙÓË ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ˙Ú·˜  

 Í¯ÚÏ „Ú ¨¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓLOÆ®È·¯Ó ¯Â¯È˜© 

∫·Â˘ÁÈ„ ‰‰Â·‚ ‰È‡ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË˘Î 

˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó· „ÈÓ ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙È ‡Ï ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ¨Í¯Âˆ‰

Î ¨ÂÏ˘‡˙Ï Ì¯ÊÂÓ˘ ¯˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÓÎ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï È„

ÆÌÈÚÒÂ‰

 ÌÈˆÁÏ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ΔΔΔΔΔ      ≠F          ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ˙ÚÈ·˜ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

 ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ Ì‡˙‰· ‰ˆÈÁÏ·¬¬¬¬¬  Â‡ ΔΔΔΔΔ Â‡ ˙¯·‚ÂÓ

Æ‚ˆ· ˙ÈÂˆÓ˘ ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ¨‰Ó‡˙‰· ¨ ˙˙ÁÙÂÓ

Ó˘Î  ˜¯ ¨¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙ÈÒÁ„

 ÔˆÁÏ© ˜˙ÂÓ Ô‚ÊÓ‰BÆ®

ÎÁÏ È„¨¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ËÈÏ˘‰ ˙‡ ˘„

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏAUTOÆ

 ÌÈˆÁÏ       I H G      ÔÙÂ‡ Ï˘ ˙È„È ‰¯˜· ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

¯ÈÂÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁ

˙ÂÈˆÙÂ‡‰ μ ≠Ó ˙Á‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·

Æ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê Ï˘ ˙ÂÂ˘‰

¨ÌÈÈÓ„˜‰ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

ÆÌ˙¯˘Ù‰Ï Â‡ ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ï

¨ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÌÈÈ„„ˆ‰Â ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÏ

ÎÆ‰ÓÁ ‰ÂÚ ÍÏ‰Ó· ÌÈÙ‰Â ‰ÊÁ‰ ˙‡ ¯¯ÂÂ‡Ï È„

Æ®ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·˘ÂÓ© ÌÈÈÏ‚¯‰ ¯ÂÊ‡· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ

‰ÈÈË‰ÈÙÏÎ Ë˘Ù˙‰Ï ÌÁ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘ ˙ÈÚ·Ë‰

˙Â¯È‰Ó· ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ˙‡ ÌÓÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÏÚÓ

¨˙È·¯ÓÆÌÂÁ Ï˘ ‰ÓÈÚ ‰˘ÂÁ˙ „ÈÓ ˜ÈÚ‰ÏÂ

´ÌÈÈÏ‚¯‰ ¯ÂÊ‡ Ï˘ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ ¯ÈÂÂ‡ ˙˜ÂÏÁ

ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ Ï˘ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓÂ ¨®ÌÁ ¯ÈÂÂ‡©

Æ®¯˙ÂÈ ¯È¯˜ ¯ÈÂÂ‡©

´¨ÌÈÈÏ‚¯‰ ¯ÂÊ‡· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ ¯ÈÂÂ‡ ˙˜ÂÏÁ

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ̄ Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓÂ„ˆ‰ ̇ ÂÂÏÁÂ

·ËÈ‰ ÌÓÁÏ ̄ ˘Ù‡Ó ‰Ê ‰˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ÆÌÈÈÓ„˜‰˙‡

ÆÌÈ„‡· ̇ ÂÂÏÁ‰ ̇ ÂÒÎ˙‰ ̇ ‡ ÚÂÓÏÂ ̈ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙

¯Â‡ ̇ ÂËÏÂÙ ̇ Â„ÂÈ„ ̇ ÂÈÈˆÓ Ú·˜˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡ ̇ ‡

ÆÂ¯Á·˘ ÌÈˆÁÏ·

ÎıÁÏ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ·ˆÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙¯˜· ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„

 ÔˆÁÏ ÏÚAUTOÆ

 ÔˆÁÏ ≠ L     Ï˘ ‰¯È‰Ó  ‰¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰ ÔˆÁÏ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ÌÈ„‡

 ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú·ÏÎ ˙‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÈÚÙÓ ¨

∫‰¯È‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ„Â˜Ù˙‰

¥Óª®ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ˜‡‰ È‡˙ Ì‡© ÏÚÙÂÓ Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„

¥ª˜ÒÙÂÓ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ

¥© ˙È·¯ÓÏ ‰Ú·˜ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓËHIª®
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥˙¯ÂË¯ÙÓËÏ Ì‡˙‰· ˙Ú·˜ ÁÂÙÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙¯ÈÁ·

ª¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ

¥ÎÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Êª„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÔÂÂÈ

¥ªÏÚÙÂÓ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ

∫·Â˘ÁÊ‡Ó ¨˙Â˜„ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· ÏÈÚÙ ¯˙Â „Â˜Ù˙‰ 

 ÏÚÓ ‰‚¯Á ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË˘50°CÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú© 

 Â‡ ¨®ÔÈÊ· ÈÚÂÓ ÌÚ35°CÆ®ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú© 

˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙

±∞ Í˘ÓÏ ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÚ·

Æ˙ÂÁÙÏ ˙Â˜„

·Ï ˘È ıÈ˜‰ ˙‡¯˜Ï˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ

 ¯¯˜ Ê‚· ˙˘Ó˙˘Ó ˙Î¯ÚÓ‰R134aÂÈ‡ ¯˘‡ 
‡ÏÓÏ ¯ÂÒ‡ Æ‰ÙÈÏ„ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰·È·Ò‰ ˙‡ ÔÎÒÓ

 Ê‚R12Æ˙Î¯ÚÓ‰ È·ÈÎ¯Ï ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡ ¯˘‡ 

ÌÓÂÁÓ‰ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Ó ÌÈ„‡ ¯ÈÒÓØ¯È˘ÙÓ

 ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏMÎ ˙ÈÂˆÓ Â˙ÏÚÙ‰ ª‰Ê „Â˜Ù˙ ÏÈÚÙ‰Ï È„

 ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„

ÌÈ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˜ÒÙÂÓ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ

ÏÚ ·Â˘ ıÁÏ ¨ÔÎÏ Ì„Â˜ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï Æ˙Â˜„

 ÔˆÁÏÆ

∫·Â˘Á˙ Ï‡ Ó ˜È·„ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ „ˆ‰ ÏÚ ˙Â˜·„

ÚÂÓÏ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÌÂÓÈÁ‰ ÈÏÈ˙ ÏÚÓ ¨È¯ÂÁ‡‰

ÆÌÈÏÈ˙Ï ˜Ê ˙ÓÈ¯‚
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙
ÆÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÒÙ‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ˙È„È‰

Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÒÙ‰ ˙‡

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰MAR-ON˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯Â‡˙‰ ¯˘‡Î Æ

ÁÂÏ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯˜·‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ Ì‚ ÌÈ¯‡ÂÓ ¨˙ÏÚÂÙ

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

ÌÂÈ ˙¯Â‡˙© D.R.L®

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡ÎMAR-ON˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰Â 

ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ ¨≥± ¯ÂÈ‡ ∞ ·ˆÓ·

ÆÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ‡ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰Â ÌÈÒÙ‰ ¯‡˘ ªÈËÓÂËÂ‡

¨˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È

 ÌÈ‡˘Â· ÔÈÈÚ© ‚ˆ· ÌÈËÈ¯Ù˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡·“È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ“
 ≠Â“˙ÂÎ˙ ¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ“˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ Ì‡ Æ®‰Ê ˜¯Ù· 

 ·ˆÓ· ˙‡ˆÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ¯˘‡Î ¨˙ÏËÂ·Ó ÌÂÈ∞¨

Æ¯È‡È ‡Ï ÒÙ Í‡

≥± ¯ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡Ï ‰ÙÂÏÁÎ ˙˘Ó˘Ó ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙
¯˘‡Î Ì‚ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓÂ ¨˙‡Ê ·ÈÈÁÓ ˜ÂÁ‰ ¯˘‡Î ÌÂÈ ˙‚È‰·

Æ˙‡Ê ·ÈÈÁÓ ÂÈ‡ ˜ÂÁ‰

‰¯‰Ê‡
¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡Ï ÛÈÏÁ˙ ‰ÂÂ‰Ó ‰È‡ ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙

Æ‰ÎÈ˘Á‰ ˙ÂÚ˘· Â‡ ˙Â¯‰Ó· ‰‚È‰· ¨ÍÂÓ‰

˙ÈÈˆ Æ‰¯Â·Ú˙‰ ˙Â˜˙ÏÂ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙· ˘Ó˙˘‰
ÆÌÈ˜ÂÁÏ

„ˆ ÈÒÙ ¨ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡ÎMAR-ON˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨

 ·ˆÓÏ ˙Â˘Ó‰ÍÂÓ ‰ÓÂÏ‡Â ‰„ÈÓ· Æ≥± ¯ÂÈ‡

ÌÂÈ‰ ˙¯Â‡˙Â ¨ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ˙Â¯Â‡‰ Ì‚ ÌÈ¯È‡Ó ¨˙ÏÚÙÂÓ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â  Æ˙˜ÒÙÂÓÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯È‡Ó 

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡ÎSTOPÁ˙ÙÓ‰˘Î Â‡ 

 ·ˆÓÏ ∞ ·ˆÓÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨¯ÒÂÓÆ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ¯Â‡‰Â ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯È‡Ó 

ÆÂ¯È‡È ÈÂ˘È¯‰ ˙ÈÁÂÏ ˙¯Â‡˙Â

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡
 ·ˆÓ· ˙‡ˆÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ¯˘‡ÎÛÂÁ„ ¨≥± ¯ÂÈ‡

ÎÏ ÌÈÙÏ ˙È„È‰ ˙‡˙È¯Â Æ®ÚÂ·˜ ·ˆÓ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈ

 ÈÂÂÈÁ‰¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ˙ÏÂÚÙ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˜Ï„È˙ 

ÎÏ ‰¯ÊÁ· ˙È„È‰ ˙ÎÈ˘Ó ÌÚ ¨˙˜ÒÙÂÓ ‰Â·‚‰Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈ

Æ®ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ˙ÏÂÚÙ ˙¯ÊÁÂÓ© ‰‚‰‰

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ·Â‰·‰
ÎÎÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ·‰·‰Ï È„Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Æ≥± ¯ÂÈ‡ ®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰‚‰‰Â· ˜Ï„È˙ 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÓÊ

ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ≥± ¯ÂÈ‡ 

∫·ˆÓÏ ®ÚÂ·˜ ·ˆÓÏ© ˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰

Î ÔÂÂÁÓ ∫®≥≤ ¯ÂÈ‡ ± ·ˆÓ© ‰ÏÚÓÆÈÓÈ ÔÂÂÈ

Î ÔÂÂÁÓ ∫® ≤ ·ˆÓ© ‰ËÓÆÈÏ‡Ó˘ ÔÂÂÈ

ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Â‡ ‰ÏÂÚÙ‰ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ·‰·‰˙ ¨

Î‰ ÈÂÂÁÓ Ï˘Æ‰ÈÈÙ‰ ÌÂ˙· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˜ÒÙÈ˙ ÔÂÂÈ

·È˙ ˙ÙÏÁ‰ ˙Â˙È‡ „Â˜Ù˙

Î˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰ ¨‰ÚÈÒ ·È˙ ˙ÙÏÁ‰ ÏÚ ˙˙Â‡Ï È„

ÈÂÂÁÓ Æ‰È˘ ÈˆÁÓ ˙ÂÁÙ Í˘ÓÏ ÈÓÊ ·ˆÓÏ ˙ÈÏ‡Ó˘‰

Î‰ÁÈ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ Â·‰·‰È ¯Á·˘ „ˆ· ÔÂÂÈÂÏ„

ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

 „Â˜Ù˙“‰˙È·‰ È˙Â‡ ‰ÂÂÏ“
˜¯ÙÏ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ·È·Ò ¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙

Æ˘‡¯Ó Ú·˜˘ ÔÓÊ

‰ÏÚÙ‰

 ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡ÎSTOP¨¯ÒÂÓ Á˙ÙÓ‰˘Î Â‡ 

ÎÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÚ‚¯Ó ˙Â˜„ È˙˘ ÍÂ˙· ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈ

ÆÌÓÂ„ ÚÂÓ‰˘

¨‰¯Â‡˙‰ ˙ÏÚÂÙ Â· ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ‰ÎÈ¯‡Ó ˙È„È ˙ÎÈ˘Ó ÏÎ

ÔÙÂ‡· ÌÈÒÙ‰ ÌÈ·Î ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï ª¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ˘ ≤±∞ „Ú

ÆÈËÓÂËÂ‡

≥≤ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ï ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ˙È„È ˙ÎÈ˘Ó ÏÎ ¯Á‡ÁÂÏ· 

Æ‰¯Â‡˙‰ ÏÚÙ˙ ÔÓÊ ‰ÓÎ Í˘Ó· ÔÈÂˆÓ ‚ˆ·Â ¨ÌÈÂÂÁÓ‰

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â¨˙È„È‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ¯Á‡Ï ˙˜Ï„

ÏÎ ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ·Î ÌÈÒÙ‰˘ „Ú ¯È‡‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓÂ

ÌÈÒÙ‰ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ‰ÎÈ¯‡Ó ˙È„È‰ Ï˘ ‰ÎÈ˘Ó

ÆÌÈ¯È‡Ó

ÏÂËÈ·

‰Ê ·ˆÓ· ‰˙Â‡ ˜ÊÁ‰Â ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÈÙÏÎ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó

Æ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˘ È˙˘ Í˘Ó·

˙ÂÂÏÁ ÈÂ˜È
Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ØÌÈ·‚Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˙¯˜·Ó ¨˙ÈÓÈ‰ ˙È„È‰

ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘‰Ø·‚Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡Â ¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰
ÆÌÓÂÁÓ‰ È¯ÂÁ‡‰

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘ØÌÈ·‚Ó
‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÂÚÙÏ Ï‚ÂÒÓ Ô˜˙‰‰

 ·ˆÓ·MARÆ

Æ≥≥ ¯ÂÈ‡ ®˙ÂÈÂ¯È‰Ó ¥© ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˘ÈÓÁ ˘È ˙È„ÈÏ

AÆ˙˜ÒÙÂÓ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ˙ÏÂÚÙ

BÆÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‚È

CÆÈËÈ‡ Í˘Ó˙Ó ·Â‚È

D Æ¯È‰Ó Í˘Ó˙Ó ·Â‚È

E Æ®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰¯È‰Ó ˙ÈÚ‚¯ ‰ÏÂÚÙ

≥≥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÊÁÂ‡ „ÂÚ ÏÎ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ·‚Ó‰ ‰¯È‰Ó ˙ÈÚ‚¯ ‰ÏÂÚÙ·

Æ‰Ê ·ˆÓ· ˙È„È·

 ·ˆÓÏ ‰·˘ ‡È‰ ˙È„È‰Ó ÌÈÙ¯Ó ¯˘‡ÎAÌÈ·‚Ó‰ ˙ÏÚÂÙÂ ¨

ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˜ÒÙÂÓ

 „Â˜Ù˙“‰ÓÎÁ ‰ÙÈË˘“
Î ¨®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÈÙÏÎ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏÈÚÙ‰Ï È„

Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÛËÂ˘ ˙‡

Î ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÛÒÂ‰˙‡ ˙„„Â· ‰ÎÈ˘Ó· ÏÈÚÙ‰Ï È„

ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ·‚Ó‰ Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰Â ÌÈ·‚Ó‰

Æ˙ÂÁÙÏ ‰È˘ ÈˆÁ Í˘Ó· ˙È„È· ÌÈ·˘ÂÓ Ì‡ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

¨ÌÈ·Â‚È ¯ÙÒÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ˜ÈÒÙÓ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó

 ÍÏ‰Ó Æ˙È„È‰ ̄ Â¯Á˘ ̄ Á‡Ï“ÈÂ˜È“¨˙ÂÈ˘ ̄ ÙÒÓ ̄ Á‡Ï ÛÒÂ 

Æ·Â‚È‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈÏ˘Ó

 ·ˆÓÏ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ¨Î ·‚Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰

˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨ÌÈÏÈÚÙ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ¯˘‡Î

 ·ˆÓÏ ̇ Â˘Ó‰¨Î ¯˘‡ ªÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ̇ ‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ÌÚ ÔÂ¯ÎÒ· ®ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ·© ÏÚÙÈ ‰Ê ·ˆÓ·

ÎÏ‰ÓÓ ̇ ÈˆÁÓ· ̇ ‡Ê ÌÚ ̈˙ÈÓ„˜‰È·‚Ó ̄ ˘‡Î ÆÌ‰Ï˘ ·Â‚È‰ È

ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ̈¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ ̈ÌÈÏÈÚÙ ̇ ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰

ÆÈËÈ‡ Í˘Ó˙Ó ·Â‚È ·ˆÓ· ̈ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ È¯ÂÁ‡‰

Æ·ÂÏÈ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÚ ˜ÒÙÂ˙ Â˙ÏÂÚÙ

 „Â˜Ù˙“‰ÓÎÁ ‰ÙÈË˘“
ÎÏ ˙È„È‰ ˙ÙÈÁ„˙‡ ÏÈÚÙ˙ ¨®ÈÓÊ ·ˆÓ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈ

ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘

Î ̇ È„È‰ ̇ ‡ ÛÂÁ„Ï ÛÒÂ‰ÔÂÏÈÒ ̇ ‡ ̇ „„Â· ‰ÎÈ˘Ó· ÏÈÚÙ‰Ï È„

ÍÈ˘Ó˙ Ì‡ ̈ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ ÛËÂ˘‰ ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘

Æ‰È˘ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï

ÎÏ‰Ó ̄ ÙÒÓ ̄ Á‡Ï ÏÂÚÙÏ ̃ ÈÒÙÈ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó¯Á‡Ï ̈ ÌÈ

 ÍÏ‰Ó Æ˙È„È‰ ̄ Â¯Á˘“ÈÂ˜È“ÌÈÏ˘Ó ̈ ˙ÂÈ˘ ̄ ÙÒÓ ̄ Á‡Ï ÛÒÂ 

Æ·Â‚È‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡

Ï˘ ˙Â·Î˘ ˙¯Ò‰Ï ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó· ˘Ó˙˘˙ Ï‡
‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ‰ÊÎ ·ˆÓ· Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó Á¯˜ Â‡ ‚Ï˘
ÚÂÓ ˙‚‰Â ¨ÌÈ‚È¯Á ÌÈˆÓ‡ÓÏ ÚÏ˜È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙ÈÓ„˜‰
‰ÈÚ·‰ Ì‡ Æ„ÂÚÓÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Í˘ÓÏ ‰ÏÂÚÙ ˙ÚÂÓ‰ ÌÈ·‚Ó‰
˙“ÏÓÒ ̇ ¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ̇ Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ̄ ˘˜˙‰ ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ

ÆÓ“Ú·

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘Ø·‚Ó

·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡Î ˜¯ ÏÂÚÙÏ Ï‚ÂÒÓ Ô˜˙‰‰

MARÆ

‚Ï˘ Ï˘ ˙Â·Î˘ ˙¯Ò‰Ï È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó· ˘Ó˙˘˙ Ï‡
È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ‰ÊÎ ·ˆÓ· Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó Á¯˜ Â‡
ÚÓÈ ·‚Ó‰ ÚÂÓ ˙‚‰Â ¨ÌÈ‚È¯Á ÌÈˆÓ‡ÓÏ ÚÏ˜È‰Ï ÏÂÏÚ
‰ÈÚ·‰ Ì‡ Æ„ÂÚÓÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯Á‡ ˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Í˘ÓÏ ‰ÏÂÚÙ

ÏÓÒ ̇ ¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ̇ Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ̄ ˘˜˙‰ ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ“˙
Ú·“ÆÓ

‰¯˜˙ ÈÒÙ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÈÓÈÙ ‰¯˜˙ ÒÙ

∫ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˘ÂÏ˘Ï ‰˘„Ú‰ ˙‡ ËÈÒ‰Ï Ô˙È

¥ÆÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ¯È‡Ó ÒÙ‰ ∫ÔÈÓÈ „ˆ· ‰ˆÈÁÏ

¥ÆÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ÈÂ·Î ÒÙ‰ ∫Ï‡Ó˘ „ˆ· ‰ˆÈÁÏ

¥˜ÒÙÂÓ Â‡ ÏÚÙÂÓ ÒÙ‰ ∫®ÈÏ¯ËÈ ·ˆÓ© ÈÊÎ¯Ó ·ˆÓ

‰ ¯˘‡ÎÆ˙Â¯‚Ò Â‡ ˙ÂÁ˙Ù ˙Â˙Ï„

∫·Â˘Á‰˘„Ú‰˘ ‡„ÂÂÏ ˘È ˙ÈÂÎÓ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ÈÙÏ 

‰ ˙¯È‚Ò ¯Á‡Ï ÆÈÊÎ¯Ó ·ˆÓ· ˙‡ˆÓ‡„ÂÂ ˙Â˙Ï„

Î ¨‰˙·Î ‰¯Â‡˙‰˘Æ¯·ˆÓ‰ ˙˜È¯Ù ˙‡ ÚÂÓÏ È„

Ó‰ ˜ÏÁ· ‰¯Â‡˙‰ ÌÈÓ‚„˙Â·˜Ú· ˜¯ ˙È·Î Â‡ ˙˜Ï„

Æ‚‰‰ ˙Ï„ ˙¯È‚ÒÂ ˙ÁÈ˙Ù

‰ ¯˘‡Î‰¯Â‡˙‰ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ˙Â¯¯ÁÂ˘Ó ˙Â˙Ï„

 ˙ÈÓÈÙ‰Æ˙ÂÈ˘ ±∞ Í˘ÓÏ ˙˜Ï„

‰ ¯˘‡Î‰¯˜˙‰ ÒÙ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÏÚ ˙Â˙Ï„

Æ‰·Î

®ÈÊÎ¯Ó ·ˆÓ· ‰˘„Ú‰ ¯˘‡Î© ‰¯˜˙‰ ÒÙ Ï˘ ÔÓÊ ·ˆÂ˜

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ·ˆÓ‰ ˙˘ÂÏ˘· ˙ÏÚÙÂÓ ‰¯Â‡˙‰

¥‰ ˙Á‡ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¯˘‡Î‰¯È‡Ó ‰¯Â‡˙‰ ¨˙Â˙Ï„

Æ˙Â˜„ ̆ ÂÏ˘ Í˘Ó·

¥È˙˘ ÍÂ˙· ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÏÂ˘ ¯˘‡Î

‰Ó ˙Â˜„ ‰¯Â‡˙‰ ¨ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„±∞ Í˘ÓÏ ˙˜Ï„

Æ˙ÂÈ˘

¥Â‡ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯¯Á˘Ó ¯˘‡Î

· Á˙ÙÓ‰ ·Â·ÈÒ· ‰¯Â‡˙‰ ¨‚‰‰ ˙Ï„Í˘ÓÏ ˙˜Ï„

Æ˙ÂÈ˘ ±∞

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ·ˆÓ‰ ˙˘ÂÏ˘· ˙È·Î ‰¯Â‡˙‰

¥‰ ÏÎ ˙¯È‚Ò ¯Á‡Ï˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ‰¯È‡Ó ‰¯Â‡˙‰ ¨˙Â˙Ï„

‰ ˘ÂÏ˘ ÌÂ˙ ÈÙÏ ‰·ÎÈ˙ ‰¯Â‡˙‰ Æ˙Â˜„Ì‡ ¨˙Â˜„

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰ ‚˙Ó ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓMARÆ

¥‰ ˙ÏÈÚ ˙Â·˜Ú··Â·ÈÒ· Â‡ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· Â‡© ˙Â˙Ï„

· Á˙ÙÓ‰Æ‰·Î ‰¯˜˙‰ ÒÙ ®‚‰‰ ˙Ï„

¥Î ¨˙Â˜„ ±μ ¯Á‡Ï ˙È·Î ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰˙‡ ÚÂÓÏ È„

Æ¯·ˆÓ‰ ˙˜È¯Ù

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙

 ‰¯Â‡˙‰ÆÂ˙¯È‚Ò ÌÚ ̇ È·ÎÂ ̈ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ ÁÈ˙Ù ÌÚ ̇ ˜Ï„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯˜· È‚˙Ó
 ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓDUALDRIVE

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©
 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏA      Î  ≥¥ ¯ÂÈ‡ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„CITYÔÈÈÚ© 

 ‡˘Â·“Ó˘Á ÁÂÎ ‰‰ ˙Î¯ÚÓÈÏ“ÈÂÂÈÁ‰ ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰˘Î Æ®

CITY˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÈÙÂÓ 

ÎÆ„Â˜Ù˙‰ ˙‡ ˜˙Ï È„

 „Â˜Ù˙ECO®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

 „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰ÏECO ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ Eμ Í˘ÓÏ ¨≥μ ¯ÂÈ‡ 

Æ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˘

 „Â˜Ù˙ ̄ ˘‡ÎECO¨˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ÚÈÒ ·ˆÓÏ Ú·˜ ·Î¯‰ ̈ ÏÚÙÂÓ 

˙Î¯ÚÓ© ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ ÌÈˆÓ‡Ó ˙ÂÁÙ· ˙ÈÈÙ‡˙Ó‰

DualdriveÆ˙˙ÁÙÂÓ ̇ Ï„‰ ̇ ÎÂ¯ˆ˙Â ®˙ÏÚÙÂÓ 

≥μ ̄ ÂÈ‡ ≥¥ ̄ ÂÈ‡

Ó‰ ̈ ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ̄ ˘‡Î ÌÈÏECOÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ̇ Â¯‡ÂÓ 

˙¯ÓÂ˘ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰‡·‰ ‰Ú˙‰·Â ¨ÔÂ¯ÎÈÊ· ¯Ó˘ ‰Ê „Â˜Ù˙

ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÈÙÏ ‰Ú·˜˘  ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ Í¯Âˆ ˘ÈEÎ ·Â˘ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„

Æ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‚È‰‰ ̇ ÚÈ·˜ ̇ ‡ ̄ ÈÊÁ‰ÏÂ ̈ „Â˜Ù˙‰

„Â˜Ù˙ SPORT
 „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰ÏSPORTÔˆÁÏ ˙‡ ‰ÙÂˆ¯ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ 

Æ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˘ μ Í˘ÓÏ ¨≥∂ ¯ÂÈ‡

 „Â˜Ù˙ ¯˘‡ÎSPORT˙È·ÈË¯ÂÙÒ‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÈ·˜ ¨ÏÚÙÂÓ 
ÁÂÎ·Â ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰ˆ‡‰ ˙·Â‚˙· ˙ÈÈÙ‡˙Ó‰ ¨˙ÏÚÙÂÓ

‰ ¯·‚ÂÓÎ ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˘¯„˙È·ÈË¯ÂÙÒ ‰‚È‰ ¯ˆÈÈÏ È„
Æ¯˙ÂÈ

 ‰ÏÈÓ‰ ¨ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡ÎSPORTÁÂÏ· ¯‡Â˙ 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ·

ÌÂ¯ÈÁ‰ È·‰·‰Ó ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·
 ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯ÂÂ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ≠Â ÁÂÏ· ˙Â·‰·‰Ó 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

ÔÙÂ‡· ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÓÈÏ· ˙˜ÒÙÂÓ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÓÈÏ· ÌÂ˙·
ÆÈËÓÂËÂ‡

ÆÛ˜Â˙· ÌÈÓÈ˘È‰ ÌÈ˜ÂÁÏ Ì‡Â˙ „Â˜Ù˙‰

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ØÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡©

ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ì‡ ˜¯ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È

Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ·

˘Ó˙˘‰ ¨ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ØÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙ÏÚÙ‰Ï

  ÔˆÁÏ·C∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ≥¥ ¯ÂÈ‡ 

∫‰Â˘‡¯ ‰ˆÈÁÏ ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ÆÌÈ˜Ï„

∫‰ÈÈ˘ ‰ˆÈÁÏ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰  ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ÆÌÈ˜Ï„

 ∫˙È˘ÈÏ˘ ‰ˆÈÁÏÆÌÈ·Î ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ØÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÏÚÙÂÓ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î˜Ï„È˙ 

ÆÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î

ÆÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˜Ï„È˙

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏDÎ ¨·Â˘ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„
Æ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ

∫·Â˘Á ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· SPORT¯Á‡Ï ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¨
 ·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ ¯˘‡Î Æ˙ÂÈ˘ ˘ÓÁÎSPORT‰ˆ‡‰‰ 

Æ‰Ê ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ÈÈÈÙÂ‡ ‰Ê ¯·„ ¨‰ÙÂËÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú

ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó
 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ‰ÏÚÙ‰ÏBÁ˙ÙÓ ·ˆÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ¨≥¥ ¯ÂÈ‡ 

Æ‰Ú˙‰‰

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î ≠Â ˙Â·‰·‰Ó
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

Î ÔˆÁÏ ÏÚ ·Â˘ ıÁÏ ¨Ì˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„BÆ

∫·Â˘Á„Â˜ È„È ÏÚ ËÏ˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·‰·‰Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ 
‰Î¯„˙Â˘È¯„Ï ˙ÈÈˆ ∫‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ˙ÂÈ˘‡¯‰ ÌÈ

Æ˜ÂÁ‰

≥∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®Ô˜ıÂÓ Ì‡©

Î ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„ D≥∑ ¯ÂÈ‡

Æ‰¯È‡Ó ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÓÂÏ‡˘Î

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î

Î ·Â˘ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÓÊ Â· ˜Ï„È˙È„

ÆÌÈÒÙ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï

≥∑ ̄ ÂÈ‡≥∏ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯ÊÈ·‡
ÌÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓ®ÌÈÈ˜ Ì‡©  

ÁÈ‰Ï ÔÈ‡ Æ˙Â¯È‰Ê· Â· ÏÙË ¨„Â‡Ó Ë‰ÂÏ ˙ÈˆÓ‰
„ÈÓ˙ ˜Â„· Æ˙ÂÈÂÂÎÂ ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ ∫Ô˜˙‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ„ÏÈÏ

ÆÌÈ¯‚ÈÒ‰ ˙ÈˆÓ ˙ÏÂÚÙ ‰˜ÒÙÂ‰˘

˘Ó˘ ÈÈ‚Ó
¯˘Ù‡ Æ˙ÈÓÈÙ‰ ‰‡¯Ó‰ Ï˘ ÌÈ„„ˆ‰ È˘Ó ÌÈ˜˙ÂÓ

Æ≥∏ ¯ÂÈ‡ „ˆ· Ì‚Â ˙ÈÊÁ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÓÈÈ˜ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˘Ó˘‰ Ô‚Ó Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ Â˜ÏÁ·

ÁÂÈÓ ‰¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙¯‡ÂÓ‰ ¨¯ÂÙÈ‡ ˙‡¯ÓÌ‡© ˙„

ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ‰ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È Æ®˙ÓÈÈ˜B ÈÈ‚ÓÏ Æ≥∏ ¯ÂÈ‡ 

Î ˘È ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·Â ‚‰‰ „ˆ· ˘Ó˘‰˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈÒÈ

ÎÓÒÓÆÌÈ

ÚÒÂ‰ „ˆ· ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÂÙÙÎ ‡˙
ÈÓ„˜‰ ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

 ‰ÁÈ˙Ù‰ Ô˜˙‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨˙ÂÙÙÎ‰ ‡˙ ˙ÁÈ˙ÙÏA¯ÂÈ‡ 

Æ≥π

≥π ̄ ÂÈ‡

˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· ‡˙
 ˙È„È· ¯ÊÚÈ‰ ‡˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÏBÈÙÎ ‰ˆÂÁ‰ ÍÂ˘ÓÂ ¨¥∞ ¯ÂÈ‡ 

Æ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘

¥∞ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
ÌÈˆÙÁ‰ ∫ÁÂ˙Ù ˙ÂÙÙÎ‰ ‡˙ ¯˘‡Î ÚÒÈ˙ Ï‡
Æ‰Â‡˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÚÒÂ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ

‰¯‰Ê‡
ÌÈˆÙÁ‰ ∫ÁÂ˙Ù ÔÂÒÁ‡ ‡˙ ¯˘‡Î ÚÒÈ˙ Ï‡

Æ‰Â‡˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÚÒÂ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ

 ·˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ÔÂÒÁ‡ ‡˙®ÌÈÈ˜ Ì‡©

··˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ¥± ¯ÂÈ‡ ÔÂÒÁ‡ ‡˙ Ô˜˙ÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰

ÎÏ˘ ÈÓ„˜‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Ì¯‰ ¨ÔÂÒÁ‡‰ ‡˙Ï  ÚÈ‚‰Ï È„

˙‡ Ì¯‰ ¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨¯¯Á˘Ï ˙Ó ÏÚ ¨ ¥± ¯ÂÈ‡ ± ˙È¯Î‰

Æ®˙È¯Î‰ Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰©  ¥± ¯ÂÈ‡ ≤  È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Á˙Ó ÒÎ‰Â ÍÓ‰ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈËÈ¯ÙÏ ÔÂÒÁ‡‰ ‡˙ ˙¯È‚ÒÏ

¨·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘ÓÏ

‡Â‰˘ „Ú ̈ ·˘ÂÓ‰ ̇ È¯Î Ï˘ ÈÓ„˜‰ ̃ ÏÁ‰ ̇ ‡ ıÁÏ ÔÎÓ ̄ Á‡Ï

ÎÏ· ÒÎÂÈÆÂÓÂ˜ÓÏ ˙Â„È

ÌÈ˜Â·˜·Ø˙ÂÒÂÎ ˜ÈÊÁÓ
˙ÂÈÁÙØ˙ÂÒÂÎ È˜ÈÊÁÓ È˘ ÌÈ˜˙ÂÓ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÚ˙·

Ó ÌÈ·˘ÂÈÁÆ¯ÂÁ‡Ó ÌÈ·˘ÂÈÏ ÌÈÈ˘Â ¨ÌÈÙÏ

ÈÏÓ˘Á Ú˜˘ ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

‚˙Ó ̄ ˘‡Î ÏÚÂÙ ‡Â‰ ̈ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· Ô˜˙ÂÓ ÁÂÎ‰ Ú˜˘
 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰MARÆ

Î ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù ¨ÁÂÎ‰ Ú˜˘· ˘Ó˙˘‰Ï È„AÆ

¨ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÁË·ÂÓ ‰È˜˙ ‰ÏÂÚÙ
ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÎ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ̈ ÌÈÈ˜˙ ÌÈÚ˜˙· ÌÈ„ÈÂˆÓ

 Ï˘LineaccessoriÆ

∫·Â˘Á·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓÂ ÌÓÂ„ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î 
MARÌÈ¯ÊÈ·‡· ®˙Á‡ ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ‰Ó‚Â„Ï© Í˘ÂÓÓ ˘ÂÓÈ˘ ¨

Ó˘Á Ì¯Ê ÌÈ·‡Â˘‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÏÂÏÚ ¨¯·ˆÓ‰Ó Ï
Æ‰˙ˆ‰· ˙ÂÏ˜˙Ï „Ú ¯·ˆÓ‰

È·¯Ó ˜ÙÒ‰ ÈÏÚ· ÌÈ¯ÊÈ·‡  ÁÂÎ‰ Ú˜˘Ï ¯·ÁÏ Ô˙È
Æ®¯ÙÓ‡ ±μ Ï˘ ˙È·¯Ó Ì¯Ê ˙ÎÈ¯ˆ© Ë‡ÂÂ ±∏∞ Ï˘

¥± ̄ ÂÈ‡¥≤ ̄ ÂÈ‡

„ÈÈ ËÂÂÈ Ô˜˙‰Ï Ú˜˘®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

¨ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· Ì˜ÂÓÓ ‡˘È ËÂÂÈ Ô˜˙‰ ¯Â·ÈÁÏ Ú˜˘‰

Æ¥≥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®˙ÈÎÂÎÊ© ÚÂ·˜ ˘Ó˘ ‚‚
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÎÂÎÊ ÁË˘ ÏÚ· ÚÂ·˜‰ ˘Ó˘‰ ‚‚ÎÂÎÊ ÁÂÏ ÏÏÂÎ ¨·Á¯ ˙È˙È

È˘· ˘Ó˘‰ ÍÎÂÒ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È Æ˙È„È ‰ÊÊ‰Ï ¨ÍÎÂÒÂ

Ó ‰¯È‚Ò ÌÈ·ˆÓÓ ‰ÁÈ˙Ù Â‡ ‰‡ÏÆ ‰‡Ï

 Ô˘‰ ˙‡ ıÁÏÂ ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨ÍÎÂÒ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏAÊÊ‰Â ¨¥¥ ¯ÂÈ‡ 

Ó ‰ÁÈ˙Ù ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡Æ‰‡Ï

‰¯È‚Ò ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡ ÊÊ‰Â ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨Â˙Â‡ ¯Â‚ÒÏ

Ó Ô˘‰˘ „Ú ¨‰‡ÏAÆ¯·Á˙˙ 

Á˙Ù ˘Ó˘ ‚‚
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÎÂÎÊ ÁË˘ ÏÚ· Á˙Ù‰ ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ÁÂÏ ÏÏÂÎ ¨·Á¯ ˙È

ÎÂÎÊÍÎÂÒ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È Æ˙È„È ÏÚÙÂÓ‰ ˘Ó˘ ÍÎÂÒÂ ˙È

Ó ‰¯È‚Ò ÌÈ·ˆÓ È˘· ˘Ó˘‰Ó ‰ÁÈ˙Ù Â‡ ‰‡ÏÆ‰‡Ï

 Ô˘‰ ˙‡ ıÁÏÂ ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨ÍÎÂÒ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏAÊÊ‰Â ¨¥¥ ¯ÂÈ‡ 

Ó ‰ÁÈ˙Ù ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡Æ‰‡Ï

‰¯È‚Ò ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡ ÊÊ‰Â ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨Â˙Â‡ ¯Â‚ÒÏ

Ó Ô˘‰˘ „Ú ¨‰‡ÏAÆ¯·Á˙˙ 

¥≥ ̄ ÂÈ‡¥¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥∂ ̄ ÂÈ‡

‰ÁÈ˙ÙÏ
 ‚˙Ó ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏBÎ ¨‰¯˜·‰ ÁÂÏ· ¥∂ ¯ÂÈ‡ È„

 ·ˆÓÏ ̃ ÏÁ‰ ̇ ‡ ̇ ÂË‰Ï“¯ÏÈÂÙÒ“Ó ‰ÁÈ˙ÙÏ Æ¨ÔÂ‚‚‰ Ï˘ ‰‡Ï
 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏB·ˆÓ· ¯ÂˆÚÈ ÔÂ‚‚‰ ÆıÂÁÏ Â˙Â‡ ¯ÂÓ˘Â ·Â˘ 

Æ¯¯ÁÂ˘È ÔˆÁÏ‰ ¯˘‡Î ‚˘Â‰˘

¥μ ̄ ÂÈ‡

‰¯È‚ÒÏ

Ó ‰ÁÈ˙Ù Ï˘ ·ˆÓ· ‚˙Ó ÏÚ ıÁÏ ̈ ‰‡ÏAÎ ¥∂ ̄ ÂÈ‡ ˙ÂË‰Ï È„

 ·ˆÓÏ ̃ ÏÁ‰ ̇ ‡“¯ÏÈÂÙÒ“¯˘‡Î ‚˘Â‰˘ ·ˆÓ· ̄ ÂˆÚÈ ÔÂ‚‚‰  Æ

  ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÁÏ Æ¯¯ÁÂ˘È ÔˆÁÏ‰ AÎ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ¯Â‚ÒÏ È„

Ó ‰¯È‚Ò ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ ˙‡Æ‰‡Ï

˘Ó˘‰ ‚‚· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÔÚËÓ ÔÂ‚‚  Ô˜˙ÂÓ˘Î
Æ„·Ï· ÈÂË ·ˆÓ·

Ì‡ Â˙Â‡ ÁÂ˙ÙÏ ¯ÂÒ‡ ¨˘Ó˘‰ ‚‚Ï ˜Ê ˙ÚÈÓÏ
ÆÁ¯˜ Â‡ ‚Ï˘ Ï˘ ‰·Î˘ ÂÈÏÚ ‰¯·Ëˆ‰

‰¯‰Ê‡
¯ÈÒ‰Ï „ÈÓ˙ ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÊÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î
‰ÚÈˆÙ ÔÂÎÈÒ ÚÂÓÏ È„Î ̈ ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ̇ ‡
ÔÂ‚‚ Ï˘ ÔÂÎ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ Æ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ Ï˘ ‚‚Â˘· ‰ÏÚÙ‰ ·˜Ú
„Á‡ Û‡˘ „ÈÓ˙ ˜Â„· Â˙ÏÚÙ‰ ÈÙÏ ÆÔÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˘Ó˘‰
ÌÈ„ÎÏ‰ ÌÈÓˆÚÓ Â‡ Ú‰ ̆ Ó˘‰ ÔÂ‚‚Ó ̈ ‰ÚÈˆÙ ̇ ÎÒÏ ÛÂ˘Á ÂÈ‡

ÆÂ˙‡ ÌÈ¯¯‚ Â‡ Â·

‰„ÈÎÏ ˙ÚÈÓÏ „Â˜Ù˙
ÎÏ ˙ÚÈÓÏ „Â˜Ù˙· „ÈÂˆÓ ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚‰Ï‚Ó˘ ‰„È

˘Ó˘‰ ‚‚ Ï˘ ‰ÚÂ˙ ˙‡ ¯ˆÂÚ Æ‰¯È‚Ò‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÏÂ˘ÎÓ

Î· Â˙Â‡ ‰‚ÈÒÓÂÆÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÏÂÁ˙‡ ÍÈÏ‰˙
Â‡ ¨¯·ˆÓ ˜Â˙È ¯Á‡Ï ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÏÁ˙‡Ï ˘È

Æ˘Ó˘‰ ‚‚ ˙‡ ·Â˘ ÏÁ˙‡Ï ˘È ÆÛ¯˘ ‰‚‰ ÍÈ˙ Ì‡

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰AÎ ¥∂ ¯ÂÈ‡ ‚‚ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ È„
Ó ‰¯È‚Ò  ˘Ó˘‰ÌÈ·Ï˘· ‰‡Ï

¥Ó ‰¯È‚Ò ¯Á‡ÏÏ˘ ÚÂÓ‰˘ „Ú  Ô˙Ó‰ ¨‰‡Ï˘Ó˘‰ ‚‚

ÆÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÈ

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÏÂÚÙ
Ó˘Á‰ Ô˜˙‰‰ Ì‡ÔÂ‚‚ ˙‡ ÊÈÊ‰Ï Ô˙È ¨Ï˘ÂÎ ÔÂ‚‚‰ ˙ÊÊ‰Ï Ï

∫ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙Ó‰ ÔÙÂ‡· È„È ÔÙÂ‡· ˘Ó˘‰

¥Î ˙‡ ¯Ò‰ ¨˙È„È ‰ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú Ô‚Ó‰ ˙ÙÈA¥∑ ¯ÂÈ‡ 
Î· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨ÂÏ˘ ˙·˘Â˙‰ÓÍÎÂÒ È¯ÂÁ‡Ó ÈÓÈÙ‰ ÈÂÒÈ

Æ˘Ó˘‰

¥ËÒ „ÂÈˆÎ ˜ÙÂÒÓ‰ ÔÏ‡ Á˙ÙÓ ˙‡ ‡ˆÂ‰ªÈË¯„

¥Î· ÆÂ˙Â‡ ··ÂÒÂ ˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙· ÔÏ‡ Á˙ÙÓ ˙‡ ÒÎ‰ÔÂÂÈ
‚ ¨˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÔÂÚ˘‰Î „ÔÂ‚‚ ˙¯È‚ÒÏ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ

Æ˘Ó˘‰

¥∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â˙Ï„

¥∏ ̄ ÂÈ‡

Æ¥π ¯ÂÈ‡
∫ıÂÁ·Ó ‰ÏÈÚÏ‰ ÌÚ ··ÂÒ ̈ ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ‰¯Â‚Ò ‚‰‰ „ˆ· ̇ Ï„

Æ¥π ¯ÂÈ‡ ≤ ·ˆÓÏ Á˙ÙÓ‰ ˙‡

‰ ˙‡ ÏÂÚÏ Ô˙È¨·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ˜¯ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ˙Ï„
Æ¥π ¯ÂÈ‡ ≤ ·ˆÓÏ ˙È„È‰ ˙‡·‰·

·‰ ¨··ÂÒÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ÌÚ ÌÈÓ‚„˙Â˙Ï„
Æ˙ÈÓÊ Â· ˙ÂÏÚ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â

∫·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ˙ÂÁÂÏ· ˙ÂÈ„È· ˘Ó˙˘‰ 
‰Æ¥π ¯ÂÈ‡ ˙Â˙Ï„

‰ ∫± ·ˆÓÆ‰ÏÈÚÓ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ˙Ï„

‰ ∫≤ ·ˆÓÆ‰ÏÂÚ ˙Ï„

·¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰Â ‚‰‰ „ˆ· ̇ ÂÈ„È‰ ̈ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ÌÚ ÌÈÓ‚„
‰ ˙‡ Ô‰ ‰ÏÈÚÓ ˙Â¯¯Á˘ÓØ˙ÂÏÚÂ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Ô‰Â ˙Â˙Ï„

ÆÔÚËÓ‰

 ∫·Â˘Á‰ È‡˙ ·ˆÓ ÓÒ ̇ ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ‰ÏÂÚ‰ ̇ Ï„ÌÂ„‡ Ï

A‰ ˙È„È· ¨¥π ¯ÂÈ‡ Æ˙ÈÓÈÙ‰ ˙Ï„

‰¯‰Ê‡
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡˘ ‡„ÂÂ ¨˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ

˜¯ ˙Â˙Ï„‰ ˙‡ Á˙Ù Æ˙ÂÁÈË· Ï˘ ÌÈ‡˙·
ÆÁÈÈ ·Î¯‰ ¯˘‡Î

Á˙ÙÓ ÌÚ ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙Ù
®‚‰‰ „ˆ· ˙Ï„‰© ıÂÁ·Ó ‰ÁÈ˙ÙÏ

Æ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÂ ¥∏ ¯ÂÈ‡ ± ·ˆÓÏ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ··ÂÒ

·‰ ¨··ÂÒÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ÌÚ ÌÈÓ‚„˙Â˙Ï„
Æ‰ÏÈÚÓ ˙ÈÓÊ Â· ˙Â¯¯ÁÂ˘Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â

∫®ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ˙Ï„‰© ıÂÁ·Ó ‰ÁÈ˙ÙÏ
‰ ˙ÁÈ˙Ù Æ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÌ‡ ‡È‰ Ì‡ ˜¯ ˙È¯˘Ù‡ ˙Ï„

± ·ˆÓÏ ˙È„È‰ ˙‡·‰· ¨·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ‰¯¯ÁÂ˘ ‡È‰

¥π ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ
®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©

‰ÔÙÂ‡· ˙Â¯Â‚Ò ˙ÂÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„

Î ¨ÌÏ˘ÂÓÆ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÈÚ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

ıÂÁ·Ó ‰ÏÈÚÓ ̄ Â¯Á˘ÏıÁÏ ̈ ®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„Â ̇ Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© 

 ÔˆÁÏ ÏÚÆ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ· 

ıÂÁ·Ó ÏÂÚÏÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ̈ ®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„Â ̇ Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© 

Æ

∫·Â˘Á‰ ˙Á‡ Ì‡  Ó ÔÙÂ‡· ‰¯Â‚Ò ‰È‡ ˙Â˙Ï„Ì‡ Â‡ ‡Ï

Ì‡ ÆÏÚÙÂ˙ ‡Ï ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÈÚ‰ ¨˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ˙ÓÈÈ˜

˙ÏÂÚÙ ¨˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈÓÚÙ ±±Ø±∞ ‰ÓˆÚ ÏÚ ¯ÂÊÁ˙ ‰ÏÂÚÙ‰

Æ˙ÂÈ˘ ≥∞ ≠Î Í˘ÓÏ ‰‰˘Â˙ Ô˜˙‰‰

·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ̄ Â¯Á˘Ï¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„Â ̇ Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© 

 ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓAÆμ∞ ¯ÂÈ‡ 

˙¯¯Á˘Ó ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· Â‡ ‚‰‰ „ˆ· ˙È„È‰ ˙ÏÚÙ‰

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ ̇ ‡ Ô‰Â ̇ Â˙Ï„‰ ̇ ‡ Ô‰ ‰ÏÈÚÓ

·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÏ¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© 

 ̇ È„È‰ ̇ ‡ ÛÂÁ„AÎÏ ‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈÆ˙Ï„

Ô‰ ̇ ÏÚÂ ̈ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· Â‡ ‚‰‰ „ˆ· ̇ È„È‰ ̇ ÏÚÙ‰

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ ̇ ‡ Ô‰Â ̇ Â˙Ï„‰ ̇ ‡

˙ÂÚˆÓ‡· ‚ˆÂÓ ¨˙ÂÏÂÚ ˙Â˙Ï„ ÌÚ ÔÂÎ‰ ˙È„È‰ ·ˆÓ

ÓÒ‰ ÌÂ„‡‰ ÏBÆ˙ÂÈ„È‰ ÏÚ ÔÈÚÏ ‰‡¯‰ ¨μ∞ ¯ÂÈ‡ 

μ∞ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÈÏÓ˘Á ˙ÂÂÏÁ
ÌÈÈÏÓ˘Á ˙ÂÂÏÁ

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ‚˙Ó‰

MAR‰Ú˙‰‰ ˙ÙÓÓ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ È˙˘Î Í˘ÓÏÂ Æ

 ·ˆÓÏSTOPÆÂ˙¯Ò‰ Â‡ ¨

Ó˘Á‰ ˙ÂÂÏÁ‰ ˙¯˜·Ï ÌÈˆÁÏ‰ È˘È˘Ó ÌÈ˜˙ÂÓ ÌÈÈÏ

ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È È„Èˆ∫μ± ¯ÂÈ‡ ÌÈÏÈÚÙÓÂ ÌÈ

AÆÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÏÁ‰ ˙¯È‚ÒØ˙ÁÈ˙ÙÏ

BÆÈÓÈ‰ ÔÂÏÁ‰ ˙¯È‚ÒØ˙ÁÈ˙ÙÏ

Â‡ Á˙ÙÈÈ ‚˙Ó‰ ÏÚ ¨˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ Ï˘ ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ

‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˜¯© ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÔÂÏÁ‰ ¯‚ÒÈÈ

 ·ˆÓ· ‡ˆÓMARÆ®

μ± ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

ÏÂÏÚ ÌÈÈÏÓ˘Á‰ ˙ÂÂÏÁ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‚˘ ‰ÏÚÙ‰
ÂÈ‡ Ì„‡ Û‡˘ „ÈÓ˙ ‡„ÂÂ ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÙÏ Æ˙ÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï

ÌÈÓˆÚÓ Â‡ ¨ÔÂÏÁ‰ Ï˘ Â˙ÚÂ˙Ó ‰¯È˘È ‰ÎÒÏ ÛÂ˘Á
ÆÂÏÂÏÒÓ· ÌÈ„ÎÏ‰

‰¯‰Ê‡
˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï „ÈÓ˙ ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÊÂÚ˘Î

˙ÂÂÏÁ‰˘  ‰ÎÒ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ
ÆÌÈÚÒÂ ˙ÚÈˆÙÏ ÂÓ¯‚ÈÂ ÂÏÚÙÂÈ ÌÈÈÏÓ˘Á‰

˙ÂÂÏÁ‰ Ï˘ ˙È„È ‰ÏÚÙ‰Ï ˙ÂÈ„È
®˙Â˜˙ÂÓ Ì‡©

·Ï˘ ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙ÙÏ ̇ ÂÈ„È ̇ Â˜˙ÂÓ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

ÆÈ„È ÔÙÂ‡· ̇ ÂÂÏÁ‰

‰ ÁÂÏ· ̇ È„È‰ ̇ ‡ ÏÚÙ‰ ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙ÙÏÆ˙Ï„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÔÚËÓ‰ ‡˙
Á˙ÙÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù

ÈÎÓ
Á˙ÙÓ Ï˘ È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙¯ÊÚ· ‰ÏÈÚ‰ ˙‡ ¯¯Á˘

‰Ú˙‰‰A Æμ≤ ̄ ÂÈ‡ 

˙ÂÚˆÓ‡· ̇ ÎÓ˙ ‡È‰ ̈ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ ̇ ÁÈ˙Ù ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î

ÈÏÈˆ È˘ÆÊ‚ È¯„

‰Ó ‰ÓÎ· ̈ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ ̇ ÁÈ˙Ù ÌÚ ÌÈÓ‚„˙¯Â‡˙ ̇ ˜Ï„

˙Ï„ ̇ ¯È‚Ò ̄ Á‡Ï ̈ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ̇ È·Î ‰¯Â‡˙‰ ªÔÚËÓ‰ ‡˙

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙

Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ ±μ ≠Î ¯È‡‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰¯Â‡˙‰

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰STOP˙Á‡ ̇ Á˙Ù ‰Ê ÔÓÊ ̃ ¯Ù ÍÏ‰Ó· Ì‡ Æ

‰‰ ±μ ÈÂ˙ÈÚ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ˙Â˙Ï„ÆÒÙ‡˙Ó ˙Â˜„

μ≤ ̄ ÂÈ‡μ≥ ̄ ÂÈ‡

ÌÚ Á˙ÙÓ‰ ̇ ÂÚˆÓ‡· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ ̇ ÁÈ˙Ù
 ˜ÂÁ¯ ËÏ˘®ÌÈÈ˜ Ì‡©

 ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏÆ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ· 

Î‰ ÈÂÂÁÓÎ ÌÈÈÓÚÙ Â·‰·‰È ÔÂÂÈÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„˘ ÔÈÈˆÏ È„

Æ‰ÁÂ˙Ù

Í¯ Ú‚Ó ˙È„È ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

‰Ó ‰ÓÎ·¯˘‡Î© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ Ô˙È ÌÈÓ‚„

˙È„È ˙¯ÊÚ· ˜¯ ˙ÈÂÎÓÏ ıÂÁÓ ®‰ÏÈÚÓ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ‡È‰

Ó˘Á‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙ÈÏB˙Ù˘Ï ˙Á˙Ó ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨μ≥ ¯ÂÈ‡ 

‰Æ˙Ï„

˙‡ ÁÂ˙ÙÏ Ô˙È ¨˙Â¯¯ÁÂ˘Ó ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Â˙Ï„Ï˘ ‰ÏÈÚ‰˘Î

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

μ¥ ̄ ÂÈ‡

‰ ˙Á‡ ˙ÁÈ˙Ù· ¨‰ÏÂÚÙÏ ˙È„È‰ ˙‡ ¯˘Î‰ ‰ÁÈ˙ÙÏ˙Â˙Ï„

‰ ̄ Â¯Á˘ Â‡ ̈˙ÂÈÓ„˜‰˘ÂÓÈ˘· Â‡ ̃ ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ̇ Â˙Ï„

ÆÈÎÓ Á˙ÙÓ·

Ó ÔÙÂ‡· ‰¯Â‚Ò ‰È‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Ì‡‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨‡Ï

 ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ̃ Ï„È˙ ̈©Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙¯È‚Ò
¨ÏÂÚÓÏ ÍÂÓÒ ‰ˆÈÁÏ· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ ÍÓ‰ ‰¯È‚ÒÏ

Æ‰˘È˜ ÚÓ˘˙˘ „Ú

 Ë¯Ò ÌÈÈ˜ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ÍÂ˙· BÊÁ‡Ó ˜ÙÒÓ‰ ¨μ¥ ¯ÂÈ‡

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙¯È‚ÒÏ Ï˜ „È

‰¯‰Ê‡

Ï‡˙· ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ÒÓÂÚ‰ ÏÚÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡ ÌÏÂÚ
 ‰‡¯© ÔÚËÓ‰“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“·ËÈ‰ ÌÈ‚¯Â‡Ó ÌÈˆÙÁ‰˘ ‡„ÂÂ Æ®

‰ÓÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÙÏ ÂÏËÂÈ ‡Ï Ì‰˘ ÍÎ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙·
Æ˙ÈÓÂ‡˙Ù

‰¯‰Ê‡

‰ËÈÏÙ‰ ÈÊ‚ ¨‰ÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡
ÆÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï ¯Â„ÁÏ ÌÈÏÂÏÚ

‰¯‰Ê‡

ÍÂˆ¯Â ¨˜Ï„ ˙ÂÁ˙ ËÚÓ ÌÚ ÌÈ¯ÂÊ‡· ‚‰Â ‰˙‡ Ì‡
˜¯ ˘Ó˙˘‰Â Û˜Â˙· ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ „·Î ¨È·¯Ê¯ ÏÎÈÓ· ˜Ï„ ÏÈ·Â‰Ï
Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÎÒ‰ ¨˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÆÌÈ‡˙Ó ÔÙÂ‡· ÁË·Â‡Ó ÏÎÈÓ·

Æ˙Â¯·Â‚ ˙Â˘‚˙‰

¨‚‚‰ ÔÚËÓ ‡˘Â ÏÚ ÌÈÚËÂÓ‰ ÌÈˆÙÁ· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï Ï„˙˘‰
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Á˙ÂÙ ‰˙‡ ¯˘‡Î

ÌÂ¯ÈÁ· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù
¯·ˆÓ Ì‡ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ÍÂ˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙ÙÏ

Ó˘Á‰ ÏÂÚÓ· ‰Ï˜˙ ‰ÏÁ Â‡ Ô˜Â¯˙‰ ˙ÈÂÎÓ‰˙Ï„ Ï˘ ÈÏ

 ‰‡¯© ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙”ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Î¯‡‰“
Æ®‰Ê ˜¯Ù·
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ª®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ¯Ò‰

¥ª·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ‰Ë‰

¥‡˙ ÍÂ˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Ï˘ ÈËÓÂËÂ‡ ¯Â¯Á˘ ˙‚˘‰Ï

 ˙È„È ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨ÔÚËÓ‰ AÆμμ ¯ÂÈ‡

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ÁË˘ ˙·Á¯‰
¯Ù‰ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰˙È˜ÏÁ ‰Î¯‡‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ„

Ó Â‡ μ∂ ¯ÂÈ‡ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ Ï˘ μ∑ ¯ÂÈ‡ ‰‡Ï

 ®μ∞Øμ∞© È˜ÏÁ ÏÂÙÈ˜®ÌÈÈ˜ Ì‡©

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥¨®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ¯Ò‰Â Ì¯‰

ÎÏ ‰ÈÂËÂ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ·‚‰ ˙Ú˘Ó ¯˘‡Î‡˙ ÔÂÂÈ

ª‰ÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ¨ÌÈÚÒÂ‰

¥·ª˙ÂÏ˙ÂÙÓ ÔÈ‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á˘ ˜Â„

¥ ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰Aμ∏ ¯ÂÈ‡   Â‡B„ˆ Ï˘ ÌÏÂ‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨

ÔÈÓÈÂ Ï‡Ó˘·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘

Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î ÏÚ

μμ ̄ ÂÈ‡μ∑ ̄ ÂÈ‡

μ∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫·Â˘ÁÓÓ Â‡ ¨ÔÂÎ‰ ‰ÓÂ˜ÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙¯ÊÁ‰Ï ÌÈˆÈÏ

‰Ó ÏÂÚÙÏÆ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â˙Ï„

˙È·¯Ó ‰Î¯‡‰
Î ¨È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ‰Ë‰‡˙ ˙Î¯‡‰ ‚È˘‰Ï È„

Æ˙È·¯Ó ÔÚËÓ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ª®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ¯Ò‰Â Ì¯‰

¥ª˙ÂÏ˙ÂÙÓ ÔÈ‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á˘ ‡„ÂÂ

¥ ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰Aμ∏ ¯ÂÈ‡   Â‡B„ˆ Ï˘ ÌÏÂ‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨

·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘ ÔÈÓÈÂ Ï‡Ó˘

Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î ÏÚ

∫·Â˘ÁÓÓ Â‡ ¨ÔÂÎ‰ ‰ÓÂ˜ÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙¯ÊÁ‰Ï ÌÈˆÈÏ

‰Ó ÏÂÚÙÏÆ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â˙Ï„

ÛÂ˜Ê ·ˆÓÏ È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ·‚ Ï˘ ‰¯ÊÁ‰

„Ú ¨‰¯ÊÁ· Ô˙Â‡ ÛÂÁ„Â ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ Ì¯‰

ÆÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ È˘ Ï˘ Ì˙ÏÈÚ ˙˘È˜ ˙‡ ÚÓ˘˙˘

˙È¯Î ˙‡ Ú·˜Â ¨‰ÏÚÓÏ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ÈÓÊ·‡ ˙‡ Ì˜Ó

ÏÈ‚¯ ˘ÂÓÈ˘ ·ˆÓ· ·˘ÂÓ‰

∫·Â˘Á˘ÂÓÈ˘ ·ˆÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î 

˙‡ ÚÓÂ˘ ‰˙‡˘Â ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ˙˜„Â‰Ó ‡È‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÏÈ‚¯

Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜

¨ÌÈ„„ˆ‰ È˘· ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ˙ÁË·Â‡Ó ·‚‰ ˙Ú˘Ó˘ ‡„ÂÂ

¨‰ÊÚ ‰ÓÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÙÏ ‰ÊÂÊ˙ ‰ÓÓ ÚÂÓÏ

ÆÌÈÚÒÂ‰ Ï˘ Ì˙ÚÈˆÙÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ‰

È¯ÂÁ‡‰ ˙ÂÏÈ·Á‰ Û„Ó Ï˘ ‰¯Ò‰

Ó‰ ˙¯Ò‰Ï¨ÂÈ„„ˆ È˘· ÌÈÈÙ‰Ó Â˙Â‡ ¯¯Á˘ È¯ÂÁ‡‰ Û„

Æ‰ˆÂÁ‰ Â˙Â‡ ÍÂ˘ÓÂ

μ∏ ̄ ÂÈ‡



56

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ
‰ÁÈ˙ÙÏ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ˙È„È ˙‡ ÍÂ˘ÓAÎ· μπ ¯ÂÈ‡ ªıÁ‰ ÔÂÂÈ

¥ ˙È„È ˙‡ ÔÈÓÈÏ ÊÊ‰BÆ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ∂∞ ¯ÂÈ‡ 

¥ ËÂÓ ˙‡ ¯¯Á˘ ˙ÈÓÊ Â·Â ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡ Ì¯‰C

 ‰ÊÈÁ‡‰ Ô˜˙‰Ó ∂± ¯ÂÈ‡D‰ˆ˜ ˙‡ ÒÎ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨

 ˙·˘Â˙Ï ËÂÓ‰E‚‰ ¯ÂÁ‰© ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ Ï˘ ÏÂ„

ÈÙÎ ®¯˙ÂÈ ÔË˜‰ ¯ÂÁ‰© ˙ÂÁÈË· ·ˆÓÏ Â˙Â‡ ÛÂÁ„Â ¨®¯˙ÂÈ

Æ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘

μπ ̄ ÂÈ‡

∂± ̄ ÂÈ‡

∂∞ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
‡˙ ‰ÒÎÓ ¨ÔÂÎ Ì˜ÂÓÓ ÂÈ‡ ‰ÎÈÓ˙‰ ËÂÓ Ì‡

˙‡ Úˆ· Æ‰˘˜ ‰Ë·Á· ÏÂÙÈÏ ÏÂÏÚ ÚÂÓ‰
ÆÁÈÈ ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯È‚ÒÏ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥‰È˘‰ „È·Â ˙Á‡ „È· ‰ÏÚÓÏ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ· ÊÂÁ‡

 ËÂÓ ˙‡ ¯Ò‰ C ˙·˘Â˙Ó ∂± ¯ÂÈ‡E‰¯ÊÁ· Â˙Â‡ Ô˜˙‰Â ¨

 ÒÙ˙·Dª

¥≤∞ „Ú ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡ ÍÓ‰Ò“¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ÏÚÓ Ó

Ó ÔÙÂ‡· ̄ ‚Ò ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ˘ ‡„ÂÂ ÆÏÂÙÈÏ ÂÏ Á‰Â¨‡Ï

ÔÂÈÒÈ È„È ÏÚ ¨˙ÂÁÈË·‰ ÒÙ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ˜„Â‰ ‡ÏÂ 

˙‡ Á˙Ù ¨ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯Â‚Ò ÂÈ‡ ‡Â‰ Ì‡ ÆÂ˙Â‡ ÁÂ˙ÙÏ

˜Ù˙Ò˙ Ï‡ ÆÍÈÏ‰˙‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÂ ·Â˘ ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ

Æ˙ÂË˘Ù· ÂÈÏÚ ‰ˆÈÁÏ·

ÌÈ·‚Ó‰ ̇ ÂÚÂ¯Ê˘ ‡„ÂÂ ̈ ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ̇ ÁÈ˙Ù ÈÙÏ
Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚÓ ˙ÂÓ¯ÂÓ ÔÈ‡

‰¯‰Ê‡

ÚÓÈ‰Ï ˙Â¯È‰Ê· ÚÂÓ‰ ‡˙· ÏÚÙ ¨ÌÁ ÚÂÓ‰ Ì‡
ÏÈÁ˙‰Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰ ¨¯¯ÂÂ‡Ó‰Ó ˜Á¯‰ ÍÈ„È ˙‡ ¯ÂÓ˘ Æ˙ÂÈÂÂÎÓ
„Ú Ô˙Ó‰ Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ ¯ÒÂ‰ Á˙ÙÓ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÏÂÚÙÏ

Æ¯¯˜˙‰ ÚÂÓ‰˘

‰¯‰Ê‡
ÈËÈ¯Ù ¯‡˘Â ˙Â·ÈÚ ¨ÌÈÙÈÚˆÏ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘„˜‰
¨ÌÈÚ ÌÈ˜ÏÁ ÌÚ Ú‚Ó· ‰¯˜Ó· Â‡Â·È Ì‰ Ì‡ ̈ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó „Â‚È·
ÌÈ˘·ÂÏ‰ ‰Ï‡Ï ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÂÎÈÒÏ ÌÂ¯‚ÏÂ „ÎÏÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰

ÆÌ˙Â‡

‰¯‰Ê‡

ÔÙÂ‡· ¯Â‚Ò „ÈÓ˙ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ
ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ˘ ‡„ÂÂ Æ˙ÂÁÈË· ̇ Â·ÈÒÓ ̈‰ÚÈÒ‰ ̇ Ú· ÌÏ˘ÂÓ
‰ÒÎÓ˘ ‰Ï‚Ó ‰˙‡ Ì‡ Æ·ÏÂ˘Ó ÏÚÂ‰ ÈÎÂ ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ̄ Â‚Ò
˙‡ ¯ÂˆÚ ¨‰ÚÈÒ‰ ˙Ú· ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ¯Â‚Ò ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ‡˙

ÆÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Â‚ÒÂ „ÈÓ ˙ÈÂÎÓ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

È˜Ò È˘Ï‚Ó ‡˘ÓØÔÚËÓ ÔÂ‚‚
ÌÈ˜„‰Ó

‰Ó‰Æ∂≤ ¯ÂÈ‡· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ˜˙ÂÓ ÌÈ˜„

Î‰Ó· ˘Ó˙˘‰Ï È„ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰  ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ˜„A¯ÂÈ‡ 

‰Ó‰ ¯Â˙È‡Ï Æ‰ÁÂ˙Ù ˙Ï„ ÌÚ ·˘Â˙ ‰˘È‚‰ „ÂÚ· ¨∂≤ÌÈ˜„

 ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰BÆ∂≥ ¯ÂÈ‡Ï ÒÁÈÈ˙‰ ¨Lineaccessori ˙˜ÙÒÓ 

Ó‡˙ ˙Ï„ ÏÚ ÌÈ˜˙‰Ï Ô˙È˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ È˜Ò È‡˘ÓØÌÈÙ„

ÆÔÚËÓ‰

∫·Â˘Á¨‰·Î¯‰‰ ˙Î¯Ú· ˙ÂÏÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú 

Ù˜··ÂÚ Ï‚Ò È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ̇ ·ÈÈÁ ‰·Î¯‰‰ Æ˙Â„ÆÔÓÂÈÓ ÌÈ„

∂≤ ̄ ÂÈ‡∂≥ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

˙Â„ÈÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ¨ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ
 Æ˙ÂÈ·¯Ó‰¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ÔÚËÓ‰ ÏÚÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ

 ‰‡¯©“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“Æ®

‰¯‰Ê‡

¯˘‡Î ÔÂ·˘Á· Á˜Â ‰ÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÚËÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁ
 Æ„ˆ ˙ÂÁÂ¯Ï ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰·Â‚˙‰ ˙‡ ¨‚‰Â ‰˙‡¯Á‡Ï

˜Â„È‰‰ È‚¯·˘ ·Â˘ ˜Â„· ¨ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰ÓÎ Ï˘ ‰ÚÈÒ
ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜„Â‰Ó
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ
ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ˙ÓÂÏ‡ Ï˘ ÔÂÎ ÔÂÂÈÎ

Î‰ÌÈ‚‰‰ ˙ÂÁÂ ¯Â·Ú ·Â˘Á ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÎ‰ ÔÂÂÈ

Ó Æ˙ÂÁÈË·‰Â·Ï‰ „Â˜ Ï˘ ÈÙÈˆÙÒ‰ ˜ÂÁ‰ ‰Ê È¯‰ ‰Ê „Î¯„ÌÈ

Æ˙ÂÈ˘‡¯‰

˙ÁË·‰Ï ̈ ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÂÂÎÓ ̇ ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰

ÆÌÈ‚‰‰ ÏÎ ̄ Â·Ú ̄ ˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ̇ Â‡¯‰ È‡˙

ÓÒ ̇ ¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ̇ Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ̄ ˘˜˙‰Ï“ÚÂˆÈ·Ï ̈ ˙

ÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÂÂÎ

È‡˙ Â‡ ÔÚËÓ‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ¨¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÈÎ ˙‡ ˜Â„·

ÆÌÈ˙˘Ó Â˙˜ÂÏÁ

  ∫·Â˘Á®ÔÂÒ˜© Ê‚ ÌÈ¯¯Á˘Ó‰ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ¯˘‡Î

ÔÙÂ‡· ̇ ÈÎ‡ ‰Ú ̄ Â‡‰ ̇ ÂÓÂÏ‡ ̇ ˘˜ ̈ ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÏÚÙÂÓ

Æ·ˆÈÈ˙Ó ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ̄ Â˘ÈÈ˘ „Ú ̈ ˙ÂÈ˘ ≤ ≠Î Í˘ÓÏ ÏÈ‚¯

¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ

Ó˘Á ÔÂÂÎÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰¨¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡Ï ÈÏ

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÏÚÙÂÓ‰MAR˙ÂÓÂÏ‡Â 

Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰

Ô˙Ó¯‰Ï ÌÂ¯‚˙Â ¨‰ÒÂÓÚ ‡È‰ ¯˘‡Î ¯ÂÁ‡Ï ‰ËÈ˙ ˙ÈÂÎÓ‰

Æ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ï˘

ÌÈˆÁÏ‰ ÌÚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ Úˆ·Ï ıÂÁ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó·

“´́́́́“ Â “≠≠≠≠≠“Æ∂¥ ¯ÂÈ‡ 

ÆÔÂÂÂÎ‰ ÍÏ‰Ó· ¨ÌÈ·ˆÓ‰ Ï˘ È˙ÂÊÁ ÈÂÂÈÁ ˙˜ÙÒÓ ‰‚Âˆ˙‰

Ò˜ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© Ê‚ È¯¯Á˘Ó ÌÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ®ÔÂ

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ¯Â˘ÈÈ ÔÂÂÂÎ ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈÂÂÎ˙Ó

˘ÂÓÈ˘· ¨È„È ÔÙÂ‡· ÂÂÂÎÏ  Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ¨ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‡Â‰

 ÌÈˆÁÏ·“´́́́́“ Â “≠≠≠≠≠“Æ

ÔÚËÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈÂÎ‰ ÌÈÂÂÂÂÎ‰

 ·ˆÓ∞Á‡ ÚÒÂ ∫ÆÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ· ÌÈÈ˘ Â‡ „

 ·ˆÓ±ÆÌÈÚÒÂ ¥ ∫

 ·ˆÓ≤ÆÔÚËÓ‰ ‡˙· ÔÚËÓÂ ÌÈÚÒÂ ¥ ∫

 ·ˆÓ≥ÔÚËÓ‰ ‡˙· ¯˙ÂÓ È·¯Ó ÔÚËÓ ÒÂÏÙ ‚‰ ∫Æ

 ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ÔÂÂÈÎ®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Ï“Ú· ˙“¨Ó

ÎÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÎ ÔÂÂÂÎ Úˆ·Ï È„

∂¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÂÁ· ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ“Ï
‰·˘ ı¯‡· ÈÂÏ˙ ¨˙˘Â¯Á‰ ˙È·· ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ

Î ÌÚ ˙Âˆ¯‡· ‚‰Â ‰˙‡ ¯˘‡Î Æ˙ÈÂÎÓ‰ ‰˘Î¯‰‚È‰ ÔÂÂÈ

Î ¨‰Â˘ÒÓ ÚÓÈ‰Ï È„Î· ÌÈ‚‰Â‰ ÌÈ‚‰ ¯ÂÂ˘È ¨ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈ

Ì‡˙‰· ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂÒÎÏ Í¯Âˆ

‰ „Â˜ È‡˙ÏÆ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ˙È˘‡¯‰ Í¯„

 ÌÈÏ‚Ï‚ ˙ÏÈÚ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ(ABS)

 ‰ÓÈÏ· ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˙˜˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰ABS˙‡ ˙ÚÂÓ‰ ¨

˙È·¯Ó Í¯„ ˙ÊÈÁ‡ ˙¯˘Ù‡Ó ¨‰ÓÈÏ·· ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÏÈÚ

È‡˙· ¨ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ·· ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ‰˜ÈÚÓÂ

ÆÌÈ˘˜ Í¯„

 „Â˜Ù˙ ÌÚ ˙ÓÏ˘ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰EBD‰ÓÈÏ· ÁÂÎ ˙˜ÂÏÁ© 

ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ·‰ ̇ ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̃ ÏÁÓ‰ ̈ ®ÈÂ¯Ë˜Ï‡

ÆÌÈÈ¯ÂÁ‡Ï

∫·Â˘ÁÎ ¨‰ÓÈÏ·‰ ̇ Î¯ÚÓ Ï˘ ̇ È·¯Ó‰ ̇ ÂÏÈÚÈ‰ ̇ ‡ ‚È˘‰Ï È„

˜ μ∞∞ Ï˘ ‰ÚÈÒ ˙˘¯„“˘È ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ªÍ¯Ú· Ó

˙· ̇ Â˘Â ̇ Â¯ÊÂÁ ̈ ˙ÂÈÓÂ‡˙Ù ̇ ÂÓÈÏ·Ó ÚÓÈ‰Ï‰‰Â·‚ ̇ Â¯È„

Æ˙·˘ÂÓÓ ‰ÓÈÏ· Â‡

‰¯‰Ê‡
 ̇ Î¯ÚÓABS‰ÊÈÁ‡‰ ̄ ˘ÂÎ ̇ ‡ Ô˙È˘ ÏÎÎ ̇ ÏˆÓ 

ÔÈ‡ Í‡ ̈ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ÔÙÂ‡· Í¯„‰ ÔÈ·Ï ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÔÈ·
˙Â¯È‰Ê‰ ÈÚˆÓ‡ ÏÎ· ËÂ˜Ï ÍÈÏÚ ÔÎÏ ÆÂ˙Â‡ ¯Ù˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰

ÆÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÂÎÈÒ ˙Á˜Ï ‡ÏÂ ¨ÌÈ˜ÏÁ ÁË˘ ÈÙ ÏÚ ‰‚È‰·

˙Î¯ÚÓ ˙Â·¯Ú˙‰ ABS

 ̇ Î¯ÚÓ˘ ̆ ÂÁÏ Ô˙ÈABS˙ÂÏ˜ ̇ ÂÓÈÚÙ È„È ÏÚ ‰ÏÂÚÙÏ ̇ ÒÎ 

ÍÈÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ÆÈÈÈÙÂ‡ ˘Ú¯· ˙ÂÂÏÓ‰ ¨ÌÏ·‰ ˙˘ÂÂ„·

‰ È‡˙Ï ‰ÚÈÒ‰ ̇ Â¯È‰Ó ̇ ‡ ÌÈ‡˙‰ÏÆ‚‰Â ‰˙‡ ‰· Í¯„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
 ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡ÎABS˘Á ‰˙‡Â ‰ÏÂÚÙÏ ˙ÒÎ 

˙˘ÂÂ„Ó ÍÏ‚¯ ̇ ‡ ̄ ÈÒ˙ Ï‡ ̈ÌÏ·‰ ̇ ˘ÂÂ„· ̇ ÂÓÈÚÙ·
˜Á¯Ó ˙‡ ‚È˘˙ ÍÎ ¨ÁÂÎ· ‰ÈÏÚ ıÂÁÏÏ Í˘Ó‰ ‡Ï‡ ÌÏ·‰
ÆÌÈÈÁÎÂ‰ ÌÈ‡˙· ̇ ÈÂÎÓ‰ Ï˘ È¯˘Ù‡‰ ̄ ˙ÂÈ· ̄ ˆ˜‰ ‰ÓÈÏ·‰

‰¯‰Ê‡

‡Î ˙Î¯ÚÓ ¯˘ABS˙ÂÚÓ˘Ó‰ ¨‰ÓÈÏ·· ˙·¯Ú˙Ó 
ÆÍ¯„Ï ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÔÈ· ‰ÊÈÁ‡‰ ˙Ï·‚ÓÏ ·¯˜˙Ó ‰˙‡˘ ‡È‰

Í¯„‰ ˙ÊÈÁ‡Ï Ì‡˙‰· ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„Î Ë‡‰Ï ÍÈÏÚ
Æ‰ÈÓÊ‰

 ‰ÓÈÏ·Ï ÈÎÓ ÔÚÈÈÒ®ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒ©
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· È‡˙ ‰‰ÊÓ ¨‰Ï¯ËÏ Ô˙È ‡Ï˘ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ

ıÁÏ ˙˜ÙÒÓÂ ¨®ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â¯È‰ÓÏ Ì‡˙‰·©

Æ‚‰‰ È„È ÏÚ ˜ÙÂÒÓ‰ ıÁÏ· ÍÂÓ˙Ï ¨ÛÒÂ ÈÏÂ‡¯„È‰ ‰ÓÈÏ·

˙Î¯ÚÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˜ÊÁÂ ‰¯È‰Ó ‰ÏÂÚÙ ˙¯˘Ù‡˙Ó ÍÎ·

Æ‰ÓÈÏ·‰

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÂ˘Ú ¨ÏÚÙÂÓ ‰ÓÈÏ·Ï ÈÎÓ‰ ÔÚÈÈÒ‰ ¯˘‡Î

‡È‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Æ˙Î¯ÚÓ‰Ó ÌÈ˘Ú¯ ÚÓ˘È‰Ï
ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ˙‡ ¯ÂÓ˘ ‰ÓÈÏ·‰ ˙Ú· ¨ÌÂ˜Ó ÏÎÓ Æ‰ÏÈ‚¯

Æ‰ˆÂÁÏ

˙Ï˜˙ ÈÂÂÈÁ ABS

  ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ‰Ï˜˙‰ ‰ÁÂÏ· ˙˜Ï„

ÁÈ· ÌÈÂÂÁÓ‰È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ̈ ÍÎÏ ̇ ˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „

 ˜¯Ù ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯·“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“Æ

‡ÏÏ Í‡ ÏÈ‚¯ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰Ê ‰¯˜Ó·

 ˙Î¯ÚÓ ‰˜ÈÚÓ˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ABS˙Â¯È‰Ê· ‚‰ Æ

ÓÒ ̇ ¯·Á ÌÚËÓ ̄ ˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ̇ Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏÏ“˙

Ú·“Î ¨Ó·Ï ‚Â‡„Ï È„Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„

 ˙Ï˜˙EBD

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯ÂÓ ˙Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ‡È‰ Â‡ ¨

‰ÁÈ· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „

 ‡˘Â ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ·“˙ÂÈ¯Â

ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡“Æ

ÈÓÂ‡˙Ù ÔÙÂ‡· ÏÚÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ‰Ê ‰¯˜Ó·

ÊÎ¯ÓÏ ˙Â¯È‰Ê· ‚‰ Æ‰ÏÂÏÒÓÓ ˙ÂËÒÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÈÂÎÓ‰Â

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰Ï“Ú· ˙“¨Ó

Î·Ï ‚Â‡„Ï È„Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

 ˙Î¯ÚÓESP®ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ·ÂˆÈÈ ˙¯˜·© 

 ˙Î¯ÚÓESP¯˘‡Î ¨˙ÈÂÎÓ‰ ·ÂˆÈÈÏ ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÈÚˆÓ‡ ‡È‰ 

·‡Ó ÌÈ‚ÈÓˆ‰ÆÍ¯„ ˙ÊÈÁ‡ ÌÈ„

 ˙Î¯ÚÓESPÁÂÈÓ· ˙ÚÈÈÒÓ ‰ ˙ÊÈÁ‡ È‡˙ ¯˘‡Î „Í¯„

ÆÌÈ˙˘Ó

Ó·Ï ˙Î¯ÚÓ „ESP ≠· Ì‚ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙„ÈÂˆÓ ASR˙Î¯ÚÓ© 

„Â˜Ù˙·Â ª®ÚÂÓ‰Â ÌÈÓÏ·‰ ̇ ÏÂÚÙ· ̇ Â·¯Ú˙‰ ÌÚ Í¯„ ̇ ÊÈÁ‡

HILL HOLDERÓ· ‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙Ï© ‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ ‡ÏÏ ÔÂ¯„

 ≠· Ì‚ ÔÎ ÂÓÎÂ ¨®ÌÈÓÏ·· ˘ÂÓÈ˘MSR˙ÓÈÏ· ËÓÂÓ ˙ÂÒÈÂÂ© 

¯Â‰ ÍÏ‰Ó· ÚÂÓÎÂÏÈ‰ ˙Â„ ≠·Â Æ®ÌÈHBA˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰¯·‚‰© 

 ≠·Â ®ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· ÍÏ‰Ó· ‰ÓÈÏ·‰ ıÁÏ Ï˘TTC˙¯·Ú‰© 

Æ®ÌÈÏ‚Ï‚Ï ÚÂÓ‰ ËÓÂÓ

˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â·¯Ú˙‰

 ‰¯‰Ê‡‰ ̇ È¯Â ·Â‰·‰· ̇ ÈÂˆÓ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ̈ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

ÆÌÈÈËÈ¯˜ ‰ÊÈÁ‡Â ·ÂˆÈÈ È‡˙· ̇ ‡ˆÓ ̇ ÈÂÎÓ‰ ÈÎ ‚‰‰

˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ

 ̇ Î¯ÚÓESP‡ÏÂ ̈ ÚÂÓ‰ ̇ Ú˙‰ ÌÚ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ̇ ÏÚÙÂÓ 

Æ‰˙ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̃ ÈÒÙ‰Ï Ô˙È

‰Ï˜˙ ÔÂÈˆ

˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˜ÒÙÂ˙ ¨‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·

ESP ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÂ  ÁÈ· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÈÙÂ˙ÌÚ „

˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ‰ ̇ ‚Âˆ˙· ÍÎÏ ̇ ˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰

‰¯‰Ê‡

 ‰¯‰Ê‡‰ ̇ È¯Â Ì‡ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ̇ ˜Ï„ ©ÌÚ
Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡ ̇ ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ̈ ÍÎÏ ̇ ˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰
·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ̇ Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ̄ ˘˜˙‰Â ̇ ÈÂÎÓ‰ ̇ ‡ „ÈÓ ̄ ÂˆÚ

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ·“Ú· ˙“ÈÏÂ‡¯„È‰ ÏÊÂ Ï˘ ‰ÙÈÏ„ ÆÓ
Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ¨ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓÓÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯Ú

 ÌÚ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â‡ ‰ÏÈ‚¯‰ABSÆ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÓÒÏ“Ú· ˙“ÆÓ
˙Î¯ÚÓ HILL HOLDER‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ  

¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ÂÊ ˙Î¯ÚÚÓ ˙Î¯ÚÓÓ „ESP˙Î¯ÚÓ‰ Æ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˙· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ

¥Ó ‰ÏÚÓ·ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ∫ÔÂ¯„≠Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÚÂÙÈ˘· ˙„

¨≤•˙·È˙ ¨‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ 

ÎÂÏÈ‰‰Ó ¯Á‡ ÍÂÏÈ‰ Â‡ ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÌÈ·ÏÍÂÏÈ‰ „

Æ·ÏÂ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ

¥¯ÂÓ·Ó „ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ∫ÔÂ¯„¨≤• ≠Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÚÂÙÈ˘· ˙„

ÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ ¨‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ÌÈ

Æ·ÏÂ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰·

 ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯ÓÂ˘ ‰ÚÈÒ‰ ˙ÏÈÁ˙·ESP

 ÏÚÌÈ‡˙Ó‰ ËÓÂÓÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú ¨ÌÈÏ‚Ï‚· ‰ÓÈÏ· ıÁÏ

Î ¨¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ˘ ≤ Í˘Ó· Â‡ ‰ÚÈÒÏÏÚ Ï˜‰Ï È„
Ó Ï‚¯‰ ˙¯·Ú‰Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„Ï ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„

˙˜ÒÙÂÓ ˙ÂÈ˘ È˙˘ Í˘Ó· ‰ÚÈÒ· ÌÈÏÈÁ˙Ó ‡Ï Ì‡
¯¯Á˙˘Ó ‰ÓÈÏ·‰ ıÁÏÂ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ

‰ ÔÙÂ‡·Ï˘ ÈÈÈÙÂ‡ ˘Ú¯ ÚÓ˘ÈÈ ¯Â¯Á˘‰ ¯Á‡Ï ÆÈ˙‚¯„
Î ÔÈÈˆÓ‰ ¨ÌÈÓÏ· ¯Â¯Á˘ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÆÚÂÏ ÏÈÁ˙‰Ï ˙„

· ‰Ï˜˙ ÔÂÈˆ‰˘ÈÏ‚ ˙ÚÂÓ ˙Î¯ÚÓ
‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙

 ÁÈ· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „

˜¯Ù ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ‰ ˙‚Âˆ˙·

“˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“Æ

‰¯‰Ê‡

 ̇ Î¯ÚÓ· ̇ „ÈÂˆÓ ̇ ÈÂÎÓ‰˘ ̇ Â¯ÓÏESP˙ÁÈ˜ÏÓ ÚÓÈ‰ ̈
ÍÏ˘ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ „ÈÓ˙ ÌÈ‡˙‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÆÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÂÎÈÒ

ÆÍ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï „ÈÓ˙ È‡¯Á‡ ‚‰‰ Æ‰ÚÂ˙‰Â ˙Â‡¯‰ ¨Í¯„‰ È‡˙Ï

‰ÓÈÏ·Ï ÈÏÂ‡¯„È‰ ÔÚÈÈÒ
 ÌÚ ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ·Ï ÔÚÈÈÒ©ESP®‰·ÂÓ 

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· È‡˙ ‰‰ÊÓ ¨‰Ï¯ËÏ Ô˙È ‡Ï˘ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ

ıÁÏ ˙˜ÙÒÓÂ ¨®ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â¯È‰ÓÏ Ì‡˙‰·©

Æ‚‰‰ È„È ÏÚ ˜ÙÂÒÓ‰ ıÁÏ· ÍÂÓ˙Ï ¨ÛÒÂ ÈÏÂ‡¯„È‰ ‰ÓÈÏ·

˙Î¯ÚÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˜ÊÁÂ ‰¯È‰Ó ‰ÏÂÚÙ ˙¯˘Ù‡˙Ó ÍÎ·

Æ‰ÓÈÏ·‰

· Ï¯ËÂÓ ‰ÓÈÏ·Ï ÈÏÂ‡¯„È‰‰ ÔÚÈÈÒ‰ÌÚ ÌÈ„ÈÂˆÓ‰ ÌÈÓ‚„

ESP ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ‰˘È Ì‡ ¨ESP˙È¯Â È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ‰© 

Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ¨˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰Â ®¯ÂÈ‡© ÈÂÂÈÁ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Á∫·Â˘ ˙Î¯ÚÓ HILL HOLDERÌÏÂÚÏ ÔÎÏ ¨‰ÈÁ ÌÏ· ‰È‡ 

‰ ¨‰ÈÁ‰ ÌÏ· ·ÂÏÈ˘ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯È‡˘˙ Ï‡˙ÓÓ„

ÆÍÂÏÈ‰ ·ÂÏÈ˘Â ÚÂÓ‰

 ˙Î¯ÚÓMSR ®ÚÂÓ‰ ˙ÓÈÏ· ËÓÂÓ ˙¯˜·©

¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Î¯ÚÓÓ „ASRÏ˘ ‰¯˜Ó· ¨

¯Â‰ÍÎ·Â ¨ÚÂÓ‰ ËÓÂÓ ˙‡ ‰˙ÈÁÙÓ ˙ÈÓÂ‡˙Ù ÍÂÏÈ‰ ˙„

Ó ·¯ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÚÂÓË¯Ù· ¨ÌÈÚÂÓ‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÚ È„
·Â‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ ·ˆÓ ÌÈÚÂ¯‚ Í¯„ ˙ÊÈÁ‡ È‡˙·Ô„

Æ˙Â·ÈˆÈ

˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˜Â˙ÈØ˙ÏÚÙ‰ ASR
®ËÓÂÓ ˙¯·Ú‰ ˙¯˜·©

  ˙Î¯ÚÓ‰ASRÌÚÙ ÏÎ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ¨

ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˙Ó˘

 ˙‡ ˜˙Ï Ô˙È ˙Î¯ÚÓ‰ASR ‚˙Ó ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨CÆ∂μ ¯ÂÈ‡ 

‰¯‰Ê‡

 ˙Î¯ÚÓ ¨ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡ESP

¨È¯Â˜Ó‰ Ï‚Ï‚‰Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜‰ ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ÆÏÂÚÙÏ ‰ÎÈ˘ÓÓ
ÆÍ¯„ ˙ÊÈÁ‡ ˙ÂÁÙ ˜ÙÒÓ

 ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÂÎ ‰ÏÚÙ‰ ¯Â·ÚESP ≠Â ASRÏÎ ÏÚ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ¨
ÌÈ‡˙ ·ˆÓ· ¨‚ÂÒ Â˙Â‡ÓÂ Ô¯ˆÈ Â˙Â‡Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÏ‚Ï‚‰

ÆË¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ÂÈÂˆ˘ ˙Â„ÈÓ‰Â Ô¯ˆÈ‰Ó ¨ÏÎ‰ ÏÚÓÂ ªÔÈÂˆÓ

Ó ˙Î¯ÚASR ®‰˜ÏÁ‰ „‚ ˙ÂÒÈÂÂ©

¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Î¯ÚÓÓ „ESP‡È‰ ¨

Á‡ Ì‡ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙·¯Ú˙ÓÂ‡ ÌÈÚÈÓ‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ „

Æ˙ÈÂÎÓ· ËÂÏ˘Ï ‚‰Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‡È‰ ÍÎ·Â ¨ÌÈ˜ÈÏÁÓ Ì‰È˘

 ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙASRÁÂÈÓ· ˙ÚÈÈÒÓ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó· „

¥ÌÈÈÓÈ„ ÌÈÈÂÈ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÈÓÈÙ Ï‚Ï‚ Ï˘ ‰˜ÏÁ‰

Ó ‰¯È‰Ó ‰ˆ‡‰ Â‡ ̈ ÒÓÂÚ·ªÈ„

¥Ó ·¯ ÁÂÎ ̇ ¯·Ú‰‰ È‡˙Ï ÒÁÈ· Ì‚ ÌÈÏ‚Ï‚Ï È„ªÍ¯„

¥¨ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÁË˘Ó ÏÚ ‰ˆ‡‰ªÌÈ‡ÂÙ˜ Â‡ ÌÈ‚Ï˘ÂÓ

¥·Â‡Æ®‰ÙÈˆ© ·ÂË¯ ÁË˘Ó ÏÚ Í¯„ ̇ ÊÈÁ‡ Ô„

∂μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Î¯ÚÓ EOBD

 ˙Î¯ÚÓEOBD˙Á·‡Ó ®ÈÙÂ¯È‡ Ô˜˙ ÈÙÏ ·˘ÁÂÓÓ ÔÂÁ·‡© 

Î¯ ˙‡ ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡·ÔÎ ÂÓÎ Æ‰ËÈÏÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÈÂÎÓ‰ È·È

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÚÈ¯˙ÓÁÂÏ· 

ÁÈ© ÌÈÂÂÁÓ‰¨È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „

˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î ¨®˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú

Î¯ ˜¯Ù· ÔÈÈÚ© Æ˙ÓÏ˘ÂÓ ‰È‡ ‰Ï‡ ÌÈ·È“‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â

˙ÂÚ„Â‰Â“Æ®

∫˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â¯ËÓ

¥ª˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯˜·Ï

¥˙ËÈÏÙ· ‰ÈÈÏÚÏ ˙Ó¯Â‚‰ ‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯È‰Ê‰Ï

ªÌÈÓ‰ÊÓ

¥Î¯ ˙ÙÏÁ‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ÏÆÌÈÓÂ‚Ù ÌÈ·È

„ÂÈˆ ÂÈÏ‡ ¯·ÁÏ Ô˙È˘ ÔÂÁ·‡ Ú˜˘ Ì‚ ˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰

Â¯Ó˘˘ ˙ÂÏ˜˙ Ï˘ ÌÈ„Â˜ ‡Â¯˜Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÌÈ‡˙Ó

ÁÂÈÓ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ¨‰¯˜·‰ ˙Â„ÈÁÈ·ÂÁ·Â‡˘ ÌÈ„

ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ·

Î ‰Ê Ú˜˘Ï ¯·Á˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˜ÂÁ‰ È‚Èˆ Ì‚‡ÈˆÂ‰Ï È„

ÆÌÈÂ˙

∫·Â˘Á˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó ·ÈÂÁÓ ˙ÂÏ˜˙‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï 

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰Ï“· Úˆ·Ï ¨˙˙·˘ÁÂÓÓ ‰˜È„

·Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÔÁ·Ó ˙ÚÈÒ Ì‚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â˙Î¯ÚÓ‰˘ ˜Â„

Æ‰È˜˙

≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÓ ˙ÏÚÂÙ ˙Î¯ÚÓ‰˘Î
Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙

 ˙È¯Â ‰‡È¯Ó ¨˙˜˙ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰˘ÎLED ‚˙Ó· ASR OFF
Ì‡ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÓÂ

 ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ˜˙ÓASRÏÂÚÙÏ ‰·˘ ‡È‰ ¨‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· 
ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˙Ó˘ ‰‡·‰ ÌÚÙ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

 ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˜Â˙ÈASRÌÈ˘È·Î· ÌÈÚÒÂ˘Î ÏÈÚÂ‰Ï ÈÂ˘Ú 
‰˜ÏÁ‰ ¨‰Ï‡ ÌÈ‡˙· Æ‚Ï˘ ˙Â¯˘¯˘ ÌÚ ¨‚Ï˘· ÌÈÒÂÎÓ

Æ‰ÊÈÁ‡‰ ˙‡ ˙¯Ù˘Ó ‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙· ÌÈÏ‚Ï‚‰ Ï˘˘˘
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„ ‰È‡
 ·ˆÓÏ ‰˙ˆ‰‰ ‚˙ÓMARÂ‡  ˙˜Ï„ ‡È‰ Ì‡ Â‡ ¨

‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·©  ‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· ˙·‰·‰Ó
 ¨®ÌÈÈ˜ Ì‡ ¨˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ˙Â¯È˘ 

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“Ú· ˙“ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÏÂÚÙ ÆÓ
ÌÈ˜˙‰· ˘ÂÓÈ˘· ¨‰ÚÂ˙ È¯ËÂ˘ È„È ÏÚ Ì‚ ˜„·È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú

Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ

 ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓDUALDRIVE
®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

‰Ó ˜ÏÁ‰¯˜·  ˙ÏÚ· ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÈÂˆÓ ÌÈÓ‚„

Ó˘Á ‰ÂÎÓ‰ ˙ÈÏDUALDRIVE‚˙Ó ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ Æ

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰MAR-ON ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ‰Â ≠Î ÚÂ„È‰ ·ˆÓ

Dualdrive‰ ÁÂÎÏ ¯˘Ù‡Ó‰Â ¨∂∂ ¯ÂÈ‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˘¯„

Æ‰‚È‰‰ È‡˙Ï ÂÓÈ‡˙‰Ï

∫·Â˘ÁÔ˙È ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó Ï˘ ¯È‰Ó ·Â·ÈÒ Ï˘ ‰¯˜Ó· 

Ó „Â˜Ù˙ ‚È˘‰ÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ Ï˘ ‡ÏÆ˙ÂÈ˘ ≤≠± ÍÂ˙· ̈ ÈÏ

· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ̇ ÏÚÙ‰Ï ̄ ˜·‰ Dualdrive ÛÏÁÂÓ

 ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˜··SPORT „Â˜Ù˙ Â‡ ECO ˜¯Ù ‰‡¯© “ÌÈ¯˜·“
Æ®‰Ê ˜¯Ù·

 ·ˆÓ ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰CITY

Î ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨·ˆÓ‰ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙ‰Ï È„ AÆ∂∂ ¯ÂÈ‡

 „Â˜Ù˙˘Î  CITYÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ¨ÏÈÚÙ CITY ÁÂÏ· 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

 „Â˜Ù˙˘Î  CITYÎ ÁÂÎ ˙ÂÁÙ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È ¨ÏÈÚÙ··ÂÒÏ È„

„Â˜Ù˙‰ Æ‰ÈÁ ÈÂ¯Ó˙ Úˆ·Ï ¯˙ÂÈ Ï˜Â ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡

ÁÂÈÓ· ÚÈÈÒÓÆ˙ÂÙÂÙˆ ÌÈ¯Ú· ‰ÚÈÒ· „
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â¯ÁÂ‡Ó ˙Â˜˙‰ Úˆ·Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡
‰Ó‚Â„Ï© ‰‚‰‰ „ÂÓÚ· ÌÈÈÂÈ˘ Â‡ ¨ÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÏÂÚÙ·
ÏÚ ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ ®‰·È‚ „‚ Ô˜˙‰ ˙˜˙‰
‰„ÈÓÚ È‡Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÂËÈ·Ï ÌÂ¯‚Ï ¨ÌÈÚÂˆÈ·‰Â ˙ÂÁÈË·‰

ÆÈÂ˘È¯‰ ˙Â˘È¯„·

Ê‡‰Ï˜˙ ˙¯‰

‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÂˆÓ ‰Ï˜˙ ÏÎ

¨‰ ÁÈ· ˙˜Ï„≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „

 ˜¯Ù ‰‡¯© Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙“˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“Æ®

Ó˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ̇ Î¯ÚÓ ̇ Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·ÍÈ˘Ó‰Ï Ô˙È ̈ ÈÏ

ÆÈÎÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ· ‚Â‰Ï

∫·Â˘Á¯È˘È ¯˘˜ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ· 

Ó˘Á‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨˙ÈÏ

 ‰¯‰Ê‡‰ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· 

ÚÂÓ‰ ̇ ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̃ ÒÙ‰Â ̇ ÈÂÎÓ‰ ̇ ‡ „ÈÓ ̄ ÂˆÚ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·

Ì‡ ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ·Â˘ Ú˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨˙ÂÈ˘ ≤∞ ≠Î Í˘ÓÏ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÁÈ· ˙˜ÏÂ„ ÔÈÈ„Ú‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „

Ì‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨®ÌÈ˜ÙÂÒÓ

ÓÒÏ“Ú· ˙“ÆÓ

∫·Â˘Á¨‰ÈÁ ÈÂ¯Ó˙ ¯Á‡Ï ËÚÓ ÁÂ˘˜ ÍÂÙ‰Ï ÈÂ˘Ú ÈÂ‚È‰‰ 

˙Ó¯‚ ‡È‰Â ̈ ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Æ˙Â·¯ ÈÂ‚È‰ ̇ ÂÏÂÚÙ ÌÈÏÏÂÎ‰

Î ̇ Î¯ÚÓ‰ È„È ÏÚÍ¯Âˆ ÔÈ‡ ÆÈÂ‚È‰‰ ÚÂÓÏ ̄ ˙È ÌÂÓÈÁ ÚÂÓÏ È„

¨‰ÏÈ‚¯ ‰ÏÂÚÙÏ ¯ÂÊÁ˙ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ ÆÂ‰˘ÏÎ ÏÂÙÈË·

˘Ó˙˘˙ ‰· ‰‡·‰ ÌÚÙ·Æ˙ÈÂÎÓ· 

∂∂ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰ ˙ÈÂÎÓ· ÏÂÙÈË ÈÙÏ

‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚÂ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰Â
¯·„‰ Ì‡ ÆÚ˜¯˜· ÌÈÚ‚Â ÌÈ‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÏ‚Ï‚ ¯˘‡Î Ë¯Ù·

 ·ˆÓ· ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ Á˙ÙÓ‰ Ì‡© È¯˘Ù‡ ÂÈ‡MAR-ONÚÂÓÂ 
‰‚‰ ÏÚ Ô‚Ó‰ È˘‡¯‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨®ÏÂÚÙÏ ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰

ÆÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÈÈÁ È˘ÈÈÁ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© 

ÌÈÚÈ¯˙ÓÂ ∂∑ ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ˘Â‚Ù· ÌÈ˜˙ÂÓ ‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ

ÌÈÏÂ˘ÎÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÏÚ ÌÈÚËÂ˜Ó ÌÈÏÈÏˆ· ‚‰‰ ÈÙ·

Æ˙ÈÂÎÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó

‰ÏÚÙ‰
ÍÂÏÈ‰ ÌÈ·Ï˘Ó˘ Ú‚¯· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ˘ÈÈÁ‰

ÔË˜ ˙ÈÂÎÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ ÏÂ˘ÎÓ‰Ó ˜Á¯Ó‰˘ ÏÎÎ ÆÈ¯ÂÁ‡

Î˙‰ ˙¯·Â‚ ÔÎ ¨¯˙ÂÈÆÌÈÏÈÏˆ‰ ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰· ˙ÂÙÈ

ÌÈÏÈÏˆ ˙ÚÓ˘‰
˙ÈÂÎÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó ÏÂ˘ÎÓ ˘È Ì‡ ¨È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰ ÌÈ·Ï˘Ó˘Î

Î˙‰ ÆÌÈÏÈÏˆ ÌÈÚÓ˘ÂÓÌÈÏÈÏˆ‰ ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰· ˙ÂÙÈ

ÆÏÂ˘ÎÓ‰ ÔÈ·Ï ˘Â‚Ù‰ ÔÈ· ˜Á¯ÓÏ Ì‡˙‰· ‰˙˘Ó

Î˙∫ÌÈÏÈÏˆ‰ ˙ÂÙÈ

¥ÔË˜ ÏÂ˘ÎÓ‰ ÔÈ·Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰˘ ÏÎÎ ˙¯·Â‚

Æ¯˙ÂÈ

¥ÔÈ·Ï ˙ÂÈÂÎÓ‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰˘ Ú‚¯· ÚÓ˘ÂÓ ÛÂˆ¯ ÏÈÏˆ

Ò ≥∞≠Ó ÔË˜ ÏÂ˘ÎÓ‰“„ÈÓ ˙˜ÒÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÚÓ˘‰ ÆÓ

‚ ÏÂ˘ÎÓ‰Ó ˜Á¯Ó‰˘ÎÆÏ„

¥ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ Ì‡ ˙Î˘Ó ÛÂˆ¯‰ ÏÈÏˆ‰ Ï˘ ‰ÚÓ˘‰‰

ÆÈÂÈ˘ ‡ÏÏ ¯˙Â ÏÂ˘ÎÓÏ ˙ÂÈÂÎÓ‰

‰Ï˜˙ ˙¯‰Ê‡
È¯ÂÁ‡ ÍÂÂÏÈ‰˘Î ¨‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ· ‰Ï˜˙ ÏÎ ˙Â·˜Ú·

 ÈÂÂÈÁ‰‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ¨·ÏÂ˘Ó ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ Ì‚ ÚÈÙÂÓ ‰¯È‡Ó ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÎ˘

 ‡˘Â· ÂÈÈÚ© ®ÌÈÈ˜ Ì‡©”ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â”Æ®

¯Â¯‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ
Ó˘Á Ï·Î Ï˘ Ú˜˙ ÌÈ¯·ÁÓ˘ÎÂÂ·˘ Ú˜˘Ï ¯Â¯‚ Ï˘ ÈÏ

‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙˜ÒÙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰¯È¯‚‰

ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

∂∑ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

Ó˘Á‰ Ï·Î‰ Ú˜˙ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó˘ ¯Á‡ÏÌÈ·˘ ¯Â¯‚‰ Ï˘ ÈÏ

ÆÏÂÚÙÏ ÌÈ˘ÈÈÁ‰

˙‡ ˙Â˜Ï ˘È ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ˙ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ˙Ó ÏÚ
‡Ï˘ „„Ù˜‰ ÆÁ¯˜ Â‡ ‚Ï˘ ¨ÍÂÏÎÏ ¨ıÂ·Ó ÌÈ˘ÈÈÁ‰

ÔÓÊ· ˜Ê Ì‰Ï ÌÂ¯‚Ï Â‡ ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ˙˙‡ ËÂ¯˘Ï
Â‡ ˙ÒÙÒÂÁÓ ¨‰˘·È ˙ÈÏËÓ· ˙Â˜Ï ¯ÂÒ‡ ÆÈÂ˜È‰

ÛÒÂ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ÌÈÈ˜ ÌÈÓ· ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ˙‡ ‰˜ Æ‰Ò‚
˘È ˙ÂÈÂÎÓ ˙ÙÈË˘Ï ÌÈ˜˙Ó· Æ˙ÂÈÂÎÓ ˙ÙÈË˘Ï ¯È˘Î˙

‰Â·‚ ıÁÏ· ‰ÙÈË˘‰ È¯ÈÁ˘Î ˙Â¯È‰Ó· ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ˙‡ ÛÂË˘Ï
Ò ±∞ Ï˘ ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ“ÆÌÈ˘ÈÈÁ‰Ó ˙ÂÁÙÙÏ Ó

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰Ê‡
¥¯‰ÊÈ‰ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈÁÓ˘Î

Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ÌÂÁ˙ ÏÚÓ ÌÈ‡ˆÓ ÈÏÂ‡˘ ÌÈÏÂ˘ÎÓÓ

ÆÂÈ˙Á˙Ó Â‡ ÌÈ˘ÈÈÁ‰‰

¥ÍÂÓÒ ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈÓˆÚ  ÌÈÈÏÂÏÚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ·

˜ÊÈ‰Ï Â‡ ˙ÈÂÎÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÂÏ‚˙‰ ‡Ï Í‡ ˙ÈÂÎÓÏ

ÆÌÓˆÚ·

È˘ÈÈÁ Ï˘ ÌÈÚÂˆÈ·‰ ÌÈÏÂÏÚ Ì‰·˘ ÌÈ‡˙ ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï

∫Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÈÈÁ‰

¥¯Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ˘ÈÈÁ‰ Ï˘ ˙Â˘È‚¯‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ˙„

Ï˘ ÁË˘‰ ÈÙ˘Î Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰ÈÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ

ÆÌÈÂ˘ ÌÈÈÂÙÈˆ Â‡ ıÂ· ¨‚Ï˘ ¨Á¯˜Ï ÌÈÙÂ˘Á ÌÈ˘ÈÈÁ‰

¥© ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ‡˘ ÌÈÓˆÚ ÌÈÏ‚Ó ÌÈ˘ÈÈÁ‰”˙ÂÚ¯Ù‰

‰„”Ô˜˙Ó· ¨Ï˘ÓÏ ¨Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÈÊÊÈÙ ˙ÂÚ¯Ù‰ Ï˘· ®

¯· Â‡ ®˙ÂÊÚ ˙ÂÁÂ¯© Ì˘‚ ¨˙ÂÈÂÎÓ ˙ÙÈË˘ÏÆ„

¥‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˙˘Ó ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ÌÈ¯„˘Ó˘ ˙Â˙Â‡‰

ÌÈÈÏÂ˜≠ÏÚ ÌÈÏ‚ ˙Â˜ÈÙÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙÓ

ÌÈ˘ÈËÙ Â‡ ˙ÂÈ‡˘Ó Ï˘ ÌÈÈËÓÂ‡Ù ÌÈÓÏ· ˙Ó‚Â„©

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙·¯˜· ®ÌÈÈËÓÂ‡Ù

¥¨ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ÌÂ˜ÈÓ· ÌÈÈÂÈ˘Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÚÂˆÈ·

ÌÈÏ˙Ó‰ ˙Î¯ÚÓ ‰·Â‚ ÈÂÈ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î Ï˘ÓÏ

¨®ÌÈÏ˙Ó Â‡ ÌÈÚÂÊÚÊ ÈÓÏÂ· ÏÏ˘ È‡Ï·Ó ‰‡ˆÂ˙Î©

Â‡ ¯˙È ÒÓÂÚ· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÒÓÚ‰ ¨ÌÈ‚ÈÓˆ ˙ÙÏÁ‰

ÎÈÓÓ‰ ÌÈÏ˙Ó ˙˜˙‰Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ

˙ÈÈÁ‰Ï È„ÚÏ·‰ È‡¯Á‡‰ „ÈÓ˙ ‡Â‰ ‚‰‰
¨¯ÂÊ‡· ·ˆÈ ÂÈ‡ ˘È‡˘ ‡„ÂÂ ÆÌÈÂ¯Ó˙ ¯‡˘Â ˙ÈÂÎÓ‰

ÚÈÈÒÏ Â„ÚÂ ‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ ÆÌÈÈÁ ÈÏÚ· Â‡ ÌÈ„ÏÈ „ÁÂÈÓ·Â
ÌÈÚˆ·Ó˘Î ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ê· ËÂ˜Ï ˘È ‰¯˜Ó ÏÎ· ¨‰‚È‰Ï

ÆÌÈÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÂ¯Ó˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ

‰Ó„˜‰

˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙¯ˆÂÚ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ

¯˘‡Î ·Â˘ ÚÂÓ‰ ̇ ‡ ‰ÚÈ˙ÓÂ ̈ ÁÈÈ ·Î¯‰˘  ÌÚÙ ÏÎ· ÚÂÓ‰

¨·Î¯‰ ˙ÏÈÚÈ ˙Ï„Â‚ ‰Ê ÔÙÂ‡· Æ‰ÚÈÒ· ÏÈÁ˙‰Ï ‰ˆÂ¯ ‚‰‰

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙˙ÁÙ‰·ÌÂ‰ÈÊ ¨ÌÈÎÂÒÓ ÌÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ ¨˜Ï„

ÆÌÈ˘Ú¯Â

Æ˙Ú˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÏÚÂÙ ˙Î¯ÚÓ‰

  ‰¯Ú‰˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È ¨˙ÈÓÈÏ˜‡ ˙ÂÁÂ ÛÈ„Ú‰Ï ˘È Ì‡

Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ ¯Â·Ú  ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ

ÆÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ

‰˜ÒÙ‰ØÚÂÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰ ·ˆÓ
ÎÂÏÈ‰ ̇ ·È˙ ÌÚ¨ÁÈÈ ·Î¯‰ Ì‡ ÏÂÚÙÏ ̃ ÈÒÙÓ ÚÂÓ‰ ∫˙È„È ÌÈ

ÎÂÏÈ‰‰ ̇ ·È˙ÓˆÓ‰ ̇ ˘ÂÂ„Â ̃ ¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÌÈÆ˙¯¯ÁÂ˘Ó „

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ÌÈDualogic·Î¯‰ Ì‡ ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÚÂÓ‰ ∫

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ  ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ̄ ¯Â·Â ̈ ‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ̇ ˘ÂÂ„Â ÁÈÈNÆ

  ‰¯Ú‰˜¯ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È

˜ ±∞ ≠Î ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙Â¯È‰Ó·“מÎ ¨˘ÚÂÓ‰Ó ÚÂÓÏ È„

·ˆ˜ Ï˘ ‰‚È‰ ˙Â¯È‰Ó· ¨ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙ‰Ï

Æ‰ÎÈÏ‰

∂∏ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰

‰Æ·ˆÓÏ Ì‡˙‰· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜ÏÂ„

˘„ÁÓ ‰Ú˙‰ØÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ·ˆÓ
ÎÂÏÈ‰ ̇ ·È˙ ÌÚÓˆÓ‰ ̇ ˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ∫˙È„È ÌÈ˙‡ ̄ ˘Ù‡Ï „

ÁÓ ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰Æ˘„

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ÌÈDualogicÎÂÏÈ‰‰ ¯¯Â· Ì‡ ∫·ˆÓ· ‡ˆÓ ÌÈ

NÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ˙‡ ¯¯Á˘ Â‡ ¨¯Á‡ ÍÂÏÈ‰ ÏÎ· Â˙Â‡ ·ˆ‰ ¨

ÎÂÏÈ‰‰ ¯¯Â· ˙‡ ÊÊ‰ Â‡ ≠Ï ÌÈ´ ¨≠  Â‡ RÆ

˙È„È ‰˜ÒÙ‰Ø‰ÏÚÙ‰
ÔˆÁÏ· ˘ÂÓÈ˘· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏØÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È

ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ¨∂π ¯ÂÈ‡

∂∏ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∑∞ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨˙˜ÒÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î

ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„

ÎÈÈÂ˘Ó‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÂÈÁ ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ÍÎÏ ÛÒÂ·˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ

ÌÈ‚ˆÂÓ Ì‰ ¨‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰ Â‡ ˙ÏÂÚÙ

Æ‰‚Âˆ˙·

ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ Ï˘Î È‡˙
˙ÂËÈÏÙ ˙Ï·‚‰ ¨˙ÂÁÂ ˙Â·ÈÒÓ ÏÚÙÂÓ Ô˜˙‰‰ ¯˘‡Î

¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ˙˜ÒÙÂÓ ‰È‡ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¨˙ÂÁÈË·Â

∫ÌÈÏÏÂÎ‰

¥Æ¯˜ ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰

¥ÁÂÈÓ· ˙Â¯˜ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯ÂË¯ÙÓËÈÂÂÈÁ‰ Ì‡ ¨„

Æ˜ÙÂÒÓ ÌÈ‡˙Ó‰

¥Æ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ÔÂÚË ÂÈ‡ ¯·ˆÓ‰

¥ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ÏÚÙÂ‰

¥Æ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó· ÌÈÏÚÂÙ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó

¥Á˙‰ÒÓ ˙Â˘„·Î¯ ÈÏÎ© ‰ÓÂˆÈÚ· ˙‡ˆÓ ÌÈ˜È˜ÏÁ Ô

·Ï· ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÌÚÆ®„

¥Æ‰¯Â‚Ò ‰È‡ ‚‰‰ ˙Ï„

¥Æ˙˜„Â‰Ó ‰È‡ ‚‰‰ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á

¥ÈÂ¯Ó˙ ¯Â·Ú ¨‰Ó‚Â„Ï© ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·ÏÂ˘Ó

Æ®‰ÈÁ

¥‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÁÂ ÌÂÁ ˙Ó¯ Ì‡ ¨˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·

Î Â‡ ¨ÔÈÈ„Ú ‰‚˘Â‰ ‡Ï„Â˜Ù˙ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„

MAX-DEFÆ

¥¨·Î¯· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó·

Æ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÁ˙‡Ï

¨‰‚Âˆ˙· Ú„ÈÓ ˙Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ‡Ï ÏÈÚÏ ÌÈÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯˜Ó·

ÁÂÏ· ·‰·‰˙ ¨∂∏ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‡Â

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

∑∞ ̄ ÂÈ‡

∂π ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˘„ÁÓ ‰Ú˙‰ È‡˙
¨˙ÂÁÈË· ˙Â¯ËÓÏÂ ˙Â˜ÈÊÓ ˙ÂËÈÏÙ ˙Ï·‚‰ ¨˙ÂÁÂ ˙Â·ÈÒÓ

„ˆÓ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‡ÏÏ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÚÈ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÁÂÎ‰ ̇ „ÈÁÈ

∫ÌÈÏÏÂÎ‰ ̈ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡ ̈ ‚‰‰

¥Æ˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ÔÂÚË ÂÈ‡ ¯·ˆÓ‰

¥Æ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó· ÌÈÏÚÂÙ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó

¥˙˘ÂÂ„ Ì‡ ¨‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÁÙÂÓ ÌÂ˜‡ÂÂ

Æ®˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂˆÈÁÏ ˙ˆÁÏ ÌÈÓÏ·‰

¥ÚÒØ¯ÂˆÚ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰

ÆÍ¯Ú· ˙Â˜„ ≥ ≠ ¯˙ÂÈÏ

¥˙ÂÁÂ ÌÂÁ ˙Ó¯ Ì‡ ¨˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·

Î Â‡ ̈ ÔÈÈ„Ú ‰‚˘Â‰ ‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó˙ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̄ ˘Ù‡Ï È„

„Â˜Ù˙ MAX-DEFÆ

ÁÓ ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ¨·ÏÂ˘Ó ÍÂÏÈ‰ ÌÚÔÙÂ‡· ÚÂÓ‰ ˙‡ ˘„

˘˜·˙Ó ‚‰‰ Æ„ÓˆÓ‰ ̇ ˘ÂÂ„ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰ˆÈÁÏ· ̃ ¯ ̈ ÈËÓÂËÂ‡

˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·Â ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Úˆ·Ï

Æ˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ̇ ·‰·‰Ó‰ ̈ ∂∏ ̄ ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡

  ‰¯Ú‰ÓˆÓ‰ Ì‡Ê‡Ó ˙Â˜„ ≥ ÂÙÏÁ ¯˘‡Î ıÁÏ ÂÈ‡ „

ÁÓ ÚÈ˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ¨‰˜ÒÙÂ‰ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ˘˙‡ ˘„

ÆÁ˙ÙÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˜¯ ÚÂÓ‰

 ‰¯Ú‰·˜Ú ̈ ˙ÂÈÂˆ¯ ÔÈ‡˘ ÚÂÓ ̇ ÂÏÂÚÙ ̇ Â˜ÒÙ‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· 

ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ Ï˘ ÛÂËÁ ¯Â¯Á˘ ‰Ó‚Â„Ï¨·ÏÂ˘Ó ÍÂÏÈ‰ ÌÚ „

ÁÓ ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ¨‰ÏÚÙÂ‰  ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ Ì‡ Â‡˘„

Ó ‰ˆÈÁÏ· ÚÂÓ‰ ˙‡ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰‡Ï˙·ˆ‰·  Â‡ ¨„

ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„ÈÆ˜¯Ò  ÍÂÏÈ‰ ·ˆÓ· ÌÈ

˙ÂÁÈË· È„Â˜Ù˙
Ø‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ È‡˙·

ÂÏ˘Ø‰Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯¯ÁÓ˘ ‚‰‰ Ì‡ ¨‰¯ÈˆÚ

ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ̈ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ̇ Ï„ ̇ ‡ Â‡ ‚‰‰ ̇ Ï„ ̇ ‡ Á˙ÂÙÂ

ÁÓÆÁ˙ÙÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˜¯ ÚÂÓ‰ ˙‡ ˘„

Ó ‚‰‰Ô‰Â ÌÊÓÊ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰ ‰Ê ÌÈ‡˙ ·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÁÂÂ„

˙È¯Â ̇ ÂÚˆÓ‡· ̇ ÓÈÈ˜ Ì‡Â ̈ ‰‚Âˆ˙· Ú„ÈÓ ̇ Ú„Â‰ ̇ ÂÚˆÓ‡·

ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ∂∏ ̄ ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡

 „Â˜Ù˙“‰È‚¯‡· ÔÂÎÒÈÁ“
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÁÓ ‰Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· Ì‡‡Ï ‚‰‰ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˘„

˙Î¯ÚÓ ¨˙Â˜„ ≥ ≠Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ·Î¯· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ Úˆ·Ó

Î ¨ÔÈËÂÏÁÏÂ „ÈÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙÓ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒÈ„

˙‡ ÚÈ˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· Æ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ÚÂÓÏ

ÆÁ˙ÙÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ÚÂÓ‰

  ‰¯Ú‰È˙Ï· ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ô˙È ¨‰¯˜Ó ÏÎ·

Æ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰· ¨˙˜ÒÙÂÓ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯È„Ò ‡Ï ‰ÏÂÚÙ
‚‰‰ Æ˙Ï¯ËÂÓ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÏ˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·

Ó ˙ÈÏÏÎ ‰Ï˜˙ ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â È„È ÏÚ ‰ÈÚ·‰ ÏÚ ÁÂÂ„A¯ÂÈ‡ 

‰ ¨∑±ÓÒÂ ®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© Ú„ÈÓ ˙Ú„Â‰ ÌÚ ˙˜Ï„Ï˘Î Ï

 ˙Î¯ÚÓBÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ∑± ¯ÂÈ‡ 

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ È‡

∑± ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
ÊÎ¯Ó ÌÚ „ÈÓ˙ ¯˘˜ ¯Âˆ ¯·ˆÓ ÌÈÙÈÏÁÓ ¯˘‡Î

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“ÆÓ
ÌÚÂ ¨®‰˘˜ ‰„Â·ÚÏ© ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ¯·ˆÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰

ÆÌÈË¯ÙÓ‰ Ì˙Â‡

∑≤ ̄ ÂÈ‡

·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘È„˜‰Ï ˘È ¨˙ÈÂÎÓ ˙ÂÏÈÚÙ È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó·

ÁÂÈÓÆ¯·ˆÓ‰Ó ÁÂÎ‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ÍÏ‰Ó· ˙„

 ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙAÏÚ ‰ˆÈÁÏ·© ∑≤ ¯ÂÈ‡ 

 ÔˆÁÏB Ô˘ÈÈÁ‰Ó ®C¨¯·ˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÚË‰ ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¨

 ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜· Ô˜˙ÂÓÂDÆÂÓˆÚ ¯·ˆÓ‰ Ï˘ 

¨¯·ˆÓ‰ ·ËÂ˜Ó ÌÚÙ Û‡ ˜˙Ï ¯ÂÒ‡ ‰Ê‰ Ô˘ÈÈÁ‰ ˙‡

Ó·ÏÆ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÈÏÁÓ Ì‡ „

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˙‰
ÌÚÙ Û‡ ¯·Á˙ Ï‡ ¨¯ÊÚ ÈÏ·Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÚÈ˙Ó ¯˘‡Î

·ËÂ˜Ï ¯ÊÚ‰ ¯·ˆÓ Ï˘ ∑≥ ¯ÂÈ‡ ≠ ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡

 ÈÏÈÏ˘‰A˙„Â˜Ï ‡Ï‡ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ¯·ˆÓ Ï˘ ∑≥ ¯ÂÈ‡ 

ÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ØÚÂÓ· ‰˜¯‡‰ÆÌÈ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰

∑≥ ̄ ÂÈ‡∑¥ ̄ ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡

‰˜ÒÙÂ‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ
 ·ˆÓÏ ··ÂÒ Á˙ÙÓ‰Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙSTOP˙ÈÈˆ Æ

˙ÈÓ„˜‰ ·ÁÂ¯‰ ̇ ¯Â˜ ÏÚ ̈ ÍÎÏ ̇ ˘„˜ÂÓ‰ ̇ ÈÂÂ˙‰ ÏÚ ̇ Â‡¯Â‰Ï
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÒÂ ̆ È ̄ ˘‡Î ̈ Á˙ÙÓ‰ ̇ ‡ ̄ ÈÒ‰Ï ıÏÓÂÓ Æ∑¥ ̄ ÂÈ‡
Â‡ ¨¯ÒÂ‰ Á˙ÙÓ‰˘ ¯Á‡Ï ·Î¯‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ·ÂÊÚÏ ˘È Æ˙ÈÂÎÓ·

 ·ˆÓÏ ··ÂÒSTOP˙ÏÂÚÙ ‰˜ÒÙÂ‰˘ ‡„ÂÂ ̃ Ï„˙Ó ‰˙‡ ̄ ˘‡Î Æ
 ·ˆÓÏ ··ÂÒ Á˙ÙÓ‰Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÚÂÓSTOPÆ

‰¯‰Ê‡

 ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ ¯Â·Ú     DualogicÌ‡ ¨
ÚÈ˙‰Ï ̆ È ̈ ÔÂ¯„Ó ÏÚ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ̇ ˜ÒÙÂÓ ÚÂÓ‰ ̇ ÏÂÚÙ
‡ÏÏ ¨≠ Â‡ ´ ·ˆÓÏ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙ÊÊ‰· ˘„ÁÓ ÚÂÓ‰ ˙‡
ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ ¯Â·Ú ÆÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ¯Â¯Á˘

Dualogic „Â˜Ù˙Â ¨HILL  HOLDER¨ÏÈÚÙ ‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ ≠
ÏÂÚÙÏ ̃ ÈÒÙÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ̈ ÔÂ¯„Ó ÏÚ ‰„È¯È· ‰¯ÈˆÚ Ï˘ ‰¯˜Ó·

 „Â˜Ù˙˘ È„Î ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· HILL HOLDER‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ ≠
ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ÔÈÓÊÂ ÏÈÚÙ ‡Â‰Â ¯Á‡Ó ≠ „˜Ù˙È
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓ
¯‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Â·ÚØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ÂÈ„MP3¨®ÌÈÈ˜ Ì‡© 

¯ÙÒÏ Û¯ÂˆÓ‰ ÁÙÒ· ˙Â˙È‰ ¨˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡¯˜

Æ‚‰Ï ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰

È˜˙ „ÂÈˆ

∫˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰

¥¯Ï ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‡Ï ÌÈÏ·Î·Î¯Ï ÂÈ„;

¥¯ ˙È··Î¯Ï ÂÈ„;

¥Ó ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ÌÈ˙·¯ÂÁ‡ÓÂ ÌÈÙÏ;

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨ÌÈÏÂ˜Ó¯ ˙˜˙‰Ï

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ

˘È ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï Ô˜˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯ Ì‡
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ

ÏÓÒ“Ú· ˙“ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰Î¯„‰ Ï·˜Ï È„Î ¨Ó
‰ÏÂÏÚ ‰ÈÚË ‡ÏÏ ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ¯˙È ˙˜È¯Ù Æ¯·ˆÓ‰

ÆÂÏ ‰˙˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÂËÈ·ÏÂ ¨¯·ˆÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï

¥‰Ë‡Ï Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡Ï Ï·Î;

¥ÌÈÈÓ„˜ ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ÌÈÏ·Î;

¥¯Ï Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡Ï Ï·Î·Î¯Ï ÂÈ„;

¥˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚· ‰Ë‡;

 ·Î¯Ï ÂÈ„¯®ÌÈÈ˜ Ì‡©

∫˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰

¥‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„“Î Ó“‡ÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏÈ· ¨ÌÈ

‰ È˙˘· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞ª˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„

¥Ó ≥∏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘“Î Ó“ÌÈÏÈÏˆÏ ‡¨Ë‡ÂÂ ≥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ 

‰ È„ÂÓÚ·ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„

¥Ó ±∂μ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘“Î Ó“Ó ÁÂÂËÏ ‡¨Ë‡ÂÂ ¥∞ È· ‡Ï

ªÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ „ˆ‰ ˙ÂÁÂÏ·

¥ª˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚ ÏÚ ‰Ë‡

¥¯ØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„MP3ÌÈË¯ÙÓ ¯Â·Ú© 

 ÁÙÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨‰ÏÚÙ‰Â“¯˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„“Û¯ÂˆÓ‰ 

Æ®‰Ê ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÏ

 ˙Î¯ÚÓHiFi∫®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ˘‡¯Ó ˙˜˙ÂÓ‰ 

¥‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„“Î Ó“ÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡È· ¨ÌÈ

ªË‡ÂÂ ∂∞

¥È„ÂÓÚ· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÏÈÏˆÏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘

‰ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„

¥ ≥∞  ¯·‚Óx¥ ,ª¯ÂÁ‡Ó ÈÓÈ‰ „ˆ‰ ÁÂÏ· ¨Ë‡ÂÂ 

 ‰˜˙‰Ï ‰Î‰®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ËÒ‰ „ÂÈˆÏ ÛÒÂ·∫Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÈË¯„

¥‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„“Î Ó“‡ÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏÈ· ¨ÌÈ

‰ È˙˘· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞ª˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„

¥Ó ≥∏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘“Î Ó“ÌÈÏÈÏˆÏ ‡¨Ë‡ÂÂ ≥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ 

‰ È„ÂÓÚ·ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ª˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚ ÏÚ ‰Ë‡

¥¯ØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„MP3ÌÈË¯ÙÓ ¯Â·Ú© 

 ÁÙÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨‰ÏÚÙ‰Â“¯˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„“Û¯ÂˆÓ‰ 

Æ®‰Ê ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÏ

˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ· È„È ÏÚ ÌÈ˘Î¯‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡
Î¯ ¯Á‡Ï ÌÈ˘˜·Ó Ì‡ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘È

Ó˘Á‰ ¨ÌÈÈÏ˙Î¯ÚÓ ˙Ó‚Â„© ‰ÚÂ·˜ Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡ ÌÈ˘¯Â„

‚Î ˙ÈÈÈÂÂÏ ¯Â˙È‡ ˙Î¯ÚÓ Â‡ ‰˜ÚÊ‡ÌÈ¯ÊÈ·‡ Â‡ ¨®˙Â·È‚ „

Ó˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÒÓÂÚ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÈ¯Á‡¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ¨Ï

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚÏ“Ú· ˙“‰·˘ ¨Ó

ÎÓÒÂÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ÌÈÏÂÎÈÓ‰Ï ÌÈÌÈ˜˙‰‰ ÏÚ ıÈÏ

 Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰Lineaccessori˙ÎÈ¯ˆ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Æ

Ó˘Á‰·Ï ¨ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ ˜Â„‰ÏÂÎÈ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ Ï

˜ÊÁ ¯·ˆÓ Ï˘ ‰˜˙‰ ‰ˆÂÁ Ì‡‰ ÚÂ·˜ÏÂ ¨ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ

Æ¯˙ÂÈ

ÈÂ¯Ë˜Ï‡ØÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ Ï˘ ‰˜˙‰
Ó˘Á „ÂÈˆÓ˘Á È¯ÊÈ·‡Ï ˙ÂÁ· ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÈÂ¯Ë˜Ï‡ Â‡ ÈÏÏ

Î¯ ¯Á‡Ï¯ÂÈ‡ ‰‡·‰ ˙ÈÂÂ˙‰ ˙‡ ˙‡˘Ï ·ÈÈÁ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘È

Æ∑μ

®ËÏ˜ÓØ¯„˘Ó© ̄ ˘˜ „ÂÈˆ ÔÈ˜˙‰Ï ‰¯È˙Ó Ë‡ÈÙ ·Î¯‰ ̇ ¯·Á

˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ¨˙ÓÂÈÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯Âˆ· Ô˜˙ÂÓ ‡Â‰ „ÂÚ ÏÎ

ÆÍÓÒÂÓ ˙Â˜˙‰ ÊÎ¯Ó· Ô¯ˆÈ‰

∑μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫·Â˘Á˘È·ÎÏ ˙ÈÂÎÓ ˙ÈÈÏÚ ÚÂÓÏ ˙ÂÈÂ˘Ú ˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ 

‚ÂÓ‰ ̈ ÌÈ¯ÊÈ·‡ ̇ ˜˙‰ ̇ Â·˜Ú·‰ Æ‰·Ó ÈÂÈ˘Î ÌÈ¯„ÏÂÏÚ ̄ ·„

‰‡ˆÂ˙Î ÂÓ¯‚˘ ˙ÂÏ˜˙ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÂËÈ·Ï ÌÂ¯‚Ï Ì‚

Æ‰ÙÈ˜Ú Â‡ ‰¯È˘È ‰¯Âˆ· ÂÈÏ‡ ˙Â¯Â˘˜ Â‡ ¨ÈÂÈ˘‰Ó

 ·Î¯‰ ˙¯·ÁFIAT‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˜Ê ¯Â·Ú ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘È˙ ‡Ï 

ÓÂ‰ Â‡ Â˜ÙÂÒ ‡Ï ¯˘‡ ¨ÌÈ¯ÊÈ·‡ ˙˜˙‰ÓÏÚ ˘ÂÓÈ˘Ï ÂˆÏ

 ·Î¯‰ ˙¯·Á È„ÈFIAT˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ Â˜˙Â‰ ‡Ï Â‡ØÂ ¨

Æ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰

ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÂ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ

ÌÈÂÙÏË ˙Ó‚Â„© ˙¯Â˘˜˙ „ÂÈˆ· ˙ÈÂÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡

ÎÂ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ ¨ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ‚‚‰ ÏÚ ‰˜˙Â‰ Ì‡ ‡Ï‡ ¨®‰ÓÂ„

¯Ù ‰Ë‡Æ˙„

∫·Â˘ÁÍÂ˙· ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ‰Ï‡ ˙Ó‚Â„ ÌÈ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ 

¯Ù ‰Ë‡ ‡ÏÏÂ© ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙≠Â¯Ë˜Ï‡ ˙Â„˘ ¯ˆÂÈ ®˙„

‡˙ ÍÂ˙· ‰„Â‰˙ ÈË˜Ù‡ È„È ÏÚ ÌÈ¯·‚ÂÓ‰ ÌÈÈË‚Ó

˙ÂÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÏ˜˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ‰Â ¨ÌÈÚÒÂ‰

˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ‰ÊÎ˘ ·ˆÓ ÆÔ‰· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰˘

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÚÒÂÏ ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰ ÔÂÎÈÒÏ ÛÒÂ· ˙ÂÁÈË·‰

˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ¨‰Ï‡ ÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰Â ¯Â„È˘‰ ÍÎÏ ÛÒÂ·

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ·Î¯Ó Ï˘ ‰‚‰‰ Ë˜Ù‡Ó ÚÙ˘ÂÓ

 È„È ÏÚ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÏ ¯˘‡·EC  (UMTS,

GPRS, GSM)ÓÏ ‰·ÂÁ ¨˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‰„ÈÙ˜· ‡Ï

ÆÔÂÙÏË‰ Ô¯ˆÈ Ï˘

˜Ï„‰ ˙Á˙·
·Ï· ˙¯ÙÂÚ ÏÂË ÔÈÊ·· ˘Ó˙˘‰ÔË˜Â‡ ¯ÙÒÓ ÌÚ ¨„

95RONÆ˙ÂÁÙÏ  

∫·Â˘Á¨‰˜ÈÊÓ ‰ËÈÏÙÏ Ì¯Â‚ ÏÈÚÈ È˙Ï· ÈËÈÏË˜ ¯ÈÓÓ 

Æ¯ÈÂÂ‡‰ ÌÂ‰ÈÊÏ Ì¯Â˙ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â

 ∫·Â˘Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ ˙¯ÙÂÚ ÌÚ ÔÈÊ·· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ

ÏÂÏÚ ‰ÊÂ ¯Á‡Ó ¨ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó· Â‡ ¯˙ÂÈ· ‰Ë˜ ˙ÂÓÎ·

ÆÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï

 ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË· ‰ÏÂÚÙ‰ ≠

ÍÈÓÒ ÍÙÂ‰ ¯ÏÂÒ‰ ¨¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË˘Î

˙ÂÈ˜˙· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÔÈÙ¯Ù È˜È˜ÏÁ Â· ÌÈ˘·‚˙ÓÂ

‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰Æ˜Ï„

Î‰ ˙ÂÁ˙· ÌÈ˜ÙÂÒÓ ¨‰‰Ï‡ ˙ÂÈÚ· ÚÂÓÏ È„È‚ÂÒ È˘ ˜Ï„

‚ÂÒÂ Û¯ÂÁÏ ‚ÂÒ ¨ıÈ˜Ï ‚ÂÒ ∫‰˘‰ ˙ÂÂÚÏ Ì‡˙‰· ¨¯ÏÂÒ

ÁÂÈÓ· ÌÈ¯˜Â ÌÈÈ¯¯‰ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï© ÈË˜¯‡˙Ó Ì‡ Æ®„ÌÈ˜Ï„

‰· ‰¯ÂË¯ÙÓËÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ÔÈ‡ ÂÈ˙ÂÂÎ˙˘  ¯ÏÂÒ·

ÓÂÓ ¨Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÛÒÂ˙· Â˙Â‡ ··¯ÚÏ ıÏTUTELA

DIESEL ART˙‡ ÍÂÙ˘Ï ˘È Æ‰ÊÈ¯‡‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ‰ ÒÁÈ· 

‰ ÏÎÈÓÏ ÛÒÂ˙‰˙‰ ÈÙÏ ˜Ï„„„Æ¯ÏÂÒ· ˜ÂÏ„

Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰˙Â‡ ÌÈÁÓ Â‡ ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘Î

ÓÂÓ ¨ÌÈ¯˜ Â‡ ÌÈÈ¯¯‰ ÌÈ¯ÂÊ‡·˙Ï ıÏÆÈÓÂ˜Ó ¯ÏÂÒ· ˜Ï„
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜Ï„‰ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ
 ‰ÒÎÓB „Â·È‡ ˙ÚÈÓÏ Ô˜˙‰ ÌÚ ˜ÙÂÒÓ ∑∂ ¯ÂÈ‡ C¨

 ˙È˙Ï„Ï Â˙Â‡ ÁË·‡Ó‰AÆ

 ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙ÙBÏ˘ ‰ÓÈË‡‰ Æ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙¯ÊÚ· 

ÏÎÈÓ· Ï˜ ıÁÏ ˙ÈÈ·Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÂÏÈÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ

‰‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘ ÌÚ ÚÓ˘È‰Ï ÈÂ˘Ú‰ ‰˜ÈÈ‰ ˘Ú¯ ÔÎÏ Æ˜Ï„

˙Ó ‰˙‡ ¯˘‡Î ÆËÏÁ‰· ÏÈ‚¯ ‡Â‰ ¨ÏÎÈÓ‰‰ ¨˜Ï„˙‡ ˜„

‰ ÍÂ˙· ˜ÈÊÁÓ‰ Ô˜˙‰Ï ‰ÒÎÓ‰¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ˙È˙Ï„

Æ∑∂

‰¯‰Ê‡
Á˙ÙÏ ˙Â˜ÏÂ„ ˙ÂÈ¯‚ÈÒ Â‡ ˙ÂÙÂ˘Á ˙Â·‰Ï ·¯˜˙ Ï‡

Á˙ÙÓ ÍÈÙ ˙‡ ˜Á¯‰ Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ ∫˜Ï„‰ ÈÂÏÈÓ
ÆÌÈ˜ÈÊÓ ÌÈ„‡ ˙ÙÈ‡˘ ˙ÚÈÓÏ ¨˜Ï„‰ ÈÂÏÈÓ

∑∂ ̄ ÂÈ‡

ÓÂÓ ‰Ê ‰¯˜Ó·‰ ÏÎÈÓ˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ıÏÓ ‰È‰È ˜Ï„‡Ï

Æ˙ÂÁÙÏ μ∞• Ï˘˘ ¯ÂÚÈ˘·

˜¯Â Í‡ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ¨ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ·
Ô˜˙‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ˘ ‰¯Â·Á˙Ï ¯ÏÂÒ·

 È‡ÙÂ¯È‡‰EN590Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ Æ
ÔÂ˜È˙Ï Ô˙È ÂÈ‡˘ ˜Ê ÚÂÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ˙Â¯Á‡ ˙Â·Â¯Ú˙
˙ÂÚË· ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‡ Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÒÂÎÓ ‰È‰È ‡Ï˘Â

˙‡ Ô˜Â¯Ï ˘ÈÂ ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ ¨¯Á‡ ‚ÂÒÓ ˜Ï„ ÏÎÈÓ·
Ô˜Â¯Ï ˘È ¨¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ÂÏÈÙ‡ ¨ÏÚÙ ÚÂÓ‰ Ì‡ ÆÏÎÈÓ‰

ÆÏÎÈÓ‰ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÂ ¨˜Ï„‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÎ ˙‡

˜ÂÏ„˙

Î˙ ÁÈË·‰Ï È„Ó ˜Ï„ ÏÎÈÓ ˜ÂÏ„˙ÂÙÒÂ‰ È˙˘ Úˆ· ¨‡Ï

ÛÈÒÂ˙ Ï‡ Æ‰·‡˘Ó‰ Á„˜‡ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯ÈˆÚ‰ ¯Á‡Ï

˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÚ·Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÂ ¯Á‡Ó ¨ÍÎÏ ¯·ÚÓ

‰ ˙˜ÙÒ‡Æ˜Ï„
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ‚˙Ó

∫È„È≠ÏÚ ̇ Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÏÚÙÂÓ

¥‰ ̇ ˜ÙÒ‡ ̇ ˜ÒÙ‰‡È‰ ‰¯È˘È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ̄ ˘‡Î ̃ Ï„

‰ªÚÂÓ‰ ̇ ÓÓ„

¥ª˙Â˙Ï„‰ ̇ ÏÈÚ Ï˘ ÈËÓÂËÂ‡ ̄ Â¯Á˘

¥Æ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙ÏÚÙ‰

Î‰ ‚ˆÂÓ ‰ÏÈÚÙ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ·Â˙È”Fuel cut off see

handbook”Æ®‚‰ ¯ÙÒ ‰‡¯ ˜Ï„ ˜Â˙È© 

·‡˙· ‰Ó‚Â„Ï ¨˜Ï„ ˙ÂÙÈÏ„Ï ˙Â¯È‰Ê· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ˜Â„

‰ ÏÎÈÓ ¯ÂÊ‡·Â ˙ÈÂÎÓÏ ˙Á˙Ó ¨ÚÂÓ‰Æ˜Ï„

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ˙Â˘‚˙‰ ¯Á‡ÏSTOP¨

ÎÆ¯·ˆÓ‰ ˙Â˜¯Ù˙‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„

ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Úˆ· ¨‰˙ÂÓ„˜Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï

∫‡·‰

¥ ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒMARª

¥Î‰ ÔÂÂÁÓ ˙‡ ÏÚÙ‰ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÈ

¥ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥Î‰ ÔÂÂÁÓ ˙‡ ÏÚÙ‰ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÈ

¥ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥ ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒSTOPÆ

‰¯‰Ê‡
¯Á‡Ï ˜Ï„ ÌÈÁÈ¯Ó Ì‡ ÔÎÂÒÓ ·ˆÓ ÚÂÓÏ È„Î

˙‡ ˘„ÁÏ ÔÈ‡ ¨˜Ï„ ˙ÙÈÏ„· ÌÈÈÁ·Ó Â‡ ‰Â‡˙
ÆÚÂÓÏ ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡
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ÏÂÙÈË
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰‚‰
ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜˙‰· ˙Â„ÈÂˆÓ ÔÈÊ· ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ

∫ÌÈÏÈÚ¯ ÌÈÊ‚ Ï˘ ‰ËÈÏÙ ˙˙ÁÙ‰Ï

¥ªÈ˙‚¯„≠˙Ï˙ ÈËÈÏË˜ ¯ÈÓÓ

¥·ÓÏ È˘ÈÈÁª‰„

¥Æ˜Ï„ ÈÂ„È‡ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ

· Í¯ÂˆÏ ÂÏÈÙ‡ ÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ ÁÈ˙ Ï‡ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ·¨‰˜È„

Á‡ ˙ˆÓ ¯˘‡ÎÆÌÈ˜˙ÂÓ ¯˙ÂÈ Â‡ „

„Â‡Ó ˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË Á˙ÙÓ ÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓ‰
¨ÌÈ˘·È ÌÈÏÚ ¨·˘Ú ÏÚÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰Á˙ Ï‡ ÆÂ˙ÏÂÚÙ ÍÏ‰Ó·

Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ Æ¯Á‡ ˜ÈÏ„ ¯ÓÂÁ ÏÎ Â‡ Ô¯Â‡ ÈËÁÓ

 ÏÊÈ„ ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ(DPF)

 ÚÂÓ·©Multijet ÌÚ DPF·Ï· ®„

ÒÓÒÓ ‡Â‰ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ Ô¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ¨ÈÎÓ Ô˙Î¯ÚÓÓ „

ÎÂÏ˘ ¨‰ËÈÏÙ‰ÎÓ˘ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙ÈÊÈÙ „ÌÈÊ‚‰ ÌÈÏÈ

ÒÓ ÆÏÊÈ„ ÈÚÂÓÓ ÌÈËÏÙ˘ËÚÓÎ ˜ÏÒÏ „ÚÂ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ Ô

Æ˙ÂÈ„È˙ÚØ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ

˙„ÈÁÈ ˙„Ú˙Ó ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÍÏ‰Ó·

È‡˙ ¨‰ÚÈÒ Í˘Ó© ÌÈÂ˙ Ï˘ ‰¯Â˘ ÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰

‰ÎÂ ‰¯ÂË¯ÙÓË ¨Í¯„ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ˙·˘ÁÓÂ ®‰ÓÂ„

ÎÏ˘Ú Â„“ÒÓ‰ ÈÒÓ‰˘ ¯Á‡Ó ÆÔÎÂÏ ÔÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ „

˙ÂÚˆÓ‡· ÆÌÈÚÂ·˜ ÌÈÁÂÂ¯Ó· Â˙Â‡ ˙Â˜Ï ˘È ¨˙ÈÊÈÙ

ÔÙÂ‡· ¯˜Â·Ó ÈÓˆÚ ÈÂ˜È ÆÔÓÁÙ‰ È˜È˜ÏÁ Í˘ ‰¯Ú·‰

·ˆÓÏ Ì‡˙‰· ÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ È„È ÏÚ ÈËÓÂËÂ‡

ÒÓ‰ÈÂ˜È‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ È‡˙Â Ô

˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÈÈÏÚ ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÚÙÂ˙· ÔÈÁ·˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ÈÓˆÚ‰

Ó˘Á‰ ‰ÙÈÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ˜¯Ò‰ „ÏÒ·¨˙ÈÏ

ÈÊ‚ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰¯ÂË¯ÙÓË ¨Ô˘Ú ˙ËÈÏÙ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÈÈÏÚ

‚· ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÚÙÂ˙ Æ‰ËÈÏÙ‰˙ÂÚ‚ÂÙ ÔÈ‡ Ô‰Â ‰Ï˜˙ ¯„

‰ÚÈÙÂÓ Ì‡ Æ‰·È·ÒÏ ˜Ê ˙ÂÓ¯Â‚ Â‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ·

ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨˙„”ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“Æ
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‰¯‰Ê‡

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ                CÆ‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· 

Ó ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ÏÚÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÏÈÚ‰ ÔÂ‚ÓÔÂ¯„

ÔÂ‚Ó ÏÚÂ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· ÆËÏÁ‰· ‰ÏÈ‚¯ ‡È‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ¨ÏÂÏ˙

‰ÓÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙Î˘Ó ‡È‰ Ì‡ ¨‰¯Â‚Á‰ ˙‡ ‰ÏÈÏ‚‰

Æ‰‰Â·‚ ˙Â¯È‰Ó· ÌÈÏÂ˜ÈÚ· ‰‚È‰ Â‡ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰ ¨˙ÈÓÂ‡˙Ù

¨˙ÂÈË¯È‡ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ÌÚ Ô˜˙ÂÓ È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰

Æ‰ÏÈÏ‚ ÔÂ‚ÓÂ ÔÂ‚ÈÚ ˙Â„Â˜ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÏÚ·

ÌÈÚÒÂ‰ ¨‰ÊÚ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ ¯ÂÎÊ
˙Â¯Â‚Á ÌÈ¯‚ÂÁ ÌÈ‡ ¯˘‡ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈ·˘ÂÓ·
ÌÈÂÂ‰Ó ¨˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÎÒÏ ÌÓˆÚ ˙ÙÈ˘Á „·ÏÓ ª˙ÂÁÈË·

ÆÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ· ÌÈÚÒÂ‰ ¯Â·Ú ‰ÎÒ

∑∑ ¯ÂÈ‡

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á
˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘‰

„ÂÓˆ Í·‚ ¯˘‡Î ¨‰ÊÁ‰ ÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯·Ú‰
Æ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘ÓÏ

Î˙ÈÂ˘Ï‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ÍÈÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ È„
A ÌÊ·‡‰ ÍÂ˙Ï ∑∑ ¯ÂÈ‡ B˙˘È˜ ˙ÚÓ˘˘ „Ú ∑∑ ¯ÂÈ‡ 

ÔÂ‚ÓÏ Á‰ ¨‰¯Â‚Á‰ ‰ÒÙ˙ Ì‡ ‰¯È‚Á‰ ÍÏ‰Ó· Æ‰ÏÈÚ‰
ÍÂ˘Ó ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨¯ˆ˜ ˜Á¯ÓÏ ‰¯ÊÁ ‰˙Â‡ ÏÂÏ‚Ï ‰ÏÈÏ‚‰

Æ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰ÎÈ˘Ó ‡ÏÏ ‰˙Â‡ ÍÈ¯‡‰Ï ·Â˘

 ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏC‰˙Â‡ ÊÂÁ‡Â ¨‰¯Â‚Á‰ ¯Â¯Á˘Ï ∑∑ ¯ÂÈ‡ 
Î ¯ÂÁ‡Ï ˙ÏÏ‚ ‡È‰˘ ÔÓÊ·‰¯Â‚Á‰ ÆÌÈÏÂ˙ÈÙ ÚÂÓÏ È„

ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÂÂÎ˙ÓÂ ‰ÏÈÏ‚‰ ÔÂ‚Ó ÍÂ˙Ó ˙˘¯Ù
˘ÙÂÁ ÂÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ¨‰˙Â‡ ¯‚ÂÁ‰ ÚÒÂ‰ ÛÂ‚Ï ‰Ó‡˙‰·

Æ‰ÚÂ˙

˙ÂÁÈË·
‰¯‰Ê‡
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Î¯ÚÓ S.B.R
 ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰S.B.R˙¯Â‚Á ¯ÂÎÊ‡© 

˙Â¯Â‚Á Ì‡ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰Â ‚‰‰ ˙‡ ‰¯È‰ÊÓ‰ ¨®˙ÂÁÈË·

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ¨Â¯‚Á ‡Ï Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰

¥ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÊÓÊ ÏÈÏˆÂ ¨˙ÂÚÈ·˜· ˙˜Ï„

ª˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ˘‰ ∂ Í˘Ó· ÏÚÙÂÓ Í˘Ó˙Ó

¥ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÚÓ˘ ÌÊÓÊ‰ ÏÈÏˆÂ ˙·‰·‰Ó 

Æ˙Â‡·‰ ˙ÂÈ˘‰ π∂≠· ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨ÚÂ·˜ ‰ÏÂÚÙ ÏÂËÈ· ¯Â·Ú

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ

 ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ·Â˘Ï Ô˙ÈS.B.R‚‰ ËÈ¯Ù˙· Ì‚ Æ˙Â¯„

Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ
Î‚‰Ï È„˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÏÈ„

‰ÓÎ ¯ÂÁ‡Ï ÌÈÏÏÂ‚ ‰Ï‡ ÌÈ˜˙‰ ÆÌÈÈÓ„˜ Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ·

Ò˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÌÈ¯ËÓÈË

Î ÌÈÁÈË·Ó Ì‰ ‰Ê ÔÙÂ‡· Æ‰ÓÈÏ‡ÓˆÂ˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á È„

ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÏÂÚÙ˘ ÈÙÏ ¨ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ‰˙Â‡ ¯‚ÂÁ‰ Ï‡ ÂÙÂ‚Ï

Î ˙ÂÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á Æ‰ÏÈÁ˙ÓÌ„˜‰ È˙ÂÓ˘ ÔÈÈˆÏ È„

Ì‡ Ì‚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ‰¯ÊÁ· ÏÂÏ‚Ï Ô˙È ‡ÏÂ ¨ÂÚÙÂ‰

ÆÈ„È ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ ÌÈÁÓ

‰ Ô˙ÙÓ ¯ÂÊ‡·© ÛÒÂ Ì„˜ ÔÁ˙ÂÓ· ˙„ÈÂˆÓ ÂÊ ˙ÈÂÎÓ¨®˙Ï„

ÆÈ˙Î˙Ó‰ Ï·Î‰ ˙Â¯ˆ˜˙‰ È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ Â˙ÏÂÚÙÂ

∫·Â˘ÁÎ ˙ÏÂÚÙÓ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„

‰˙Â‡ ¯ÂÓ˘Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚Á ¨Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ

Î¯È‰ Ô‚‡ÏÂ ‰ÊÁÏ ‰„ÂÓˆÆÌÈÈ

ÏÈÚ¯ ÂÈ‡ ‰Ê Ô˘Ú Æ¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Ô˘Ú Ï˘ ‰Ë˜ ˙ÂÓÎ

ÌÈ˜˜Ê ÌÈ‡ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ ÔÈÈˆÓ ÂÈ‡Â

Ì‰Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ‡˙· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÆÊÂ¯È‚ Â‡ ‰˜ÂÊÁ˙Ï

˙ÂÙÂÒ ¨˙ÂÙˆ‰© Ú·Ë ˙ÂÂÒ‡ ·˜Ú Ì‡ ÆÌ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÏË·Ó

ÂÎÂ ˙ÂÈÓÈ’ÆÌÙÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨ÂÚ‚Ù Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ®
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÁ‰
˙Â˜˙‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ‚Â‰Ï ·ÈÈÁ ‚‰‰

Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ÌÈÚÒÂ‰ ¯‡˘ Ì‚˘ ÁÈË·‰ÏÂ ¨Û˜Â˙·

Â„ÈÙ˜‰ Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈ˜ÂÁÏ

Æ‰ÚÈÒ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ

Ì‡Ï ÔÂÎÈÒ‰ Æ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ¯Â‚ÁÏ ˙Â·ÈÈÁ ÔÂÈ¯‰· ÌÈ˘ Ì‚

ÆÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ÍÂÓ ‰È‰È ¨‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯·ÂÚÏÂ

Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ÔÂÈ¯‰· ÌÈ˘

¯ÂÈ‡ ‰‡¯© ÔË·Ï ˙Á˙Ó ¯Â·ÚÈ ‡Â‰˘ ÍÎ ¨„Â‡Ó ÍÂÓ ‰¯Â‚Á‰

Æ®∑∏

∑∏ ¯ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
¯Á‡Ï ÆÈÓÚÙ≠„Á ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ÂÏÚÙÂ‰˘
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ“Ú· ˙“˘ÂÓÈ˘Ï ÔÂ¯Á‡ ÍÈ¯‡˙ ÆÌÙÈÏÁ‰Ï È„Î ¨Ó

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Æ˙Ï„‰ ‰ˆ˜· ˙˜˙ÂÓ‰ ˙ÈÂÂ˙· ÚÈÙÂÓ
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“Ú· ˙“ÆÌÙÈÏÁ‰Ï È„Î ¨Ó

ÌÂÓÈÁ Â‡ ˙Â„Â˙ ¨˙ÂË·ÁÏ ÂÓ¯‚ ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ
 ≠Ó ‰ÏÚÓÏ© ÈÓÂ˜Ó 100°C∂ ≠Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó·

ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ¨Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ·È·Ò ¯ÂÊ‡· ®˙ÂÚ˘
ÌÈ‡ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ÆÌÏÈÚÙ‰Ï Â‡ ˜Ê Ì‰Ï
Â‡ ÌÈ˘·Â˘Ó Í¯„ ÈÙÓ ˙ÂÓ¯‚‰ ˙Â„Â˙Ó ÌÈÚÙ˘ÂÓ

ÂÎÂ ‰Î¯„Ó ˙ÂÙ˘ ˙Ó‚Â„ ¨ÌÈÏÂ˘ÎÓ’ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Æ
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“ÆÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ¨Ó

ÔÂÒÈ¯ ÁÂÎ ÈÏÈ·‚Ó
Î‚‰Ï È„‰ÏÈÏ‚‰ ÈÂ‚Ó ÌÈÏÏÂÎ ¨ÚÒÂ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÏÈ„

Ó ·¯ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ÌÈÚÂÓ‰ ¨ÔÂÒÈ¯ ÁÂÎ ÈÏÈ·‚Ó‰ÊÁ‰ ÏÚ È„

˙¯Â‚Á Ï˘ ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÍÏ‰Ó· ¨ÚÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÙ˙Î‰Â

Æ˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰· ˙ÂÁÈË·‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
·ˆÓ· ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ˙‡ ·ˆ‰ ˙È·¯Ó ˙ÂÁÈË·Ï
˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á˘ ‡„ÂÂ ª¯ÂÁ‡Ï ‰ÈÏÚ ÔÚ˘È‰Â ÆÛÂ˜Ê

Ô‰ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ¯Â‚ÁÏ ‰·ÂÁ ÆÌÈÈÎ¯ÈÏÂ ‰ÊÁÏ ·ËÈ‰ ‰„ÂÓˆ
˙Â¯Â‚Á ˙¯È‚Á ‡ÏÏ ÌÈÚÒÂ ¯˘‡Î Æ¯ÂÁ‡Ó Ô‰Â ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ·

Æ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨˙ÂÂÓÏ Û‡Â ‰˘˜ ‰ÚÈˆÙÏ ÔÂÎÈÒ‰ ¯·Â‚ ¨˙ÂÁÈË·

Â‡ ¨Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ Â‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á Ï˘ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙‡ ˜¯ÙÏ ¯ÂÒ‡
ÌÈÎÓÒÂÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ·ÈÈÁ ÏÂÙÈË ÏÎ ÆÌ‰·

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ „ÈÓ˙ ¯˘˜ ¯Âˆ ÆÌÈÓÂÈÓÂ
ÏÓÒ“Ú· ˙“ÆÓ

∫·Â˘Á‰ÚÂˆ¯‰ Æ˙Ï˙ÂÙÓ ‰È‰˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á˘ ¯ÂÒ‡ 

¨ÔÂÒÎÏ‡· ‰ÊÁ‰Â Û˙Î‰ ·ÁÂ¯Ï ¯Â·ÚÏ ˙·ÈÈÁ ‰ÂÈÏÚ‰

Î¯ÈÏ ‰„ÂÓˆ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰Â˙Á˙‰ ‰ÚÂˆ¯‰ÂÈÙÎ© ÌÈÈ

Ï‡ ÆÚÒÂ‰ Ï˘ ÔË·‰ ·ÁÂ¯Ï ‡ÏÂ ¨®∑π ¯ÂÈ‡·  ‚ˆÂÓ˘

Î ¨®ÌÈ·Ë‡ ¨˙ÂÎÈÒ© Ì‰˘ÏÎ ÌÈËÈ¯Ù· ˘Ó˙˘˙˜ÈÁ¯‰Ï È„

ÆÛÂ‚‰Ó ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡

∫·Â˘ÁÁ‡ Ì„‡ ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ÏÎ· „

·Ï·Î¯· ÏÚ „ÏÈ ÚÈÒ˙ Ï‡ Æ„˙Á‡ ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ÌÚ ÍÈ

Ì‰˘ÏÎ ÌÈˆÙÁ ·Èˆ‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÏÏÎ Æ∏∞ ¯ÂÈ‡ ¨ÌÎÈ˘ ÏÚ Ô‚‰Ï

Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ÔÈ·Ï Ì„‡‰ ÔÈ·

∑π ¯ÂÈ‡

∏∞ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÁË·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰
ÓÈËÙÂ‡ ‰‚‰ ¯Â·ÚÌÈÚÒÂ‰ ÏÎ ¨˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÈÏ

ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯Â‚ÁÏÂ Ì‰È˙ÂÓÂ˜Ó· ˙·˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ

Æ˙ÂÓÈ‡˙Ó

‰ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ¯·„ÆÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú „

‚· ‡È‰ ÂÊ ‰ÈÁ‰Ó ÏÎ· ‰·ÂÁ ¯„˙˜˙ ÈÙ ÏÚ ¨‰ÙÂ¯È‡ ˙ÂÈ„

 ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰2003/20/ECÆ

‚ „ÏÈ ˘‡¯·ÎÂ ¯˙ÂÈ ÏÂ„„ÏÈ‰ È¯È¯˘Â ¨®‰©ÂÙÂ‚Ï ÒÁÈ· ¯˙ÂÈ „

Ó ÔÙÂ‡· ÌÈÁ˙ÂÙÓ ÌÈ‡ ÂÈ˙ÂÓˆÚ ‰·ÓÂÂÊ ‰·ÈÒÓ ÆÔÈÈ„Ú ‡Ï

ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˙ÂÂ˘ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ì‰Ï ˙Â˘¯„

Î ¨ÌÈ¯‚Â·ÓÏÆ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï È„

‰ ¯˜ÁÓ ˙Â‡ˆÂ˙˙ÂÂ‰Ó ÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰‚‰· Ô„

 ÈÙÂ¯È‡‰ Ô˜˙Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ECE-R44˘Ó˙˘‰Ï ·ÈÈÁÓ ¯˘‡ ¨

∫˙ÂˆÂ·˜ ˘ÓÁÏ Ô˙Â‡ ˜ÏÁÓÂ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ·

‰ˆÂ·˜Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜

∞ ‰ˆÂ·˜˜ ±∞≠∞ Ï˜˘Ó“‚

´∞ ‰ˆÂ·˜˜ ±≥≠∞ Ï˜˘Ó“‚

± ‰ˆÂ·˜˜ ±∏≠π Ï˜˘Ó“‚

≤ ‰ˆÂ·˜˜ ≤μ≠±μ Ï˜˘Ó“‚

≥ ‰ˆÂ·˜˜ ≥∂≠≤≤ Ï˜˘Ó“‚

‰¯‰Ê‡
¯Á‡Ï Ï˘ÓÏ ¨ÌÈÊÚ ÌÈˆÁÏ· ‰„ÓÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á Ì‡

È‚¯· ¨‰ÈÂ‚ÈÚ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÓÏ˘· ‰ÙÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨‰Â‡˙
ÌÈÈ˙ÂÊÁ ÌÈÓ‚Ù ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ì‚ ÆÌ„˜‰ ÈÁ˙ÂÓÂ ÌÈÂ‚ÈÚ‰ ˜Â„È‰

Æ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ „·‡Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ¨‰¯Â‚Á·

˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙˜ÂÊÁ˙
Ù˜‰ÓÏ „∫˙Â‡·‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ‡Ï

¥Ù˜‰‡ÏÂ ˙Â˜„Â‰Ó „ÈÓ˙ ‰ÈÈ‰˙ ˙Â¯Â‚Á‰˘ „

˙Â˘¯Ù Ô‰˘ ‡„ÂÂ ÆÔ˙Â‡ ÌÈ¯‚ÂÁ ¯˘‡Î ¨˙ÂÏ˙ÂÙÓ

ÆÈ˘ÙÂÁ ÔÙÂ‡· ¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÏÏ‚Â

¥¯Á‡Ï ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÏÁ‰‰¯ÓÂÁ· ‰Â‡˙

ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ÆÂ˜ÂÊÈ Ô‰˘ ÌÈ‡Â¯ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ¨˙ÓÈÂÒÓ

˙‡ÆÂÏÚÙÂ‰ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ Ì‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á

¥ÌÈÓ ÌÚ „È· ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ıÂÁ¯Ï ˘È ÈÂ˜ÈÏ

˘·ÈÈ˙‰Ï Ô‰Ï ÁÈ‰ÏÂ ·ËÈ‰ Ô˙Â‡ ÛÂË˘Ï ¨ÔÈ„Ú ÔÂ·ÒÂ

¨ÌÈÙÈ¯Á ÌÈÈ˙ÈÈ˘Ú˙ ÈÂ˜È È¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÆÏˆ·

Ó· ¨‰˜ÈÓÂÂ˜‡·Î ¯ÓÂÁ ÏÎ· Â‡ ÌÈÚ·ˆ· ¨ÌÈÈ·ÏÈÓÈ

Æ˙Â¯Â‚Á‰ È·ÈÒ ˙‡ ˘ÈÏÁ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ¨¯Á‡

¥Ì˙ÏÂÚÙ ¨·Ë¯È‰Ï ‰ÏÈÏ‚‰ ÈÂ‚ÓÏ ¯˘Ù‡˙ Ï‡

ÆÌÈ˘·È Â¯‡˘ÈÈ Ì‰ Ì‡ ˜¯ ˙ÁË·ÂÓ ‰È˜˙‰

¥¯˘‡Î ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÏÁ‰ÈÓÈÒ· ÔÈÁ·‰Ï Ô˙È

Î˙Á Â‡ È‡Ï·ÆÌÈ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
LineaccessoriÆÏÈ‚‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎÏ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ‰ÚÈˆÓ 

ÓÂÓÂÎÂ˙ Ô‰Â ¯Á‡Ó ¨‰Ï‡ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ıÏ

ÁÂÈÓ·ÆË‡ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓ ¯Â·Ú „

´∞ ≠Â ∞ ˙ÂˆÂ·˜
˜ ±≥ „Ú Ï˘ Ï˜˘Ó· ˙Â˜ÂÈ˙“˙ÂÒÈ¯Ú· ˙‡˘Ï ‰·ÂÁ ‚

ÂÏÚÙÈ ‡Ï˘ ÍÎ ¨˘‡¯· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ¨¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÂÙ‰ ˙ÂÁÈË·
·Î ÌÈÒÓÂÚÆ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰ËÂ‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯‡ÂÂˆ‰ ÏÚ ÌÈ„

Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÓÂ˜Ó· ˙˜ÊÁÂÓ ‰ÒÈ¯Ú‰
ÌÂ˙¯ ˜ÂÈ˙‰ ÂÏÈ‡Â ¨∏± ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ·˘ÂÓ

Æ‰ÓˆÚ ‰ÒÈ¯Ú‰ ˙Â¯Â‚Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÒÈ¯ÚÏ

∏± ¯ÂÈ‡

∫‰¯ÂÓÁ ‰ÎÒ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ ÔÈ˜˙‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ 
¯˘‡Î ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ÏÚ ¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ‰ „ÏÈÏ

Æ‰ÏÂÚÙÏ ‰¯È˘Î ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î
ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ¨‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙ÂÁÙ˙‰

·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈ ÚÈÒ‰Ï ıÏÓÂÓ Æ˙ÈÏË˜ ‰ÚÈ‚Ù ˜ÂÈ˙·
Æ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· Ì¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ÁÂË·‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡Â‰˘ ¨È¯ÂÁ‡‰

˙ÈÂÎÓ· ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· È·˘ÂÓ ÔÈ˜˙‰Ï ¯ÂÒ‡
¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙ÂÁÙ˙‰˘ ÌÂ˘Ó ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î· ˙„ÈÂˆÓ‰

˙„ÈÓ· Æ˙ÈÏË˜ ‰ÚÈ‚Ù ˜ÂÈ˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·
˙‡ ˜˙Ï Ô˙È Ì‡ ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈ ÚÈÒ‰Ï Ô˙È Í¯Âˆ‰

Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î˘ ‡„ÂÂÏ „Ù˜‰ ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î
ÁÂÏ· ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ˙˜È„· ˙ÂÚˆÓ‡· ¨‰˜˙Â ÔÎ‡ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰

 ‰‡¯© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰“ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î“ ‡˘Â· ¨“˙ÂÈ¯Î
˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡“¨Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú ¯ÂÁ‡Ï ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ ÊÊ‰ Æ®

ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ‰ÒÈ¯Ú‰ Ï˘ Ú‚Ó ÚÂÓÏ È„Î

ÏÏÂÎ ¯Â˘È‡‰ ÈÂ˙ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÔÂÒÈ¯‰ È˜˙‰ ÏÎ

Æ‰¯ÈÒ‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ‰ÚÂ·˜ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÁÂÏ ÏÚ ¨˙¯Â˜È·‰ ¯Â˘È‡

¨ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÈÁ·Ó ¯ËÓ ±Æμ ÏÚ ‰ÏÂÚ Ì‰·Â‚˘ ÌÈ„ÏÈ

˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ ÌÈÏÂÎÈÂ ÌÈ¯‚Â·ÓÎ ÌÈ·˘Á

ÆÏÈ‚¯ ÔÙÂ‡·
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˙Â¯Â‚ÁÏ ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈ¯Â·ÈÁ· ˙Â„ÈÂˆÓ ¨± ≠Â ∞

˙Â¯Â‚Á ˙‡ Ô‰Ï ˘ÈÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ È·˘ÂÓ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰
˙ÂÏÂÏÚ Ô‰ÈÏ˜˘Ó Ï˘· ÆÌÈ„ÏÈ‰ ÔÂÒÈ¯Ï ÔÓˆÚ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰
˙Â˜˙ÂÓ Ô‰ ÔÈ‡ Ì‡ ¨˙ÂÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ï‡ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ

˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ÔÈ· ˙È¯Î ÌÈÁÈÓ ¯˘‡Î Ï˘ÓÏ© ÔÂÎ ÔÙÂ‡·
˜ÂÈ„· ÏÂÚÙÏ „Ù˜‰ Æ®ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ·˘ÂÓ Ï˘

Æ‰˜˙‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ

Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

∏≤ ¯ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
± ‰ˆÂ·˜

˜ π ≠Ó ÏÁ‰ ÌÈ„ÏÈ“˜ ±∏ „ÚÂ ‚“˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÚÈÒ‰Ï Ô˙È ‚
Æ∏≤ ¯ÂÈ‡ ¨ÌÈÙÏ ˙ÂÂÙ‰ ÔÂÒÈ¯

Ï˜˘Ó‰ ˙ÂˆÂ·˜· ÌÈ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˜ÏÁ
˙Â¯Â‚ÁÏ ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈ¯Â·ÈÁ· ˙Â„ÈÂˆÓ ¨± ≠Â ∞

˙Â¯Â‚Á ˙‡ Ô‰Ï ˘ÈÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ È·˘ÂÓ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰
˙ÂÏÂÏÚ Ô‰ÈÏ˜˘Ó Ï˘· ÆÌÈ„ÏÈ‰ ÔÂÒÈ¯Ï ÔÓˆÚ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰
˙Â˜˙ÂÓ Ô‰ ÔÈ‡ Ì‡ ¨˙ÂÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰Ï‡ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ

˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ÔÈ· ˙È¯Î ÌÈÁÈÓ ¯˘‡Î Ï˘ÓÏ© ÔÂÎ ÔÙÂ‡·
˜ÂÈ„· ÏÂÚÙÏ „Ù˜‰ Æ®ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ·˘ÂÓ Ï˘

Æ‰˜˙‰‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ

‰¯‰Ê‡
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≥ ‰ˆÂ·˜
ÓÓ˜ ≥∂ „Ú ≤≤ Ï˜˘Ó· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÊÁ‰ È„“ÌÈ‡ ¨‚

Â·‚· ÔÚ˘È‰Ï ÏÂÎÈ „ÏÈ‰Â ¨‰ÎÈÓ˙Ï ·‚ ˙Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ·ÈÈÁÓ

Æ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ÏÚ ˙Â¯È˘È

·˘ÂÓ‰ ÏÚ „ÏÈ ·˘ÂÓ Ï˘ ‰ÂÎ ‰˜˙‰ ˘ÈÁÓÓ ∏¥ ¯ÂÈ‡

ÆÈ¯ÂÁ‡‰

˙¯Â‚Á ¯Â‚ÁÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ¨¯ËÓ ±Æμ ÏÚ ‰ÏÂÚ „ÏÈ‰ ‰·Â‚ ¯˘‡Î

Æ¯‚Â·Ó ÂÓÎ ˙ÂÁÈË·

≤ ‰ˆÂ·˜
˜ ≤μ „Ú ±μ Ì‰ÈÏ˜˘Ó˘ ÌÈ„ÏÈ“˙Â¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ ÌÈÏÂÎÈ ‚

Æ∏≥ ¯ÂÈ‡ ¨˙ÈÂÎÓ‰ È·˘ÂÓ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰

ÒÁÈ· ÌÈ‡˙Ó ·ˆÓ· „ÏÈ‰ ˙‡ Ì˜ÓÏ ‡Â‰ ·˘ÂÓ‰ „È˜Ù˙

˙¯Â‚Á Ï˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ‰ÚÂˆ¯‰˘ ÍÎ ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚ÁÏ

‚Î ‡ÏÂ „ÏÈ‰ ‰ÊÁ ÏÚ ˙ÂÁÈË·‰‰ÚÂˆ¯‰ „ÂÚ· ¨Â¯‡ÂÂˆ „

Î¯ÈÏ ‰„ÂÓˆ ‰È‰˙ ‰Â˙Á˙‰ÆÂË·Ï ‡ÏÂ ÂÈ

∏≥ ¯ÂÈ‡∏¥ ¯ÂÈ‡

‰¯‰Ê‡
Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

‰¯‰Ê‡
Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ
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·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ‰·È˘È‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙Ó‡˙‰
ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·

 Ë‡ÈÙ Á‰ ‰ÈÁ‰Ï ˙Ó‡Â˙„ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ‰˘„

 ÈÙÂ¯È‡‰2000/3/EC‚Ó‰ ˙˜˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ‰¯È„

¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÂ˘ ‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ

∫‰‡·‰ ‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓÎ

‰ˆÂ·˜Ï˜˘Ó ÁÂÂËÚÒÂ ·˘ÂÓ·˘ÂÓ
ÈÓ„˜È¯ÂÁ‡

´∞ ¨∞˜ ±≥ „Ú“‚UU

±˜ ±∏ „Ú π“‚UU

≤˜ ≤μ „Ú ±μ“‚UU

≥˜ ≥∂ „Ú ≤≤“‚UU

U ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â˜˙‰Ï ÌÈ‡˙Ó ‰·È˘È‰ ÌÂ˜Ó Ω 

 ‚ÂÒÓ ÌÈ„ÏÈÏ“Universal“ ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ Ô˜˙Ï Ì‡˙‰·

ECE-R44ÆÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ Ï˜˘Ó‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯Â·Ú ¨

∫˙ÈÂÎÓ· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÁÂË· ‰ÚÒ‰Ï ˙ÂÈÁ‰‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï

¥ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·‰ È·˘ÂÓ ˙‡ Ô˜˙‰¨È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ·

Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÈÂÎÓ· ¯˙ÂÈ· ÁÂË·‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡Â‰˘

Æ‰Â‡˙

¥ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î Ì‡· ¨‰˜˙ÂÌ‡‰ ˜Â„

‡„ÂÂÏ ¨˙˜ÏÂ„ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ‰ÓÂ˙Î‰ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â

Æ‰˜˙Â ÔÎ‡ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î˘

¥· ÏÚÙ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˜ÂÈ„

Î ¨„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘ Æ˜ÂÁ· ˘¯„

ÁÈ· ˙ÈÂÎÓ·ÎÓÒÓ‰ ÏÎ ÌÚ „ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÂ ÌÈ

˙ÂÂÏ ÔÈ‡˘ „ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ Æ‰Ê

Æ˙Â‡¯Â‰ ÂÈÏ‡

¥Ù˜‰Î ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ „ÈÓ˙ ÍÂ˘ÓÏ „‡„ÂÂÏ È„

Æ·ËÈ‰ ‰˜„Â‰ ‡È‰˘

¥Á‡ „ÏÈ ˜¯ ÔÒ¯Ï Ô˙ÈÆÔÂÒÈ¯ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ· „

¥·¯‡ÂÂˆ ÏÚ ‰ÎÂ¯Î‰È‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á˘ „ÈÓ˙ ˜Â„

Æ„ÏÈ‰

¥‰·È˘È ˙ÁÂ˙· ˙·˘Ï „ÏÈÏ ÁÈ˙ Ï‡ ¨‰ÚÈÒ‰ ˙Ú·

Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯¯Á˘Ï Â‡ ¨‰ÂÎ È˙Ï·

¥Û‡ Æ˙Â˜ÂÈ˙ Ì‰ Ì‡ Ì‚ Í˜ÈÁ· ÌÈ„ÏÈ ÚÈÒ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ

Æ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· „ÏÈ· ˜ÈÊÁ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ Ì„‡

¥·˘ÂÓ· „ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ ÛÏÁ‰ ¨‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·

ÁÆ˘„

¨ÈÓ„˜‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· È·˘ÂÓ ÔÈ˜˙˙ Ï‡
¯ÂÒ‡ ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î· ˙Â„ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓ·

ÆÈÓ„˜‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈ ÚÈÒ‰Ï

‰¯‰Ê‡
Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

‰¯‰Ê‡
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÔÂÒÈ¯Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ È·˘ÂÓ ˙˜˙‰
ÌÈ„ÏÈ

 È·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ÔÂ‚ÈÚ ˙Â„Â˜· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰Univeral
isofixÁ ˙È˜˙ ˙Î¯ÚÓ ÆÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï ˙ÚÒ‰Ï ‰ÙÂ¯È‡· ‰˘„

ÆÌÈ„ÏÈ

·˘ÂÓ Ô‰Â ÏÈ‚¯ ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ Ô‰ ˙ÈÓÊ Â· ÔÈ˜˙‰Ï Ô˙È

Æ∏μ ¯ÂÈ‡· ‰ÚÈÙÂÓ ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓÏ ‰Ó‚Â„ ÆÒ˜ÈÙÂÊÈ‡

 È·˘ÂÓUniveral isofix˙ˆÂ·˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ¨ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï 

È·˘ÂÓ ‚È˘‰Ï Ô˙È ˙Â¯Á‡ Ï˜˘Ó ˙ÂˆÂ·˜Ï Æ± Ï˜˘Ó

Ì‡ ˜¯ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓÂ ¨ÌÈÈÏÒ¯·ÈÂ‡ ‡Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡

ÁÂÈÓ· Â¯˘Â‡Â ÂÁ· ¨ÂÎÂ˙˙ÓÈ˘¯· ÔÈÈÚ© ÂÊ ˙ÈÂÎÓÏ „

Æ®„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·‰ ·˘ÂÓÏ ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÎÓ‰

„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È ¨ÂÏ˘ ‰Â˘‰ ÔÂ‚ÈÚ‰ ˙Î¯ÚÓ ·˜Ú

 ˙ÂÈ˙Á˙‰ ˙ÂÈ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÚ·ËÏ ÔÂÎ ÔÙÂ‡·A¨∏∂ ¯ÂÈ‡ 

Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯ÎÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ÔÈ· ˙ÂÚÂ·˜‰

Ó‰ ˙¯Ò‰ ¯Á‡Ï‰¯È˘˜‰ ˙ÚÂˆ¯ ˙‡ ÁË·‡ È¯ÂÁ‡‰ Û„

 ˙Ú·ËÏ ¨„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ‰ ˙ÈÏÈÚ‰B¨∏∑ ¯ÂÈ‡· 

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ùˆ¯ ÔÈ·Ï ˙È¯ÂÁ‡‰ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ÔÈ· ‰ÚÂ·˜‰

Î ¯ÂÎÊ ‚ÂÒÓ ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈUniveral isofix‰˙‡ ¨

ÔÂÓÈÒ‰ ÌÚ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈ·˘ÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ

ECE R44/03  Univeral isofixÆ 

∏∂ ¯ÂÈ‡
∏μ ¯ÂÈ‡
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 ÌÈ„ÏÈ È·˘ÂÓUniiversal Isofix “Duo Plus” È·˘ÂÓÂ ”G0/I”
ÓÂÚ Ô˜˙· ÌÈ„Lineaccessorri FiatÆ

˙¯·ÂÁÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨˘ÂÓÈ˘Ø‰˜˙‰Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù ¯Â·Ú

Æ„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰

·˘ÂÓ Æ˙ÁÈÈ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î „ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ Ô˜˙‰
˙˘È˜ ˙‡ ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨ÌÈ¯‚ÒÏ ÔÂÎ Ô‚ÂÚÓ „ÏÈ‰
ÏÚ ˙Â˜ÙÂÒÓ‰ ¨ÌÂ˜ÈÓÂ ‰¯Ò‰Ï ¨‰˜˙‰Ï ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ‡ÏÓ Æ‰ÏÈÚ‰

Æ„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ÌÚ Ô¯ˆÈ‰ È„È

˙˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ‰·È˘È‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙Ó‡˙‰
 È·˘ÂÓUniveral isofixÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï 

 ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë·ECE 16¨

ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÂ˘‰ ‰˜˙‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ

 ÔÂ‚ÈÚ ˙ÂÚ·Ë· ¨Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ‚ÂÒÓUniveral isofixÆ

∏∑ ¯ÂÈ‡
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Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜·˘ÂÓ ÔÂÂÈÎ  Ï„Â‚ ˙ÂˆÂ·˜È¯ÂÁ‡ ‰·È˘È ÌÂ˜Ó
˙ÂÁÈË·‰Ò˜ÈÙÂÊÈ‡Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ÈÂˆÈ˜

Ï˜ÏÒ¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙFX

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙGX

˜ ±∞ „Ú ∞ ‰ˆÂ·˜“‚¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙEX

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙEX

˜ ±≥ „Ú ´∞ ‰ˆÂ·˜“‚¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙDX

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙCX

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙDX

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙCX

± ‰ˆÂ·˜ÌÈÙÏ ‰ÂÙBIUF

˜ ±∏ „Ú π“‚ÌÈÙÏ ‰ÂÙB1IUF

ÌÈÙÏ ‰ÂÙAIUF

XÆÏ„Â‚ Â‡ØÂ Ï˜˘Ó Ï˘ ÂÊ ‰ˆÂ·˜Ó ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ È·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡˘ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ÌÂ˜ÈÓ

IUF ‚ÂÒÓ ¨ÌÈÙÏ ‰ÂÙ‰ ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ÌÈ‡˙ÓUniveral¯˘Â‡˘ ¨®˙ÈÏÈÚ ‰¯È˘˜ ˙ÚÂˆ¯ ÌÚ© 

ÆÂÊ Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜ ¯Â·Ú ˘ÂÓÈ˘Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
ÚÒÂÏÂ ‚‰Ï ˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰

Î¯· ˙‚‰Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ¨ÈÓ„˜‰˙ÂÈ¯ÎÂ „ˆ ˙ÂÈ¯Î ¨‚‰‰ È

ÆÔÂÏÈÂ

˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
Î¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î¨®‚‰‰ È

˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÚÒÂ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ÂÎÂ˙

ÔÈ·Ï ÚÒÂ‰ ÔÈ· ˙È¯Î ˙·ˆ‰· ¨‰‰Â·‚ „Ú ˙ÈÂÈ· ‰ÓˆÂÚ·

ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ Â‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚

˙ÈÂÎÓ‰ ÈÚÒÂ ÏÚ Ô‚‰Ï ˙ÂÎÂ˙Ó ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚ÂÒ· ˙ÂÏÚÙÂÓ Ô‰ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ¨˙ÂÈ˙ÈÊÁ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰·

˙ÂÈÂÎÙ‰˙‰ Â‡ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡ ¨„ˆ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰© ˙ÂÈÂ˘‚˙‰ Ï˘

ÂÎÂ’Æ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ‰È‡ ÂÊ ¨®

‰¯˜Ó· ¨¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙‡ ÁÙ˙ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‰¯˜· ˙„ÈÁÈ

Æ˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘

ÚÒÂ‰ ÛÂ‚ ÔÈ· ˙ˆˆÂÁÂ È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÁÙ˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î

˙È¯Î Æ˙ÂÚÈˆÙ ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ·Ó‰ ÔÈ·Ï ¨ÈÓ„˜‰

ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙˜Â¯˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰

Î¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î¨®‚‰‰ È

ÔÎÏÂ ¨ÔÓÈÏ˘‰Ï ‡Ï‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Â„ÚÂ ‡Ï

Î ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ „ÈÓ˙ ¯Â‚ÁÏ ˘È˜ÂÁ· ˘¯„

Æ˙ÂÈÙÂ¯È‡ ÔÈ‡˘ ·Â¯·Â ‰ÙÂ¯È‡·

˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á· ¯Â‚Á ÂÈ‡˘ ÚÒÂ ¨˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó·

‡È‰˘ ÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ÌÚ Ú‚Ó· ‡Â·ÏÂ ¨ÌÈÙÏ ˜¯ÊÈ‰Ï ÏÂÏÚ

Ó· ‰ÁÙ˙‰¨˙È¯Î‰ È„È ÏÚ ˙˜ÚÂÓ‰ ‰‚‰‰ Æ‰‡ÂÏ

Æ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ˙˙ÁÙÂÓ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ·ˆÓ· ÁÙ˙‰Ï ‡Ï ˙ÂÏÂÏÚ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î

¥ÌÈ˙ÂÂÈÚÏ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ‡˘ ÌÈ˘ÈÓ‚ ÌÈÓˆÚ· ˙ÂÈÂ˘‚˙‰·

Ú‚ÂÙ ÈÓ„˜‰ ˘Â‚Ù‰ ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„Ï© ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÈÊÁ·

‚·ÎÂ Ô‚Ó ˙Â¯„„‘Æ®

¥Á·˙ÂÁÈË· ÈÓÂÒÁÓ Â‡ ÌÈ¯Á‡ ·Î¯ ÈÏÎÏ ˙Á˙Ó ‰¯È„

‚ Â‡ ˙ÂÈ‡˘Ó ‰Ó‚Â„Ï©Æ®Ô‚Ó ˙Â¯„

‰‡ÂÂ˘‰· ˙ÙÒÂ ‰‚‰ ˜ÙÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÔÈ‡

È‡ Æ˙¯˙ÂÈÓ ‰È‰˙ Ô˙ÏÚÙ‰ ÔÎÏÂ ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚ÁÏ

Æ‰Ï˜˙Ï ÔÓÈÒ ‰È‡ ‰Ï‡Î˘ ÌÈ¯˜Ó· Ô˙ÏÚÙ‰

¯ÂÊ‡· ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ ˙Â˜·„Ó ˜È·„‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡
ÁÂÏ· ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙˜˙ÂÓ Â·

ÌÈËÈ¯Ù „ÈÓˆ‰Ï Â‡ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ÏÚ Â‡ ‚‚· ¨„ˆ‰ ÈÈÂÙÈÁ ÏÚ ¨ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
®È¯ÏÂÏÒ ÔÂÙÏË ˙Ó‚Â„© ÌÈˆÙÁ ÁÈ‰Ï ¯ÂÒ‡ Æ‰Ï‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ¯Á‡

ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈËÈ¯Ù˘ ÌÂ˘Ó ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÏÚ
ÆÌÈÚÒÂÏ ˙ÂÚÈˆÙ ÌÂ¯‚ÏÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î Ï˘ ‰ÂÎ ˙ÂÁÙ˙‰Ï ÚÈ¯Ù‰Ï

Î¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î¨®‚‰‰ È
ÌÈ¯‚ÂÁ‰ ¨ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÚÒÂ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ˙ÂÏÈÂÎÓÂ ˙ÂÎÂ˙Ó

Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡

ÓÓ ¨˙È·¯Ó‰ ˙ÂÁÙ˙‰‰ Ú‚¯· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÁÙ˙‡ ‡Ï
Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ô‚Ó‰ ÔÈ· ¨‚‰‰ ÔÈ·Ï ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÈ·˘ ·Á¯Ó‰

Î¯·‰Â ‰‚‰‰ „ÂÓÚÚÒÂ‰Â ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÈ·Â ¨‚‰‰ Ï˘ ÌÈÈ
ÆÈÓ„˜‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰ È¯˜Ó· ˙ÂÁÙ˙Ó ÔÈ‡ ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î
Æ®˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ÔÂÒÈ¯ ˜ÈÙÒÓ ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„Ï© ˙ÂÏ˜
Ï˘ ‰¯˜Ó· Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á· „ÈÓ˙ ˘Ó˙˘‰Ï ‰·ÂÁ
Ï˘ ÔÂÎ‰ ÌÂ˜ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁÈË·Ó Ô‰ ¨˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰

ÆÌÈÚÒÂ‰

‚‰‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
‰ÁÓÂ‚· ˙˜˙ÂÓ‰ ¨„ÈÓ ˙ÁÙ˙Ó˘ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ

ÁÂÈÓÆ∏∏ ¯ÂÈ‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˙„

ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î
‰ÁÓÂ‚· ˙˜˙ÂÓ‰Â ¨„ÈÓ ˙ÁÙ˙Ó‰ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ

ÁÂÈÓ‚ ‰ÁÙ Æ∏π ¯ÂÈ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ˙„˙È¯ÎÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„

Æ‚‰‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰

∫‰¯ÂÓÁ ‰ÎÒ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ ÔÈ˜˙‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ 
˙È¯Î ¯˘‡Î ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ÏÚ ÌÈÙÏ ‰ÂÙ‰ „ÏÈÏ

˙ÏÚÙ‰ Æ‰ÏÂÚÙÏ ˙¯˘ÎÂÓ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰
˜ÂÈ˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ¨‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î

„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ ÌÈÈ˜˙Ó ¯˘‡Î Æ˙ÈÏË˜ ‰ÚÈ‚Ù
ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙‡ ˜˙Ï ‰·ÂÁ ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ·
È„Î ¨¯ÂÁ‡Ï Ô˙È˘ ÏÎÎ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ ËÈÒ‰ÏÂ ÈÓ„˜‰

·ÈÈÁÓ ÂÈ‡ ˜ÂÁ‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ‰ÒÈ¯Ú‰ Ï˘ Ú‚Ó ÚÂÓÏ
ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ˙‡ ‰ÏÂÚÙÏ ˘„ÁÓ ¯È˘Î‰Ï ˘È ¨˙‡Ê
ÆÌÈ¯‚Â·ÓÏ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰‚‰ ÁÈË·‰Ï È„Î ¨ÌÈ„ÏÈ ÌÈÚÈÒÓ ‡Ï ¯˘‡Î

∏π ¯ÂÈ‡ ∏∏ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫·Â˘ÁÚÒÂ‰ Ï˘ „ˆ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÏÂ¯ËÏ 

 ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨ÈÓ„˜‰“˙ÈÏËÈ‚È„ ‰‚Âˆ˙“ ≠Â “≠·¯ ‰‚Âˆ˙

˙È˙ÈÏÎ˙“ ˜¯Ù· “Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ

®ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î© „ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡©

„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÁÙ˙Ó‰ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ

‰È‚Ó ‡È‰ Æπ± ¯ÂÈ‡ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó·

Î¯È‰ ÏÚÂ ‰ÊÁ‰ ÏÚ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨ÌÈÚÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÈ

Æ‰‰Â·‚ „Ú ˙ÈÂÈ· ‰¯ÓÂÁ ˙Ó¯· „ˆ

ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
¯ÂÈ‡  ‚‚‰ „ˆ „ÂÙÈ¯ È¯ÂÁ‡Ó ˙ÂÓ˜ÂÓÓ‰ ˙ÂÈ¯Î È˙˘ ˙ÂÏÏÂÎ

ÁÂÈÓ ¯ÂÓÈ‚ È„È ÏÚ ˙ÂÒÂÎÓÂ π≤Î ¨„Ï˘ Ì‰È˘‡¯ ÏÚ Ô‚‰Ï È„

˙Â„Â‰ ¨„ˆ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÚÒÂ‰

ÆÔ‰Ï˘ ·Á¯‰ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ·Á¯ÓÏ

‚‰‰ ÈÎ¯·Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î© ®ÌÈÈ˜ Ì‡

‡˙· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÁÙ˙Ó ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ

ÁÂÈÓπ∞ ¯ÂÈ‡ ÔÂ˙Á˙‰ Ô‚ÓÏ ˙Á˙Ó ¨ÂÊ ‰¯ËÓÏ ˜ÙÂÒÓ‰ „

Î¯· ‰·Â‚·‰¯˜Ó· ˙ÙÒÂ ‰‚‰ ˜ÈÚ‰Ï ˙ÎÂ˙ÓÂ ¨‚‰‰ È

Æ˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘

ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯ÎÏ È„È ÏÂ¯Ë
ÂÏ˘ „ˆ‰ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯ÎÂ

¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ÏÚ „ÏÈ ÚÈÒ‰Ï ÈÂÈÁ Í¯Âˆ ‰È‰ÈÂ ‰„ÈÓ·

ÚÒÂ‰ Ï˘ „ˆ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙‡ Ï¯ËÏ ‰·ÂÁ

ÆÈÓ„˜‰

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â„Ú ¨˙ÂÙÈˆ¯· ¯È‡˙ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· 

ÁÓ Ô˙¯˘Î‰Ï„ˆ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î Ï˘ ‰ÏÂÚÙÏ ˘„

ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘

π± ¯ÂÈ‡ π∞ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫·Â˘Á¨„ˆ ˙Â˘‚˙‰‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰‚‰‰ 

˙¯˘Ù‡˙Ó ÍÎ· Æ·˘ÂÓ‰ ÏÚ ‰ÂÎ ‰·È˘È ˙ÁÂ˙· ˙‚˘ÂÓ

ÆÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î Ï˘ ‰ÂÎ ˙ÂÁÙ˙‰

∫·Â˘ÁÔ‰ Ì‚ ¨„ˆ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î Â‡ØÂ ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î 

·Î ˙ÂË·Á ˙‚ÙÂÒ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÁÙ˙‰Ï ˙ÂÈÂ˘ÚÂ‡ ˙Â„

ÓÓ ÌÈÊÚ ÌÈÚÂÊÚÊ ÔÂ‚Î ¨ÔÂÁ‚‰ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÂ‡˙Ï ˙ÚÏ˜˙Â‚¯„

Ó ˙ÂÙ˘Ó Â‡ÎÂÓ ÌÈÏÂ˘ÎÓÓ Â‡ ‰Î¯„˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÈÙ ªÌÈ

‚ ˙Â¯Â·Ï· ˙Â¯ÂÓ‰Ó Â‡ ÌÈÏÂ„ÆÍ¯„

∫·Â˘Á¯˘‡Î ¨¯¯Á˙˘‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ˜·‡ Ï˘ ‰Ë˜ ˙ÂÓÎ 

ÔÈÈˆÓ ‡Â‰ ÔÈ‡Â ˜ÈÊÓ ÂÈ‡ ˜·‡‰ Æ˙ÂÁÙ˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î

˙È¯Î Ï˘ ÁË˘‰ ÈÙ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· Æ‰ÙÈ¯˘ Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙

ÌÈÒÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙÂ ˙ÁÙ˙Ó‰ ¯ÈÂÂ‡‰

¯ÂÚÏ ÌÈÈÂ¯È‚Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ˜·‡ ∫˜·‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡˘·

ÔÂ·Ò ˙ÒÈÓ˙ ÌÚ ÌÈÓ· ÛÂË˘ ¨‰ÙÈ˘Á Ï˘ ‰¯˜Ó· ÆÌÈÈÈÚÏÂ

¨ÔÂÚ˘‰ ËÂÂÈÁÂ Û„Â‰‰ ÔÚËÓ‰ Û˜Â˙ ˙ÚÈ˜Ù „ÚÂÓ ÆÔÈ„Ú

ÁÂÈÓ ˙ÈÂÂ˙· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ‰ˆ˜ ÏÚ ˙˜·„ÂÓ‰ ¨˙„‰Ù Æ˙Ï„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏÏ“Ú· ˙“¯˘‡Î ¨Ó

ÆÌÙÈÏÁ‰Ï ÔÓÊ‰ ÚÈ‚Ó

 ∫·Â˘Á¨‰Â‡˙ ÍÏ‰Ó· Â‰˘ÏÎ ˙ÂÁÈË· Ô˜˙‰ ÏÚÙÂ‰ Ì‡

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰ÙÏ“Ú· ˙“Î ¨ÓÈ„

ÆÂÙÈÏÁ‰Ï

˙ÂÈ¯ÎÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ‰ÙÏÁ‰‰Â ÌÈÂ˜È˙‰ ¨‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· Úˆ·˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ¨¯ÈÂÂ‡‰

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“ÓÂÚ ‰˙‡ Ì‡ ÆÓÍ˙ÈÂÎÓ ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï „

ÊÎ¯Ó· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ï¯ËÏ ‚‡„ ¨‰ÒÈ¯‚Ï

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÆÓ

Á‰ ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˘È ¨ÌÈÏÚ· ‰˘Ó˙ÂËÈ˘· ˘„

Ì‚Â ¨ÏÈÚÏ ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙Â¯‰Ê‡· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰

 ¯ÙÒ ˙‡ ÂÏ ¯È·Ú‰Ï“‚‰Ï ÏÂÚÙ˙‰ ˙Â‡¯Â‰“Æ

∫·Â˘Á˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ¨ÌÈÏÚÙÂÓ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ 

ÌÈÂ˘ ÌÈÈ‚ÂÏ ÌÈÂ˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÁÙ˙Ó ¨„ˆ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯ÎÂ

Á‡ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ È‡ ÔÎÏ Æ˙Â˘‚˙‰‰ ‚ÂÒ ÒÈÒ· ÏÚ„

Æ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ÂÈ‡ ¨ÌÈ˜˙‰‰

π≤ ¯ÂÈ‡
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‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

ÍÊÁ ÈÙÏ Â‡ ¨Í˜ÈÁ· ÌÈÁÂÓ ÌÈˆÙÁ ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡
˙ÂÂ¯ÙÚ ¨˙Â¯Ë˜Ó ÔÂ‚Î ¨ÍÈ˙Ù˘ ÔÈ· ¯·„ ˜ÈÊÁ˙ Ï‡Â

ÂÎÂ’ÚˆÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰˙‡ ¨¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙ÏÚÙ‰Â ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· Æ
Æ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡·

ÍÎ ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˜Â˘ÈÁ ÏÚ ÍÈ„È ¯˘‡Î „ÈÓ˙ ‚‰
Ï‡ Æ‰Ú¯Ù‰ ‡ÏÏ ÁÙ˙‰Ï ÏÎÂ˙ ‡È‰ ˙ÁÙ˙Ó ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯ÎÂ ‰¯˜Ó·˘

·ˆÓ· ‰È‰˙ ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó˘ ‚‡„ ÆÌÈÙÏ ÔÂÎ¯ ÍÙÂ‚ ¯˘‡Î ‚‰˙
ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· Í·‚· ‰ÈÏÚ Á ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨ÛÂ˜Ê

˜Ê ‰Ï ÌÂ¯‚Ï Â‡ Í˙ÈÂÎÓ ˙‡ ·Â‚Ï ‰ÒÓ Â‰˘ÈÓ Ì‡
˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ‚‡„ ¨˙ÂÙˆ‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· Â‡

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ¯ÈÂÂ‡‰“Ú· ˙“ÆÓ

‰¯‰Ê‡

ÏÚÂ ˙Ï„‰ ÏÚ ÍÈ˜Ù¯Ó ¨ÍÈ˙ÂÚÂ¯Ê ¨Í˘‡¯ ˙‡ ÁÈ˙ Ï‡
ÍÏ‰Ó· ˙ÂÚÈˆÙ ÚÂÓÏ È„Î ¨ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ¯ÂÊ‡· ˙ÂÂÏÁ‰

ÆÔ˙ÂÁÙ˙‰

ÆÔÂÏÁÏ ıÂÁÓ ÌÈ˜Ù¯Ó Â‡ ˙ÂÚÂ¯Ê ¨˘‡¯ ‡ÈˆÂ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰Ê‡

 ·ˆÓÏ Á˙ÙÓ‰ ·Â·ÈÒ· Ì‡MAR ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 
ÌÚ „ÁÈ© ‰ÚÈÒ‰ ˙Ú· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‡È‰ Ì‡ Â‡ ¨˙˜Ï„ ‰È‡

‰Ï˜˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¨®˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ¨˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰
Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ª˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ·

Ì‰ ¨ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó ¯ÙÒÓ·Â ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÏÂÚÙÏ ‡Ï ÌÈÏÂÏÚ
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ Æ˙ÂÚË· ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÏÚ

ÏÓÒ“Ú· ˙“Æ‰‚È‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‚‡„Â ¨Ó

ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ‰ÒÎ˙ Ï‡
Æ„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î Ô‰· Â˜˙Â‰ Ì‡ ¨ÌÈÈÂÒÈÎ·
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

 ·ˆÓ· ‰˙ˆ‰‰ ‚˙ÓÂ ÒÎÂÓ ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡ÎMAR¨
¯˘‡Î Ì‚ ÁÙ˙‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÏÚÂÙ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ Ì‡ Ì‚

·È˘Â‰Ï ¯ÂÒ‡ ‰·ÈÒÓ Æ‰· ‰˘‚˙‰ ˙¯Á‡ ˙ÈÂÎÓ Ì‡ ¨‰¯ˆÚ ˙ÈÂÎÓ‰
Æ‰ÚÂ˙· ‰È‡ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈ ÌÚÙ Û‡

 ·ˆÓ· ÒÎÂÓ Á˙ÙÓ‰ Ì‡ ÈÎ ÍÏ ÌÈ¯ÈÎÊÓ Â‡STOPÔ˜˙‰ Û‡ ¨
Ï˘ ‰¯˜Ó· ÂÏÚÙÂÈ ‡Ï ®Ì„˜ ÔÁ˙ÂÓ Â‡ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î© ˙ÂÁÈË·

Æ‰Ï˜˙Ï ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡Â ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ˙Â˘‚˙‰

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR˙È¯Â ˙˜Ï„ ¨
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Î ÈÎ ¯ÈÎÊ‰Ï È„Î ¨˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ Í˘Ó· ˙·‰·‰ÓÂ 

‡È‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÁÙ˙˙ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰
Æ˙È·Î

‰Â·‚ ıÁÏ· ÌÈÓ· ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÛÂË˘˙ Ï‡
ÈÏÎÏ ÈËÓÂËÂ‡ ‰ÙÈË˘ Ô˜˙Ó· Â‡ „È·© ¯ÂËÈ˜· Â‡

Æ®·Î¯

Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙ÏÚÙ‰ ÛÒ
¨Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ˙ÏÚÙ‰ ÛÒÓ ‰Â·‚ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰

ÈÁ˙ÂÓ ˜¯ Ì‰· ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÙÒ È˘ ÔÈ· ‰ÓˆÂÚ· ˙ÂÈÂ˘‚˙‰· ÔÎÏ
ÆËÏÁ‰· ‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÙÂ˙ ÂÊ ¨ÌÈÏÚÙÂÓ Ì„˜‰

˙ÂÈ„ÈÂ ÌÈÏÈÚÓ‰ ÈÂÂ ÏÚ ÌÈÁÈ˘˜ ÌÈÓˆÚ ‰Ï˙˙ Ï‡
Æ‰ÊÈÁ‡‰

‡Ï‡ ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚ÁÏ ÛÈÏÁ˙ ÔÈ‡ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î
˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯ÎÂ ¯Á‡Ó ¨ÍÎÏ ÛÒÂ· ÆÔ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙Â¯È·‚Ó

˙ÂÈÂ˘‚˙‰· ¨‰ÎÂÓ ˙Â¯È‰Ó· ˙ÂÈ˙ÈÊÁ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰· ˙ÂÁÙ˙Ó ÔÈ‡
È„È ÏÚ ˜¯ ÌÈ‚ÂÓ ÌÈÚÒÂ‰ ¨˙ÂÈÂÎÙ‰˙‰ Â‡ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡ ˙ÂÈÂ˘‚˙‰ ¨„ˆ

ÆÔÓÊ‰ ÏÎ Ô˙Â‡ ¯Â‚ÁÏ ˘È˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á
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‰Ú ˙‰
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰

Ô˙È ‡Ï Ì‡ ÆÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÚÂÓ ˙·˘Ó· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï“„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“˜¯Ù· 

“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ

‡Ï ‡Â‰ Ì‡ Ë¯Ù· ¨ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ˘·

˙ÈÒÁÈ ˙˘ÚÂ¯ ‰È‰˙ Â˙ÏÂÚÙ˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ÏÚÙ

¨ÚÂÓ‰ ˙ÂÈÓ‡·Â „Â˜Ù˙· ˙Ú‚ÂÙ ‰È‡ ÂÊ‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Æ¯˙ÂÈ

Ï˘ ¨ÌÈÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÓÂ˙Ò˘ ÈÓÈ¯Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÈÈÈÙÂ‡ ‡Ï‡

‰ ¯Â·Ú ˘ÂÓÈ˘Ï ‰¯Á·˘ ÌÈÓÂ˙Ò˘‰ ˙Î¯ÚÓÌÈÓ‚„

Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÔÈÊ· ÈÚÂÓ· ÌÈ„ÈÂˆÓ‰

Æ‰˜ÂÊÁ˙·

˙‡ ıÓ‡Ï ‡Ï ıÏÓÂÓ ‰Â˘‡¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÙÂ˜˙·
‰‚È‰ ¨˙Â‚È¯Á ˙Âˆ‡‰ ‰Ó‚Â„Ï© È„Ó ¯˙ÂÈ ˙ÈÂÎÓ‰
ÂÎÂ ˙ÂÈÓÂ‡˙Ù ˙ÂÓÈÏ· ¨˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó· ˙Î˘ÂÓÓ’Æ®

‚˙Ó ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ÔÈ‡ ¨¯·ˆÓ‰ ˙˜È¯Ù ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î
 ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰MARÆÌÓÂ„ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î 

ÚÂÓ‰ ÆÌÈ¯Â‚Ò ˙ÂÓÂ˜Ó· ÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ ÁÈ‰Ï ÔÎÂÒÓ
˙ˆÂÓÁ˙≠„Á ¨ÔÓÁÙ‰ ˙ˆÂÓÁ˙≠Â„ ËÏÂÙÂ ÔˆÓÁ Í¯Âˆ

ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÈÚ¯ ÌÈÊ‚Â ÔÓÁÙ‰

ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡ ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰Â ÌÏ·‰ ¯·‚Ó ÈÎ ¯ÂÎÊ
ıÂÁÏÏ È„Î ÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ÆÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ ÈÙÏ

Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒÏÂ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ

ÔÈÊ· ÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„Ï ‰Ú˙‰ Ï‰Â
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ

¥ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰Æ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈ

¥ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ¨‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú „
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ

¥ ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒAVVÂÓÓ ‰Ù¯‰Â ¨
ÆÚ˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ Ú‚¯·

‰‚È‰Â ‰Ú˙‰
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‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Á˙ÙÓ ˙‡ ¯ÊÁ‰ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÒÈ· ÚÈ˙Ó ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ Ì‡
 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰STOPÆÍÈÏ‰˙‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰˙‡˘ ÈÙÏ 

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î Ì‡MAR˙È¯Â 
 ‰¯‰Ê‡‰ ÁÈ· ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÚ „¨··ÂÒ 

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡STOP ·ˆÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ MARÆ
ÍÈÏ‰˙‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‰Ò ¨˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ ÍÏ Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÁ˙ÙÓ·

ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÍÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ì‡
ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„Ï ‰Ú˙‰ Ï‰Â
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ

¥ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰Æ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈ

¥ ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒMARÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â ¨
≠Â ÆÂ¯È‡È 

¥ ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â˘ „Ú Ô˙Ó‰≠Â ÚÂÓ‰˘ ÏÎÎ  ÆÂ·ÎÈ 

Æ¯˙ÂÈ ¯‰Ó Â·ÎÈÈÈ Ô‰ ¯˙ÂÈ ÌÁ

¥ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ¨‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú „
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ

¥ ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒAVV˙È¯Â˘ Ú‚¯· ¨
Ó ˙Î˘ÂÓÓ ‰˙Ó‰ ˙Â·˜Ú· Æ˙È·Î ÈÂÂÈÁ‰·‡È È„„

ÆË‰Ï‰ È˙ˆÓ Ï˘ ÌÂÓÈÁ‰ È„È≠ÏÚ ‚˘Â‰˘ ÔÂ¯˙È‰

ÆÚ˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ Ú‚¯· ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ ‰Ù¯‰

∫·Â˘ÁÓ ÔÈËÂÏÁÏ ˙ÂÙ¯‰Ï ˘È ¨¯˜ ÚÂÓ‰˘Î ˙˘ÂÂ„
 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡  ÌÈ··ÂÒÓ˘ Ú‚¯· ‰ˆ‡‰‰AVVÆ

‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÒ· Ú˙Â‰ ‡Ï ÚÂÓ‰ Ì‡
 ·ˆÓÏ ‰‰¯ÊÁ· ‰ÚÚ˙‰‰STOPÚÈ˙‰Ï ‰Ò˙˘ ÈÙÏ 

ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ·Â˘

 ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó˘ÎMAR ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨
‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ¯È‡‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ

 ·ˆÓÏSTOP ·ˆÓÏ ·Â˘Â MAR‰ÎÈ˘ÓÓ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨
Á‡ ˙¯ÊÚ· ÚÈ˙‰Ï ‰Ò ¨¯È‡‰ÏÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰Ó „

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ˘

ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÍÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ì‡
ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

È˙ˆÓØÌ„˜‰ ÌÂÓÈÁ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙  ÔÈÈˆÏ È„Î
 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ˙·‰·‰Ó Ë‰Ï‰˙ÂÈ˘ ∂∞ Í˘Ó· 

Ì‡ ÆÍ˘ÂÓÓ ‰Ú˙‰ ÔÂÈÒÈ Í˘Ó· Â‡ ¨‰Ú˙‰‰ ¯Á‡Ï
˘ÈÂ ÏÈ‚¯Î ˙ÈÂÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È Ú˙Â‰ ÚÂÓ‰
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ

ÏÓÒ ˙¯·Á“Ú· ˙“ÆÓ

‰Ú˙‰‰ ¯Á‡Ï ÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÓÁÏ „ˆÈÎ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ Á‰Â ˙ÈËÈ‡ ‰ÚÈÒ· ÏÁ˙‰

Æ˙ÂÈÓÂ‡˙Ù· ıÈ‡˙ Ï‡ Æ˙ÈÂÈ· ÌÈ·Â·ÈÒ

¥Ó ˙‡ ÚÂÓ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ‰Ò˙ Ï‡ÍÏ‰Ó· ˜ÙÒ‰‰ ‡ÂÏ

Ó ‚ÂÁÓ˘ „Ú Ô˙Ó‰ ¨ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰ ¯ÙÒÓ„

Æ˙ÂÏÚÏ ÏÈÁ˙È ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

Â‡ ‰¯È¯‚ ¨‰ÙÈÁ„· ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï‡Î ˙ÂÏÂÚÙ ÆÔÂ¯„Ó „¯ÂÓ· ‰ÚÈÒ
È˙Ï· ˜Ê ÂÏ ÌÂ¯‚ÏÂ ¨ÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓÏ ˜Ï„ ˙ÓÈ¯ÊÏ

ÆÍÈÙ‰

ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„‰
 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒSTOPÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î 

Æ˜¯Ò È·Â·ÈÒ·

∫·Â˘ÁÚÂÓÏ ÁÈ‰Ï ÈÂˆ¯ ˙ˆÓÂ‡Ó ‰ÚÈÒ È¯Á‡ 

“˘˘Â‡˙‰Ï“‰ ÈÙÏ ËÚÓ ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨Â˙ÓÓ„

¯˙ ÚÂÓ‰ ‡˙· ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘ „Ú ˜¯Ò È·Â·ÈÒ·Æ„

˙ÓÓ„‰ ÈÙÏ ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰¯È‰Ó ‰ˆÈÁÏ
Û‡Â ˜Ï„ ÊÂ·Ê·Ï ˙Ó¯Â‚ ¨¯·„ ˙Ó¯Â˙ ‰È‡ ÚÂÓ‰
ÆÂ·¯ÂË ˘„‚Ó· ÌÈ„ÈÂˆÓ‰ ÌÈÚÂÓÏ ˜ÈÊ‰Ï ‰ÏÂÏÚ

‰ÈÁ ÌÏ·
ÌÈ·˘ÂÓ‰ È˘ ÔÈ· π≥ ¯ÂÈ‡ ˙˜˙ÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È

ÆÌÈÈÓ„˜‰

Î ¨‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÆ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„

Ï˘ ˙Â˘È˜ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÌÏ·È‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ˙¯Á‡ ¨˙È„È‰

ÏÓÒ ˙¯·Á“Ú· ˙“ÆÓ

‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÂ ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÂ˘Ó ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È ¯˘‡Î

 ·ˆÓ· ‡ˆÓMAR ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨ÁÂÏ· ˜Ï„È˙ 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

Î∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ¯¯Á˘Ï È„

π≥ ¯ÂÈ‡
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏÂ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È ˙‡ ËÚÓ Ì¯‰

AÆπ≥ ¯ÂÈ‡ 

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÂÙÈˆ¯· ıÂÁÏÏ Í˘Ó‰A¨¯Â‰ÂÆ˙È„È‰ ˙‡ „

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÆ‰·ÎÈ˙ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

ÎıÂÁÏÏ ˘È ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙¯˜Â·Ó È˙Ï· ‰ÚÂ˙ ÚÂÓÏ È„

Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ¯Â¯Á˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ

˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÈÈÁ‰
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÚÙ‰Â ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥Ó·© ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÔÂ˘‡¯ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ ÔÂ¯„
‰ÂÙ ‡È‰ Ì‡ È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰Â ¨‰Ú·‚‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÙ

¯ÂÓÏÆÌÈÙÂÓ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙‡ ¯‡˘‰Â ¨®‰Ú·‚‰ „

Ó ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ÓÂÓ ¨ÏÂÏ˙ ÔÂ¯„˙‡ ÌÂÒÁÏ ÛÒÂ· ıÏ
Ò· ÌÈÏ‚Ï‚‰ÆÌÈ·‡· Â‡ ÌÈ„

 ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ¯È‡˘˙ Ï‡MAR-ONÎ ¨ÚÂÓÏ È„
‰˙‡ ¯˘‡Î Á˙ÙÓ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ¯Ò‰ Æ¯·ˆÓ‰ ˙Â˜¯Ù˙‰ ˙‡

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÊÂÚ

˙‡ „ÈÓ˙ ¯Ò‰ Æ‰Á‚˘‰ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ„ÏÈ ¯È‡˘‰Ï ÔÈ‡

 ˙‡ ·ÊÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓÂ˙Â‡ Á˜Â ¨˙ÈÂÎÓ‰

ÆÍÓÚ

˙È„È ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙· ˘ÂÓÈ˘
ÎÎÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï È„ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ÌÈÆ‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ ÏÚ „

ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰ÂÁ‡Ï ÌÈ‰ ÌÈ·ˆÓ‰ „ÌÈ˘Â¯„
ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˘‡¯ ÏÚ ÚÈÙÂÓ ÌÈ˘¯˙‰©¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ÌÈ

Æ®π¥ ¯ÂÈ‡·

ÎÂÏÈ‰ ∂ ˙ÏÚ· ‰·È˙· ˙Â„ÈÂˆÓ˘ ˙ÂÈÂÎÓ·Î ¨ÌÈ·Ï˘Ï È„
ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ÛÂÁ„Ï ˘È È˘È˘‰ ÍÂÏÈ‰ÏÎ  ‰ÈÓÈ ÌÈÈ„

¯Â‰· ‰ÓÂ„ ÔÙÂÂÂ‡· ÏÚÙ ÆÈÚÈ·¯ ÍÂÏÈ‰Ï ÈÂ‚˘ ·ÂÏÈ˘ ÚÂÓÏ‰„
ÆÈ˘ÈÓÁ ÍÍÂÏÈ‰Ï È˘È˘ ÍÂÏÈ‰Ó

∫·Â˘Á¯˘‡Î ˜¯ ·Ï˘Ï ¯˙ÂÓ ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ 
È˙˘ ˙ÂÁÙÏ Ô˙Ó‰ ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î Æ˙ÁÈÈ ˙ÈÂÎÓ‰

ÓˆÓ ˙˘ÂÂ„ ÌÚ ˙ÂÈ˘Ó ÔÙÂ‡· ‰ˆÂÁÏ „‰˙‡˘ ÈÙÏ ¨‡Ï
Î ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ÓÒ‚ ÍÂÎÈÁÂ ˜Ê ÚÂÓÏ È„

ÆÌÈÈÈ˘‰ ÈÏ‚Ï‚Ó

Î ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï È„RÌÈ¯‰Ï ˘È ¨˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ó 
 ˙Ú·Ë‰ ˙‡AÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ÁÂÙ˙Ï ˙Á˙Ó π¥ ¯ÂÈ‡ ÊÊ‰Â ÌÈ

ÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡Æ¯ÂÁ‡Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ‰ÈÓÈ ÌÈ

π¥ ¯ÂÈ‡
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

 ∫·Â˘Á·ÎÂÏÈ‰‰ ˙˘ÂÂ„˙¯·Ú‰ ¯Â·Ú ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ÌÈ
ÎÂÏÈ‰ÏÚ ˙ÂÏ˜· ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÍÈÏ‚¯ ˙‡ ÁÈ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ÆÌÈ

ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„¨˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú Æ„
ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ Ï˘ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰¯˜·‰¨·¯Ú˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ „
Æ‰Ï˜˙Î ÈÂ˜Ï‰ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ ˘¯ÙÏÂ

¯È·Ú‰Ï È„Î ¨‡ÏÓ ÔÙÂ‡· „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ
ÂÈ‰È˘ ¯ÂÒ‡ ¨ÂÊ ‰·ÈÒÓ ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÎÂÏÈ‰

Ì‡© ÈÓÂ‚‰ ÈÁÈË˘˘ ‡„ÂÂ ª˙Â˘ÂÂ„Ï ˙Á˙Ó ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÂ˘ÎÓ
Æ˙Â˘ÂÂ„‰ ÍÏ‰ÓÏ ÌÈÚÈ¯ÙÓ ‡ÏÂ ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÓ˜ÂÓÓ ®ÌÈÓÈÈ˜

¯Á‡Ó ¨ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ÏÚ ‰Á Í„È ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡
ÔÓÊ‰ Í¯Â‡Ï Ì¯Â‚ ¨Ï˜ ‡Â‰ Ì‡ Ì‚ ‰Ê‰ ıÁÏ‰Â

ÆÌÈÈÓÈÙ ÌÈ·ÈÎ¯ Ï˘ È‡Ï·Ï

˜Ï„· ÔÂÎÒÈÁ
· ÍÂÒÁÏ ÍÏ ‰ÚÈÈÒ˙˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï˜Ï„

 ˙ËÈÏÙ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂCO2¨Ô˜Á ˙ÂˆÂÓÁ˙© ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ‰ÊÓÂ 
ÂÎÂ ÔÈ„Ú ˜·‡ ¨ÂÙ¯˘ ‡Ï˘ ÌÈÓÈÓÁÙ’Æ®

ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘
˙ÈÂÎÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙

Ù˜‰‡˘Â· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ· Úˆ·Ï „
“ÌÈÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙“Æ

ÌÈ‚ÈÓˆ

·˙ÂÁÙÏÂ ¨ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„ÚÂÓ· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÁÂÙÈ ıÁÏ ˙‡ ˜Â„
Ó ÍÂÓ ıÁÏ Æ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡Ï ˙Á‡‚Ó È„˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„

‰‚‰‰ ÈÙÓ ¨˜Ï„‚ ‰È‰˙ ·Â·ÈÒÏ ˙Â„Æ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„

¯˙ÂÈÓ ÔÚËÓ

Ó ‰Â·‚ ÔÚËÓ‰ ‡˙· ÔÚËÓ‰ Ï˜˘Ó ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡Ï‡ ÆÈ„

Ó ·¯ ÔÚËÓ· ÒÂÓÚ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ¯˘‡Î ‚‰˙Ï˜˘ÓÏ ÆÈ„

ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ¨®˙ÈÂ¯ÈÚ ‰‚È‰· Ë¯Ù·© ˙ÈÂÎÓ‰

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙Æ˙Â·ÈˆÈ‰Â ˜Ï„
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‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙
Æ‰ÚÂ˙· ˙‡ˆÓ ‡Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÓÁ˙ Ï‡

˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ¯È·‚ÓÂ „Â‡Ó ÈËÈ‡ ‡Â‰ ÂÊ ‰ËÈ˘· ÚÂÓ‰ ÌÂÓÈÁ

‰ÓÂÓ ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙ËÈÏÙ ˙‡Â ˜Ï„‰ÚÈÒ· „ÈÓ ÏÈÁ˙‰Ï ıÏ

ÎÂÓ ÚÂÓ È·Â·ÈÒ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˙ÈËÈ‡ÚÂÓ‰ ÌÂÓÈÁ ÍÎ ÆÌÈ

Æ¯È‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰È‰È

˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ
ÈÙÏ Â‡ ¯ÂÊÓ¯· ‰˙Ó‰ ÔÓÊ· ÚÂÓ‰ ˙ˆ‡‰Ó ÚÓÈ‰

‰ÓˆÓ‰ ÏÚ ‰ÏÂÙÎ ‰ˆÈÁÏ ˙Ó‚Â„ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÆÂ˙ÓÓ„¨„

‚Ó ˜¯Â ˙Â¯˙ÂÈÓ Ô‰‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ˙ÂÏÈ„˙ËÈÏÙÂ ˜Ï„

ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰

ÍÂÏÈ‰ ˙¯ÈÁ·
Ù˜‰È‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÍÂÏÈ‰ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘Ï „

‰Â ‰ÚÂ˙‰˙Â¯È‰Ó ˙Âˆ‡‰Ï ÍÂÓ ÍÂÏÈ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÍ¯„

‚È ¨¯˙ÂÈ‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„Æ˜Ï„

‚È ¨‰Â·‚ ÍÂÏÈ‰· ÔÂÎ È˙Ï· ˘ÂÓÈ˘ ÔÙÂ‡‰ Â˙Â‡·˙‡ ÏÈ„

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ÆÚÂÓ‰ È‡Ï· ˙‡Â ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙ÂËÈÏÙ ¨˜Ï„

˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂ¯È‰Ó
‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙˙ÂÈÂ¯È‰Ó· ‰‚È‰· ¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÏÂÚ ˜Ï„

ÚÓÈ‰ Æ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰„ÈÁ‡ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ ¯ÂÓ˘ ¨˙Â‰Â·‚

˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï ˙ÂÓ¯Â‚‰ ¨˙ÂˆÂÁ È˙Ï· ˙Âˆ‡‰‰Â ˙ÂÓÈÏ·Ó

Æ˙Â¯·‚ÂÓ ÌÈÓ‰ÊÓ ˙ÂËÈÏÙÂ ‰‚È¯Á

‰ˆ‡‰

˙ÎÂ¯ˆ˙ ÏÚ ¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰ˆ‡‰Ï

‰‰· ı‡‰ ¨ÌÈÓ‰ÊÓ ˙ËÈÏÙ ÏÚÂ ˜Ï„Æ‰‚¯„

‚‚‰ ÏÚ ÌÈ˜˙ÂÓ‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡
˙Ó‚Â„ ÌÈ¯ÊÈ·‡ ‚‚‰Ó ¯ÈÒ‰Ï ˘È Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï ¯˘‡Î

ÎÂ È˜Ò ‡˘Ó ¨ÔÚËÓ ÔÂ‚‚‰·Ó· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÊÈ·‡ Æ‰ÓÂ„

‚ÓÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ„Â¯ÈÂÂ‡‰‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÌÈÏÈ„Æ˜Ï„

‚ ÔÚËÓ ÈËÈ¯Ù ˙Ï·Â‰Ï‡ÏÂ ¯Â¯‚· ˘Ó˙˘‰Ï ÛÈ„Ú ¨ÌÈÏÂ„

ÆÔÚËÓ ÔÂ‚‚·

ÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ
Ó˘Á „ÂÈˆ· ˘Ó˙˘‰„ÂÈˆ ˙ÏÚÙ‰ ÆÍ¯Âˆ Â· ˘È˘Î ˜¯ ÈÏ

Ó˘ÁÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙Ó‚Â„ ÈÏ

Î¯Âˆ ÌÓÁÓ‰ ˙ÙÈÓÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ¨ÌÈÙÒÂÌÈ

‚‰ ¨‰È‚¯‡ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÓÎ‰ ˙Ï„Ì¯ÊÏ ˙Â˘È¯„

Ó˘Á‚Ó ÈÏ‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ‰ÏÈ„‰‚È‰· ´≤μ• „Ú© ˜Ï„

Æ®ÈÂ¯ÈÚ ¯ÂÊÁÓ·

ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
‰‰Â·‚ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï Ì¯Â‚ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘

®´≤∞• „Ú ÚˆÂÓÓ·© ¯˙ÂÈ;·Ï· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙Ù· ˘Ó˙˘‰ ¨„

Æ˙‡Ê ˙¯˘Ù‡Ó ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î ˜¯

®ÌÈ¯ÏÈÂÙÒ© ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê ÈËÈÒÓ
‰ÏÂÏÚ ¨ÌÈ¯˘Â‡Ó È˙Ï· ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê ÈËÈÒÓ Ï˘ ‰˜˙‰

‚‰ÏÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ„Â¯ÈÂÂ‡· ÚÂ‚ÙÏ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„

‰Æ˜Ï„

‰‚È‰ ÔÂ‚Ò
· ÔÂÎÒÁÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰ÚÈÒ ˙ÂÂ‚Ò ÔÏ‰Ï ‰‡¯Æ˜Ï„
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÏÂÚÙ˙ È‡˙
· ÔÂÎÒÁÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÂÚÙ˙ È‡˙ ÔÏ‰Ï ‰‡¯Æ˜Ï„

‰¯˜ ‰Ú˙‰

ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÚÂÓ‰ ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Â¯˜ ˙ÂÚ˙‰·Â ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÚÈÒ·

‚˙ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Æ˙È·ËÈÓ ‰„Â·Ú ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÚÈ‚‰ÏÏ„

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙˙ËÈÏÙÂ ®´≥∞• „Ú ´±μ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·© ˜Ï„

ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰

Í¯„‰Â ‰ÚÂ˙‰ È‡˙

¨‰ÙÂÙˆ ‰ÚÂ˙ È‡˙· ˙Ó¯‚ ˙ÈÒÁÈ ‰‰Â·‚ ˙ÎÂ¯ˆ˙

ÎÂÏÈ‰· ˙ÂÈËÈ‡ ˙Â¯ÈÈ˘· ÌÈ‚‰Â ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„ÏÎÂÓ ÌÈÌÈ

Ì‚ ÆÌÈ·¯ ÌÈ¯ÊÓÂ¯Ó ÌÈ˙Óˆ ÌÚ ÌÈ¯Ú· ‰‚È‰· Â‡ ¨ÌÈÙÂÎ˙

Î¯„ÏÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙Â˘·Â˘ÓÂ ˙ÂÈ¯¯‰ ÌÈ

‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙Æ˜Ï„

‰ÚÂ˙ ˙¯ÈˆÚ

Î¯„ ÈÒÏÙÓ ¯·ÚÓ© ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ‰ÚÂ˙ ˙Â¯ÈˆÚ ÍÏ‰Ó·¨®ÌÈ

ÓÂÓÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ıÏ

¯Â¯‚ ˙¯È¯‚
˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰

È˜˙ ‰¯È¯‚ Ô˜˙‰· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰

Ó˘Á ˙Î¯ÚÓ·Â˙·ÈÈÁ ‰˜˙‰‰ Æ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï ‰ÓÈ‡˙Ó Ï

˙‡ Ì‚  Â˜ÙÒÈ˘ ÌÈÓÂÈÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È≠ÏÚ Úˆ·˙‰Ï

· ‰ÚÂ˙Ï ˙Â¯È˘Î‰ È¯Â˘È‡Î¯„ÆÌÈ

ÁÂÈÓ  ¯ÊÚ   ˙Â‡¯Ó Ô˜˙‰ÎÎ ˙ÂÙÒÂ Â‡ØÂ ˙Â„Æ˜ÂÁ· ˘¯„

Î ¯ÂÎÊ‰ÏÚÓ· ÒÙËÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚ È

Ó‚Ó ¨ÏÂÏ˙ ÔÂ¯„˙‡ ‰ÎÈ¯‡ÓÂ ‰ÓÈÏ·‰ È˜Á¯Ó  ˙‡ ‰ÏÈ„

Æ¯Â¯‚‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ï˜˘ÓÏ Ì‡˙‰· ¨‰ÙÈ˜Ú‰ ÈÓÊ

¯ÂÓ· ‰ÚÈÒ·Ó „ÌÂ˜Ó· ÍÂÓ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï ˘È ÔÂ¯„

ÆÌÈÓÏ·· ÔÓÊ‰ ÏÎ ˘Ó˙˘‰Ï

Â˙Â‡· ˙ÈÁÙÓ ‰¯È¯¯‚‰ ÂÂ ÏÚ ÏÈÚÙÓ ¯Â¯‚‰˘ Ï˜˘Ó‰

Î Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰‡È˘‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ ¯ÂÚÈ˘ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï È„

ÔÈÂˆÓÎ© ‰¯È¯‚Ï ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ Ï˜˘Ó‰Ó ‚¯ÂÁ ÍÈ‡˘

ÎÓÒÓ·ÏÏÂÎ‰ Ï˜˘Ó‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ÍÈÏÚ ®ÈÂ˘È¯‰ È

Ó ÒÓÂÚ·  ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ÆÔÚËÓ‰Â ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÏÂÎ ¨‡Ï

˜ÂÁ· ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯ÓÓ‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡

˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ó ÌÂ˘· Æ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚ ˙Ú˘·

Ó˜ ±∞∞ Ï˘ ˙È·¯Ó“Æ˘
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
 ˙Î¯ÚÓABS˙‡ ˙¯˜·Ó ‰È‡ ¨®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© 

Æ˙Â˜Ï˜ÏÁ ÌÈÎ¯„· ‰ÚÈÒ· „ÁÂÈÓ· ¯‰ÊÈ‰Ï ˘È Æ¯Â¯‚‰ ÈÓÏ·

Ï˘ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˙Â˘Ï ËÏÁ‰‰· ¯ÂÒ‡
Æ¯Â¯‚‰ ÈÓÏ· ÏÚ ‰¯˜·· ‰·Ï˘Ï È„Î ˙ÈÂÎÓ‰

‰ÈÂÏ˙≠È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ¯Â¯‚‰ Ï˘ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ
Æ˙ÈÂÎÓ‰  Ï˘ ˙ÈÏËÂ‡¯„È‰‰  ˙Î¯ÚÓ‰Ó ÔÈËÂÏÁÏ  ˙„¯ÙÂÓÂ

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ
ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÂÓÎ ˙Â„ÈÓ‰ Ô˙Â‡ ÈÏÚ· ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ· ˘Ó˙˘‰

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ¨ÌÈÏÈ‚¯‰

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó·Ï“Ú· ˙“ÂÁÓ˘È ¨Ó

ÌÈ‚ÈÓˆ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ ˙Â„Â‡ ÍÏ ıÚÈÈÏ

ÆÍÈ˙Â˘È¯„Ï

ÁÂÙÈ‰ ÈˆÁÏ ¨Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È˘ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ‚ÂÒÏ ¯˘‡·

˙Â˙È‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú ¨‚Ï˘‰ È‚ÈÓˆ Ï˘ ÌÈË¯ÙÓ‰Â

 ‡˘Â·“ÌÈÏ‚Ï‚“ ˜¯Ù· ¨“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“Æ

¨È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ˙ÁÙÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ‚ÈÓˆ Ï˘ ÌÈÚÂˆÈ·‰

Ó ¥ ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÈÏÂÒ‰ ˜ÓÂÚ ¯˘‡Î“‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ÆÓ

ÆÌ˙Â‡ ÛÏÁ‰

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÈÚÂˆÈ· Ì‰Ï˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ·˜Ú

ÎÂÓÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‡˙· ¨ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‚ÈÓˆÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ‰·¯‰· ÌÈ

ÎÂ¯‡ Í¯„ ÈÚË˜ Í¯Â‡Ï ‰‚È‰·ÂÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÚÂˆÈ· ÆÌÈ

ÆÂ¯˘Â‡ Ì‰ Â¯Â·Ú˘ ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙‰·

∫·Â˘ÁÓ ÌÚ ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ¯˘‡Î ˙Â¯È‰Ó „„

Í˙ÈÂÎÓ· ‚È˘‰Ï Ô˙È˘ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰ÓÏ ˙Á˙Ó È·¯ÈÓ

‚ÂÓ©¯Â¯È·· ‰ÈÂÏ‚ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ‰¯Ú‰ ·ˆ‰ ¨®μ• ≠· ˙Ï„

È‚ÈÓˆ ÌÚ ˙È¯˘Ù‡‰ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ˙ÈÈˆÓ‰ ¨‚‰Ï

Æ®ÈÙÂ¯È‡‰  „ÂÁÈ‡‰ ˙ÈÈÁ‰Ï Ì‡˙‰·© ‚Ï˘

˙È·˙Â ‚˙ÂÓ© ÌÈ‰Ê ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙Ú·¯‡ ÏÎ

Î ®‰ÈÏÂÒ˙ÏÂÎÈ·Â ‰ÓÈÏ·· ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÁÈË· ÁÈË·‰Ï È„

Æ‰‚È‰

Î ˙‡ ˙Â˘Ï ÔÂÎ ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÂÎÊÆÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ·Â·ÈÒ‰ ÔÂÂÈ
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

Ó˜ ±∂∞ Ï˘ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó‰ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡“¨˘
 ÔÂÓÈÒ· ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÌÚ“Q“Ï˘ ÌÈÓÈ˘È‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ „Â·ÈÎ ÍÂ˙ ¨

Æ˙Â¯È‰Ó ÌÈÎ¯„· ‰ÚÂ˙‰ „Â˜

‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘
˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘· ˘ÂÓÈ˘‰

Æ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˜ÂÁ‰

ÌÈÏ‚Ï‚‰ È‚ÈÓˆ ÏÚ ˜¯ ÔÈ˜˙‰Ï ¯˙ÂÓ ‚Ï˘‰ ˙Â‡¯˘¯˘ ˙‡

Æ®ÌÈÚÈÓ‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰© ÌÈÈÓ„˜‰

·¯ÙÒÓ Ï˘ ‰‚È‰ ¯Á‡Ï ˙Â‡¯˘¯˘‰ ˙ÂÁÈ˙Ó ˙‡ ˜Â„

ÆÌÈ„„Â· ÌÈ¯ËÓ

∫·Â˘ÁÆÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ÏÚ ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘ ÔÈ˜˙‰Ï Ô˙È ‡Ï 

Á‡ ˙‡ ÛÏÁ‰ ¨ÈÓ„˜‰ Ï‚Ï‚· ¯˜ Ï˘ ‰¯˜Ó·ÌÈÏ‚Ï‚‰Ó „

¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ Ê‡Â ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚· ÌÈÈ¯ÂÂÁ‡‰

· Æ¯ÒÂ‰˘ È¯ÂÁ‡‰   Ï‚Ï‚‚·ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÏ‚Ï‚ È˘ ÂÈ‰È ÂÊ Í¯„

ÓÆ‚Ï˘‰ ˙Â‡¯˘¯˘ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜˙‰Ï ‰È‰È Ô˙ÈÂ ÌÈÙÏ

˙Â‡¯˘¯˘ ˙Â˜˙ÂÓ ¯˘‡Î ‰ÎÂÓ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ „Ù˜‰
Ó˜ μ∞ ÏÚÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡ Æ‚Ï˘“ÏÚ ‰‚È‰Ó ÚÓÈ‰ Æ˘

‰‚È‰Ó Ì‚ ÚÓÈ‰Â ¨‰Î¯„Ó ˙ÂÙ˘ ¨˙Â‚¯„Ó ¨˙Â¯Â·
È„Î ¨‚Ï˘· ˙ÂÒÂÎÓ ÔÈ‡˘ ÌÈÎ¯„ ÏÚ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˜Á¯ÓÏ

ÆÍ¯„‰ ÁË˘ÓÏÂ ˙ÈÂÎÓÏ ˜Ê ÚÂÓÏ
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‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ÔÂÒÁ‡
ÍÂ¯‡ ÔÓÊ Í˘ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ˘È Ì‡

∫ÌÈ‡·‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÈÚˆÓ‡· ËÂ˜Ï ˘È ¨ÌÈÓÈ ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ

¥¯˘Ù‡ Ì‡Â ˘·È ¨‰¯Â˜Ó ÌÂ˜Ó· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰Á‰

Æ·ËÈ‰ ¯¯ÂÂ‡Ó

¥Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ¯¯Á˘Â ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘

¥·Â ¨¯·ˆÓ‰ Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜‰Ó Ï·Î‰ ˙‡ ¯Ò‰˙‡ ˜Â„

 ‡˘Â ‰‡¯© ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÚË‰ ·ˆÓ“· ≠ ¯·ˆÓ˙˜È„

ÏÊÂ ÒÏÙÓÂ ‰ÈÚË“ ˜¯Ù· ¨”‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÙÈË“Æ®

¥˙ÂÂÚ˘ ˙¯ÊÚ· Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Â ÌÈÚÂ·ˆ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰˜

ÆÔ‚Ó

¥˙Î˙Ó‰ È˜ÏÁ ÏÎ ˙‡ ‰˜Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Â ÌÈ˜È¯·Ó‰

ÁÂÈÓ ‰‚‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡·˘ÂÎ¯Ï Ô˙È˘ ¨ÌÈ„

Æ·Î¯ È¯ÊÈ·‡Ï ˙ÂÈÂÁ· Ì˙Â‡

¥‰˘Ó˘‰ Ï˘ ÌÈ·‚Ó‰ È·‰Ï ÏÚ ˜ÏË ˙˜·‡ ¯ÊÙ

ÎÂÎÊ‰ ÏÚÓ Ì˙Â‡ Ì¯‰Â ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰Æ˙È

¥·· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰ÒÎÏ‡ Æ¯¯ÂÁÓ ˜ÈËÒÏÙ· Â‡ „

Â¯˘Ù‡È ‡Ï˘ ¨¯¯ÂÁÓ È˙Ï· ˜ÈËÒÏÙ ˙ÂÚÈ¯È· ˘Ó˙˘˙

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ·Î¯ÓÓ ˙Â„‡˙‰Ï ˙ÂÁÏÏ

¥ıÁÏ ÏÚÓ ¯· ∞Æμ ≠· ‰Â·‚ ıÁÏ· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÁÙ

·Â ¨ÏÈ‚¯‰ ÁÂÙÈ‰Ó ıÁÏ‰ ˙‡ ˜Â„ÆÌÚÙ È„

¥ÆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ê˜˙ Ï‡
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰Ê‡

ÏÈÏˆ Â‡ØÂ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰Ú„Â‰Ï ˙¯·ÂÁ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰

 ‰Ê ¯˘‡Î ¨ÌÊÓÊ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂÂÈÁ Æ˘¯„ÌÈ˘Ó˘ÓÂ ÌÈ¯ˆ˜
˘‡¯Ó ‰Ú¯˙‰Î,Â‡ØÂ ÌÈˆÓÓÎ Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡ÎÎÂ 

 Ú„ÈÓÏ ÛÈÏÁ˙‰Ê ‰Î¯„‰ ¯ÙÒ· ÏÏÎ‰ÓÂÓ Â˙Â‡ ¨ÍÏ ıÏ

‰Ê ˜¯Ù· Ú„ÈÓÏ ÒÁÈÈ˙‰ ÆÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÔÂÈÚ· ‡Â¯˜Ï

ÆÈÂÂÈÁ ˙Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·

∫·Â˘Á¨˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰ ˙Á‡Ï ÍÈÂ˘Ó ‰‚Âˆ˙· ÌÈÈÂÂÈÁ Ï˘Î 

 ˙ÂÏ˜˙˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÏ˜˙Â ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙÆ

 ˙ÂÏ˜˙˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂˆÓ “¯ÂÊÁÓ“Í˘ÂÓÓ ‰¯‰Ê‡ 

ÆÌÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ‰

˙ÂÏ˜˙˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙ , ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂˆÓ “¯ÂÊÁÓ“‰¯‰Ê‡ 

ÆÏ·‚ÂÓ

Î ÌÈ¯˜Ó‰ È˘·ıÂÁÏÏ  ˘È ˙ÂÚ„Â‰‰  ˙‚ˆ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„

MODE„Ú ¨˜ÂÏ„Ï ÛÈÒÂ˙ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ 

ÆÏËÂ·˙ ‰Ï˜˙Ï ‰·ÈÒ‰˘

 ÍÂÓ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ®‰ÓÂ„‡©

 ÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ ÌÏ· ®ÌÂ„‡©

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON˙È¯Â ¨

 ‰¯‰Ê‡‰Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„

ÍÂÓ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÏÎÈÓ· ÌÈÓÏ·‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„

¯ÂÈ˙È¯˘Ù‡ ‰ÙÈÏ„ ·˜Ú ¨ÌÂÓÈÈÓ‰ ÒÏÙÓÏ ˙Á˙Ó „

Æ‰ÓÈÏ·‰ Ï‚ÚÓ·

·ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡‰‚È‰‰ ÔÓÊ· ˙˜Ï„ 
‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·©

˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÂˆÚ ¨®‰‚Âˆ˙·
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“Ú· ˙“ÆÓ

ÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ¯˘‡Î ˙˜Ï„

˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
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‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ï˘ Ï˘Î‰ ©‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
˙È¯Â Ï˘ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‰·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ¨®˙˜ÏÂ„ ‰È‡

 ‰¯‰Ê‡‰ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÈÎ ˙ÈˆÓ‰ ¨
Æ˙Ï¯ËÂÓ

˙Ï¯ËÂÓ ÈÓ„˜ ÚÒÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
®‰ÓÂ˙Î©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ¯˘‡Î ¨˙˜Ï„

Æ˙Ï¯ËÂÓ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘

¨‰ÏÂÚÙÏ ˙¯˘ÎÂÓ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ¯˘‡Î

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨

¥ Í˘ÓÏ ·‰·‰˙ ‡È‰ ¨˙ÂÈ˘ ¥ Í˘ÓÏ ˙ÂÙÈˆ¯· ˙˜Ï„

Æ‰·ÎÈ˙ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ˘

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Ï˜˙ ˙ÈÈˆÓ 
Ï˘ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‰·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ‰Ê ÌÈ‡˙ ·ˆÓ Æ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÔÎ˙ÈÈ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ˙ÂÈ˘ ¥ ≠Ó ¯˙ÂÈÏ 
  ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˘¯˘˜ ¯Âˆ Æ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ÏÚ ÚÈ¯˙˙ ‡Ï 

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÌÚ È„ÈÈÓ“Ú· ˙“¨Ó
ÆÚÂÒÏ ÏÈÁ˙Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ

∫·Â˘Á ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ ‡„ÂÂ ¨‰‚È‰‰ ˙Ú· ˙˜Ï„

Æ·ÏÂ˘Ó ÂÈ‡ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘

¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î· ‰Ï˜˙®‰ÓÂ„‡© 

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON˙È¯Â ¨

 ‰¯‰Ê‡‰¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„

Æ˙ÂÈ˘

 ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â‰ÏÁ Ì‡ ¨˙ÂÙÈˆ¯· ¯È‡‰Ï ‰ÙÈÒÂÓÂ ˙˜Ï„

Æ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙

·ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î
MAR ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨Ì‡ Â‡ ˙˜Ï„ ‰È‡ 

≠·¯‰ ‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ© ‰ÚÈÒ‰ ˙Ú· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‡È‰
˙ÂÎ¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ¨®ÌÈÈ˜ Ì‡ ¨È˙ÈÏÎ˙

ÌÈÏÂÏÚ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· Æ˙ÂÁÈË·‰
Ô‰ ÌÈ¯˜Ó Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓ· Â‡ ¨˙Â˘‚˙‰· ÏÂÚÙÏ ‡Ï

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ „ÈÓ ¯˘˜˙‰ Æ‰¯˜Ó· ÏÚÂÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ“Ú· ˙“ÆÚÂÒÏ ÏÈÁ˙Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ¨Ó
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÁ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ®‰ÓÂ„‡© 

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ÌÚMAR-ON‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˙ÂÓÓÁ˙‰ ÌÓÁ˙‰ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˙˜Ï„

Æ¯˙È

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨˙˜Ï„

¥∫‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÈÒ ÍÏ‰Ó·˙‡ ˜ÒÙ‰ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ 

·Â ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ‡ˆÓ ÂÈ‡ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ Ì‡ ˜Â„

 ÔÂÓÈÒÏ ˙Á˙ÓMIN˙Â˜„ ¯ÙÒÓ Ô˙Ó‰ ¨‰ÊÎ ‰¯˜Ó· Æ

˙Â¯È‰Ê·Â ˙ÂÈËÈ‡· Á˙Ù ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨¯¯˜˙È ÚÂÓ‰˘ „Ú

· Æ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ÛÒÂ‰Â ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡˜Â„

 ÌÈÂÓÈÒ‰ ÔÈ· ‡Â‰ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ Ì‡‰MIN ≠Â MAX

· ÔÎ ÂÓÎ ÆÂÓˆÚ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ ÏÚÌ‡ Æ˙ÂÙÈÏ„ ˜Â„

¯˘˜˙‰ ¨‰‡·‰ ‰Ú˙‰· ·Â˘ ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏÏ“Ú· ˙“ÆÓ

¥ÌÈ˘˜ ÌÈ‡˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î¯˘‡Î Ï˘ÓÏ© 
Ó ‰ÏÚÓ· ¯Â¯‚ ÌÈ¯¯Â‚‰ÒÂÓÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î Â‡ ÔÂ¯„

Ó·¨¯È‡‰Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡Â Ë‡‰ ®‰‡ÂÏ
¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ ÌÚ ˙Â˜„ ≥ „Ú ≤ Ô˙Ó‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ

Î ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ˙ÂÏ˜ ıÁÏ·ˆ˜ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„
ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÓÂ„ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ Ï˘ ‰ÓÈ¯Ê‰

·ÛÒÂ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ¨¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ˙‡ ˜Â„
ÆÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ

∫·Â˘ÁÈÙÏ ¨ÌÈ˘˜ ‰ÏÂÚÙ È‡˙· ‰ÏÚÙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ 
Í˘Ó· ÏÂÚÙÏ ÂÏ ÁÈ‰Ï ˘È ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ˜ÈÒÙÓ˘

Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ ÌÚ ˙Â˜„ ¯ÙÒÓ

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

‰ÎÏ‰Î ÔÚË ÂÈ‡ ¯·ˆÓ‰®‰ÓÂ„‡© 

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON˙È¯Â 

 ‰¯‰Ê‡‰¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
˙ÂÈ˘ ‰¯ˆ˜ ‰È‰˘‰· ‰·ÎÈ˙ ‡È‰˘ ÔÎ˙ÈÈ© Ú˙Â‰ ÚÂÓ‰˘

Æ®˜¯Ò ˙Â¯È‰Ó· ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï ¯ÙÒÓ

ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨·‰·‰Ï Â‡ ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ

˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ABS ®‰ÓÂ˙Î©

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

‰ÎÏ‰Î ˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÏÈ‚¯Î ˙ÏÚÂÙ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ‰ÈÓÊ ‰È‡ Â‡

 ˙Î¯ÚÓ ‰˜ÈÚÓ˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ‡ÏÏ Í‡ABSÚÒ Æ
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙Â¯È‰Ê·

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“ÆÓ

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
 ˙Ï˜˙EBD ®‰ÓÂ˙Î© ®‰ÓÂ„‡©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â ¯˘‡Î ≠Â 
 ˙Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙ÈÓÊ Â· ˙Â˜Ï„EBD

˙Ó„˜ÂÓ ‰ÏÈÚ ˙Â¯˜Ï ‰ÏÂÏÚ Æ‰ÈÓÊ ‰È‡ ˙Î¯ÚÓ‰˘ Â‡
¯˘‡ ¨‰ÊÚ ‰ÓÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ Ï˘
ÊÎ¯ÓÏ ˙Â¯È‰Ê· ‚‰ Æ‰·È˙Ó ˙ÂËÒÏ ˙ÈÂÎÓÏ ÌÂ¯‚˙

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“·Ï ¨Ó˙˜È„
Æ˙Î¯ÚÓ‰

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

ÍÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ ∫˙ÂÙÈˆ¯·  ˙˜ÏÂ„
®‰ÓÂ„‡©

˘ÓÂ˘Ó ÍÂÓ ÔÓ˘ ∫˙·‰·‰Ó
·© ÈÓ‚„Multijet ÌÚ DPF·Ï· ®‰ÓÂ„‡≠ „

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

Æ±È„Ó ÍÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙˜Ï„ÁÈ ˙ÂÚÈ·˜· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓÂÌÚ „

Î ‰Ï‚Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰ıÁÏ È

ÆÍÂÓ ÚÂÓ ÔÓ˘

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙˜Ï„ 
‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·© ‰ÚÈÒ· ˙‡ˆÓ

ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÂ „ÈÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ Æ®‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“ÆÓ

˘ÓÂ˘Ó ÚÂÓ ÔÓ˘ Æ≤

·© ÈÓ‚„Multijet ÌÚ DPF·Ï· ®„

Ì‡© ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰ ÌÚÚ ·ÂÏÈ˘· ˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÈÈ¯Â

Ì‰ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰ È·ˆÓ ¨ÌÈÓ‚„Ï Ì‡˙‰· Æ®˙ÓÈÈ˜

Î∫ÔÓ˜Ï„

¥ÆÌÈÈ˙Ú˘ ÏÎ ˙Á‡ ‰˜„

¥‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¯˘‡Î ÔÓÊ ÈÁÂÂ¯Ó ÌÚ ˙Â˜„ ≥ Ï˘ ¯ÂÊÁÓ

ÆÔÓ˘‰ ˙ÙÏÁ‰Ï „Ú ¨˙ÂÈ˘ μ ≠Ï ˙È·Î

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨ÚÂÓ ˙Ú˙‰ ÏÎ· ÔÂ˘‡¯‰ ÈÂÂÈÁ‰ ¯Á‡Ï

¯Â·Ú ÆÔÓ˘‰ ˙ÙÏÁ‰Ï „Ú ¨ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ·‰·‰Ï ÍÈ˘Ó˙

ÁÈ· ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ‰‚Âˆ˙‰ ®ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˜ÂÂ˘©ÌÚ „

Æ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

ËÂ˘Ù ‡È‰ ¨‰Ï˜˙Î ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÔÈ‡

ÓÎ ÁÂ˜ÏÏ ˙ÁÂÂ„˘ÂÓÈ˘Ï Í˘Ó‰· ¨ÔÓ˘ ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ È

Æ˙ÈÂÎÓ· ÏÈ‚¯

Î ¯ÂÎÊ∫È„È ÏÚ ˙ˆ‡ÂÓ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙Â˘ÈÈ˙‰ È

¥Ì¯Â‚‰ ¨˙ÈÂ¯ÈÚ ‰‚È‰· ¯˜ÈÚ· ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘

Î˙ÏÁ˙‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈ ˙Â˘„DPFÆ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¥˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ Ô‰· ¨˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÚÈÒÏ ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘

ÆÂÏ˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÚÈ‚‰Ï

¥Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙È˘Â ˙¯ÊÂÁ ‰˜ÒÙ‰ÔÈÂˆÓ‰ ¨˙Â˘„

 ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·DPF‰ Æ˙˜Ï„

˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
ÌÚÙ Û‡ ‚‰˙ Ï‡ ¨È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÚÂÓ‰ ÔÓ˘

˜ μ∞∞ ≠Ó ¯˙ÂÈ“Ï˘Î ÆÂÊ‰  ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„‰Ó Ó
¯ÂÓÁ ˜Ê ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Â˙‡ˆÂ˙ ¨ÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ· „ÈÙ˜‰Ï

˙È¯Â ˙ÏÂÚÙ ÈÎ ¯ÂÎÊ Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ Û˜Â˙ ˙‡ ÏË·ÏÂ ¨ÚÂÓÏ
ÛÈÒÂ˙ Ï‡ ÔÎÏ ÆÚÂÓ· ÔÓ˘‰ ˙ÂÓÎÏ ‰¯Â˘˜ ‰È‡ ÂÊ ‰¯‰Ê‡

Æ·‰·‰Ï ‰ÏÈÁ˙Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¯˘‡Î ¨ÔÓ˘ ˙ÂË˘Ù·

∫˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘ØÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÁÈ· ˙·‰·‰ÓÂ ˙˜Ï„‰Ú„Â‰ ÌÚ „

Î ‰Ï‚Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ‰‚Âˆ˙·ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ È

ÆÔ˘ÈÈ˙‰

‡Ï‡ ¨‰Ï˜˙Î ·˘ÁÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰

ÓÎ ‚‰Ï ÁÂÂ„˘ÂÓÈ˘ ¯Â·Ú ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ È

Æ˙ÈÂÎÓ· ÏÈ‚¯

˙Â˘ÈÈ˙‰ ÛÒÏ ÌÈÚÈ‚Ó ¯˘‡Î ÛÏÁÂÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ Ì‡

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‚ ¨ÛÒÂ‰ÏÂÚÙ‰ ÁÂÂËÂ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· 

ÏÒ  ≥∞∞∞ ≠Ï Ï·‚ÂÓ ÚÂÓ‰ Ï˘“Æ„

˙Â˘ÈÈ˙‰ ÛÒ ÚÈ‚Ó ¯˘‡Î ÛÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ Ì‡

ÏÒ ±μ∞∞ ≠Ï ˙Ï·‚ÂÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¨È˘ÈÏ˘“Î „ÚÂÓÏ È„

Æ˜Ê

¯˘‡Î ÔÓ˘ ÛÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ ¨ÚÂÓ‰Ó ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù Æ˙·‰·‰Ó 

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“Ú· ˙“ÆÓ

ÁÂÎ ‰‚‰· ‰Ï˜˙ “DUALDRIVE”
®‰ÓÂ„‡©

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON˙È¯Â 

 ‰¯‰Ê‡‰Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

ÁÂÎ ÚÂÈÒ ÍÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡

ÚÒ Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ ¯˙ÂÈ ·¯ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· Í¯Âˆ ‰È‰Â ¨ÈÂ‚È‰·

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏÏ“Ú· ˙“ÆÓ

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ÏÂ¯Ë®‰ÓÂ˙Î© 

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„

ÁÂÏ· ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨˙˜ÒÙÂÓ ‰¯ÈˆÚ

· ˙‚ˆÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ú„Â‰ ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ÌÈÓ‚„

ÆÌÈÓÈÂÒÓ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÓÏ˘ÂÓ È˙Ï· ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚ
®‰ÓÂ„‡©

· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„¯˘‡Î ˙˜Ï„

Æ‰ÎÏ‰Î ˙Â¯Â‚Ò ÔÈ‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ¨¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ˙Ï„

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

‰ ¯˘‡ÎÏÈÏˆ ÚÓ˘ÈÈ ¨‰ÚÂ˙· ˙ÈÂÎÓ‰Â ˙ÂÁÂ˙Ù ˙Â˙Ï„

ÆÙÈ·

‰˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ EOBD

®‰ÓÂ˙Î©

 ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‡˙·MAR¨
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˙Ú˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„

ÆÚÂÓ‰

 Â‡ ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡¨‰‚È‰‰ ˙Ú· ˙˜Ï„
‰ ˘Â¯ÈÙÆ‰ÎÏ‰Î ˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ‰˜¯Ê‰‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ‡Â‰ ¯·„

ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ¨˙ÂÙÈˆ¯· ˙˜ÏÂ„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ Ë¯Ù·
˙ÂËÈÏÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ ‰˙ˆ‰Ø‰˜ÙÒ‡‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙

‰ÚÂ¯‚ ‰‚È‰ ˙ÏÂÎÈÏ ¨ÌÈÚÂˆÈ· „Â·È‡Ï ¨˙Â‚È¯Á ÌÈÓ‰ÊÓ
Æ‰‰Â·‚ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙ÏÂ

·Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

˙Â¯È‰Ó· ÚÂÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÏÂÎÈ ˙ÈÂÎÓ‰ ‰Ï‡ ÌÈ‡˙·
Í˘ÂÓÓ ˘ÂÓÈ˘ ÆÌÈ‚È¯Á ÚÂÓ ÈˆÓ‡ÓÏ ˙Â˘È¯„ ‡ÏÏ ¨‰Â˙Ó

˙ÂÙÈˆ¯· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â „ÂÚ· ˙ÈÂÎÓ·
ÓÂÓ ÔÎÏ ¨ÌÈ˜Ê ÌÂ¯‚ÈÊÎ¯ÓÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙ÂÙÏ ıÏ

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

‰ÈÚ·‰ Í‡ ¨˙ÓÏÚ ‰Ï˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ˙È·Î ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ· ˙¯Ó˘

··Ï· ÔÈÊ· ÈÓ‚„„

¯ÈÓÓÏ ˜Ê Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÈÈˆÓ ¨˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â
ÆÈËÈÏË˜‰

˙Ë‡‰Ï ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ˙‡ ¯¯Á˘ ˙·‰·‰Ó ˙È¯Â‰ Ì‡
˜ÈÒÙ˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˘ „Ú ¨ÚÂÓ‰ È·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó

ÚÓÈ‰Ï ‰Ò ¨‰Â˙Ó ˙Â¯È‰Ó· ‰ÚÈÒ· Í˘Ó‰ ª·‰·‰Ï
ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÂ ¨ÛÒÂ ·Â‰·‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ‰‚È‰ È‡˙Ó

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ“Ú· ˙“Ì„˜‰· Ó
ÆÈ¯˘Ù‡‰

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰È‡ 
 ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ ‰Ú˙‰‰MAR‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ Â‡ ¨

‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ© ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ˙·‰·‰Ó Â‡ ˙˜Ï„
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ ®‚ˆ·

ÏÓÒ“Ú· ˙“ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÏÂÚÙ ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ó
ÌÈ˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˜ÂÁ‰ È‚Èˆ È„È ÏÚ ˜„·È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ÆÌÈÈÙÈˆÙÒ

 ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓDPF‰˜˙Ó 
‚ÈËÏÂÓ ÈÓ‚„© ÌÚ ËDPF·Ï· ®‰ÓÂ˙Î ≠ „

 ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡ÎMAR-ON˙È¯Â ¨

 ‰¯‰Ê‡‰‰ÓÎ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„

 ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î ˙ÂÚÈ·˜· ˙˜ÏÂ„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ˙ÂÈ˘DPF

ÍÈÏ‰˙· ÌÈ„ÂÎÏ‰ ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙‡ ÛÂ¯˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ

Á˙‰‰ ‰È‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ˙Â˘„≠‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ˙˜Ï„

DPFÁ˙Ó Ì‰· ‰Ï‡Î Ì‰ ‰‚È‰‰ È‡˙ ¯˘‡Î ˜¯ ‡Ï‡ ¨˘„
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Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰·ÂÁ ¨‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙‡ ˙Â·ÎÏ Æ˙‡Ê ˙Ú„Ï ·ÈÈÁ ‚‰‰

Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙˘ „Ú ˙ÈÂÎÓ· ÚÂÏ ÍÈ˘Ó‰ÏÆÌÏ˘ÂÈ ˙Â˘„

¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ‡˙‰ Æ˙Â˜„ ±μ Í˘Ó ÍÈÏ‰˙‰ ÚˆÂÓÓ·

Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï˙ÈÂÎÓ‰ ‰‚È‰· ÌÈ‚˘ÂÓ ¨˙Â˘„

Ó˜ ∂∞ ≠Î Ï˘ ˙Â¯È‰Ó·“≤∞∞∞ ÏÚÓ Ï˘ ÚÂÓ ˙Â¯È‰Ó· ¨˘

ÏÒ“ ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ¯˘‡Î Æ„˙ÈÈˆÓ ‰È‡ ‡È‰ ¨˙˜Ï„

ÆÍÓÒÂÓ ÍÒÂÓÏ ‰‡È·‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ¨˙ÈÂÎÓ· ‰Ï˜˙ ÌÂÈ˜

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¯˘‡Î ¨‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂ˙ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰Ú„Â‰

Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ˙˜Ï„

È‡˙Ï „ÈÓ˙ ÌÈ‡˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰‚È‰‰ ˙Â¯È‰Ó
„ÈÓ˙ ˙ÈÈˆÏ ‚‰‰ ÏÚÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡˙ ¨‰ÚÂ˙‰
Ì‚ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È Æ˙ÂÈ˘‡¯‰ ÌÈÎ¯„‰ „Â˜Ï

 ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â Ì‡DPF˙Â¯ÊÂÁ ˙Â˜ÒÙ‰ ˙‡Ê ÌÚ Æ˙˜ÏÂ„ 
˙Â˘ÈÈ˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙Â˘„Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙Â˘Â

ÈÂ·ÈÎÏ „ÈÓ˙ Ô˙Ó‰ ¨ÂÊ ‰·ÈÒÓ ÆÚÂÓ‰ ÔÓ˘ Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ
¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÈÙÏ ¨‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

 ≠‰ ˙Â˘„Á˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÂË ÔÂÈÚ¯ ‡Ï ‰Ê ÆÏÈÚÏDPF

Æ˙ÁÈÈ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î

˜Ï„ ˙„Â˙Ú ®‰ÓÂ˙Î©

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˜Ï„ Ï˘ ÌÈ¯ËÈÏ μ ≠Î ÌÈ¯˙Â ¯˘‡Î ˙˜Ï„

‰ ÏÎÈÓ·Æ˜Ï„

∫·Â˘ÁÚÒ Æ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ÔÂÈˆÏ ·‰·‰˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ¨Ó“Ú· ˙“Ï

·ÏÆ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„

˙Ï˜˙ØË‰Ï Á˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ
Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ

 ÈÓ‚„©Multijet®‰ÓÂ˙Î ≠ 

Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„

MAR-ONÈ˙ˆÓ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘ Ú‚¯· ˙È·Î ˙È¯Â‰ Æ

Ú‚¯· ÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰ Æ˘‡¯Ó Ú·˜˘ Í¯ÚÏ ‰ÚÈ‚Ó Ë‰Ï‰

Æ‰˙·Î ˙È¯Â‰˘

∫·Â˘Á‰¯È‡Ó ˙È¯Â‰ ¨‰‰Â·‚ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘Î 

Æ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó·

Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ· ‰Ï˜˙

ÌÂÓÈÁÏ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙·‰·‰Ó ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â

ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯˘˜ ¯Âˆ ÆË‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ
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˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

·ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„Æ˙„

 ÈÓ‚„© ˜Ï„ ÔÒÓ· ÌÈÓMultijet≠ 
®‰ÓÂ˙Î

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â‚˙Ó ·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰MAR-ON¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰¯ÂÓ‡Â 

Æ˙ÂÈ˘

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Î ‰¯È‡ÓÒÓ· ÌÈÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÔÈÈˆÏ È„Ô

‰· Æ˜Ï„˙È¯Â‰ ‰ÓÂ˜Ó· ¯È‡‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„

Æ· ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„Æ˙„

¯ÂÓÁ ˜Ê Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ ˜Ï„‰ ÔÒÓ· ÌÈÓ ˘È ¯˘‡Î
˙È¯Â˘Î ÆÛÈÈÊÏ ÏÂÏÚ ÚÂÓ‰Â ‰˜¯Ê‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙˜Ï„ ©ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

‰Ú„Â‰ ·ÂÏÈ˘· ®ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È 

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“˙‡ Ê˜Ï È„Î Ó
ÔÎ˙ÈÈ ¨˜ÂÏ„È˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰ÚÈÙÂÓ ‰‡¯˙‰‰ Ì‡ Æ˙Î¯ÚÓ‰

ÚÂÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ÌÓÂ„Ï ˘È ‰Ê ‰¯˜Ó· ¨˜Ï„‰ ÏÎÈÓÏ Â¯„Á ÌÈÓ˘
Æ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯ÊÚ ‚È˘‰ÏÂ

 ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙CODEÏ˘ 
 Ë‡ÈÙ®‰ÓÂ˙Î©

 ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î Ì‡MAR

‰Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ¨˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

 ‰‡¯© ˙È¯˘Ù‡“„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“ ˜¯Ù· “Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ®

∫·Â˘Á ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â Ì‡   ≠Â ¨˙ÈÓÊ Â· ˙Â˜Ï„

ÆÂ˜ ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î Ì‡¨˙·‰·‰Ó 

‰‡¯© ÚÂÓ ˙·˘Ó È„È ÏÚ ˙‚ÂÓ ‰È‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ‡Â‰ ˘Â¯ÈÙ

“„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“ ˜¯Ù· “Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ®

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÏÎ ÌÚ ‰Ù

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓÏ“Ú· ˙“Î ¨ÓÁÏ È„ÆÔÂ¯ÎÈÊ· ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ˘„

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®‰ÓÂ˙Î©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î ˙˜Ï„

ÆÌÈÏÚÙÂÓ

˙ÈÏÏÎ ‰Ï˜˙ ÈÂÂÈÁ
®‰ÓÂ˙Î©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â∫˙Â‡·‰ ˙Â·ÈÒ· ˙˜Ï„
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ Ô˘ÈÈÁ ˙Ï˜˙

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÈ˘ÈÈÁ· ‰Ï˜˙ ‰Ï‚˙Ó ¯˘‡Î ˙˜Ï„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ Æ‰ÈÁ‰Ï“˙

Ú·“ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰Ï˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‚‡„Â ¨Ó

®ÏÊÈ„ ÈÓ‚„© ˜Ï„‰ ÔÒÓ· ÌÈÓ

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÏ ÒÁÈ· ÏÈÚÏ ‰‡¯Æ

˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙ÈÏ ÈË¯È‡ ‚˙Ó

ÔÈÓÊ ÂÈ‡ ˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙ÈØ˙Â·¯Ú˙‰

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˜Â˙ÈÏ ÈË¯È‡‰ ‚˙Ó‰ ¯˘‡Î ˙˜Ï„

‰ ˙˜ÙÒ‡ÆÔÈÓÊ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¯˘‡Î Â‡ ¨·¯Ú˙Ó ˜Ï„

Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙· ‰Ï˜˙

‰¯Â‡˙ ˙Ï˜˙ ‰˙Ï‚˙‰ ¯˘‡Î ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

Æ˙ÈÂˆÈÁ

‰ÈÈÁ Ô˘ÈÈÁ· ‰Ï˜˙

‰Ï˜˙ ‰Ï‚˙Ó˘Î ‚ˆ· ‰ÚÈÙÂÓ ‰Ú„Â‰Â ‰¯È‡Ó ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨‰ÈÈÁ‰ Ô˘ÈÈÁ·

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Æ˙

˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ESP

‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ· ‰Ï˜˙®‰ÓÂ˙Î© 

 ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ESP

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

ÔÓÊ· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ Â‡ ˙È·Î ‰È‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡

 ˙È¯Â ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ‰‚È‰‰LED ‚˙Ó· ‰ÚÂ·˜‰ ASR OFF¨

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒÏ“Ú· ˙“ÆÓ

Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

∫‰¯Ú‰‡È‰ ¨‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ 

Î ˙ÈÈˆÓ ˙Î¯ÚÓ ÈESPÆ‰ÏÈÚÙ 

‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ· ‰Ï˜˙

 ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·MAR-ON‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â 

Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â¯„ ÚÂÓ ˙Ï˜˙ ÔÂÈˆÏ ˙˜Ï„¨¯ÂÁ‡Ï ¯Â„

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó·

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ó

Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡Ø„ˆ ÈÒÙ
ÌÈÈ˘‡¯‰ ®‰˜Â¯È©

‰˙È·‰ È˙Â‡ ‰ÂÂÏ®‰˜Â¯È© 

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡Ø„ˆ ÈÒÙ

Â‡ ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈÒÙØ„ˆ ÈÒÙ ¯˘‡Î ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

ÆÌÈ˜ÏÂ„ ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡

‰˙È·‰ È˙Â‡ ‰ÂÂÏ

 ‰‡¯© ÏÈÚÙ ‰Ê Ô˜˙‰ ¯˘‡Î ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â“‰ÂÂÏ

‰˙È·‰ È˙Â‡“ ˜¯Ù· ¨“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ®

Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®‰˜Â¯È©

ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ̄ ˘‡Î ̇ ˜ÏÂ„ ‰¯‰Ê‡‰ ̇ È¯Â

ÆÌÈÏÚÙÂÓ

ÈÏ‡Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ
®˙·‰·‰Ó ≠ ‰˜Â¯È©

 ÈÂÂÈÁ‰ ̇ È¯ÂÎ‰ ÈÂÂÁÓ ̇ ¯˜· ̇ È„È ̄ ˘‡Î ̇ ˜Ï„˙ËÒÂÓ ÔÂÂÈ

¯˘‡Î ̈ ÈÓÈ‰ ÔÂÂÈÎ‰ ÔÂÂÁÓ Ï˘ ÈÂÂÁ‰ ̇ È¯Â ÌÚ „ÁÈ Â‡ ̈ ‰ËÓÏ

ÆÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó ÔˆÁÏ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ

ÈÓÈ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ
®˙·‰·‰Ó ≠ ‰˜Â¯È©

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÎ‰ ÈÂÂÁÓ ˙¯˜· ˙È„È ¯˘‡Î ˙˜Ï„˙ËÒÂÓ ÔÂÂÈ

ÁÈ Â‡ ¨‰ÏÚÓÏÎ‰ ÔÂÂÁÓ Ï˘ ÈÂÂÁ‰ ˙È¯Â ÌÚ „¨ÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÈ

ÆÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó ÔˆÁÏ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ ¯˘‡Î

 ·ˆÓCITYÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ Ï˘ 
”DUALDRIVE”

 ÈÂÂÈÁCITY≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ „ˆØÈ˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÚÈÙÂÓ 

 ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú· ˙ÂÎ˙CITY‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ 

Ó˘Á‰ ÁÂÎ‰ ÈÏ”DUALDRIVE”ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú· Æ

 ÈÂÂÈÁ ÌÏÚÈÈ ÔˆÁÏ‰CITYÆ

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
®‰ÏÂÁÎ©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÌÈÒÙ· ‰Â·‚‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ¯˘‡Î ˙˜Ï„
Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÌÈÈ˘‡¯‰

Í¯„‰ ÏÚ Á¯˜Ï ˙Â¯˘Ù‡
‰ÚÈ‚Ó ̇ ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ̄ ˘‡Î ·‰·‰Ï ÏÈÁ˙Ó ‰Ê ÈÂÂÈÁ

¯ÂÈ Â‡ ≠Ï ˙Á˙Ó ˙„3°C‚Î ‚‰‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ï ¨˙Â¯˘Ù‡ „
‰ ÏÚ Á¯˜ ÌÂÈ˜ Ï˘ÆÍ¯„
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Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚ÓÓ ‰‚È¯Á

˙‚¯ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

 ‰‡¯© ‰Ú·˜˘ ˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚ÓÓ“≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ

˙ÂÎ˙“ ˜¯Ù· ¨“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“Æ®

Ï·‚ÂÓ ‰ÚÈÒ ÁÂÂË

Î ‚‰‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ï ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰ÁÂÂË È

˜ μ∞ ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰“ÆÓ

˙Î¯ÚÓ ASR

 ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜˙Ï Ô˙ÈASR ‚˙Ó ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ASR OFFÆ

ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó˘ÎÎ ‚ˆ· ˙„È„

 ˙È¯Â Æ‰˜˙Â ˙Î¯ÚÓ‰˘ ‚‰‰ ÈÙ· ÚÈ¯˙‰ÏLED‰ÚÂ·˜‰ 

ÆÏÈ·˜Ó· ‰¯È‡Ó ‚˙Ó·

 ‚˙Ó ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ¯Á‡ÏASR OFF˙È¯Â‰ ˙È·Î 

˙Î¯ÚÓ‰˘ ˙ÈÈˆÓ˘ ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ‚ˆ·Â ‚˙Ó· ‰ÚÂ·˜‰

Æ‰ÏÈÚÙ ·Â˘

ÌÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·
®‰ÓÂ˙Î©

 ‰‚ÂÁ· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÌ‡ ¨®‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓÂ© ˙˜Ï„

‚‡„ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ªÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÓÏ·‰ ˙Â„ÈÙ¯ ÂÏ·˙‰

ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÔÙÈÏÁ‰Ï

 „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰ECO

 ∞Æπ©TwinAir ÈÓ‚„ 85 HP®

 ÈÂÂÈÁECO„Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î ¨˙È˙ÈÏÎ˙ ·¯‰ ‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂÓ 

 ÈÂÂÈÁ ÆÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯˜·‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÏÚÙÂÓECO‰·ÎÈÈ 

Æ·Â˘ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ ¯˘‡Î

ÏÈÚÙ Ë¯ÂÙÒ ·ˆÓ

 ÈÓ‚„©1.4 16V®

Ó‰ È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ·© ‰¯È‡Ó ‰Ï”SPORT”≠·¯‰ ‚ˆ·Â 

 ≠Î ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙”S”·Ï· ‰¯˜·‰ ÔˆÁÏ ¯˘‡Î ¨®„

ÌÚÙ ıÁÏ ÔˆÁÏ‰ Ì‡ Æ˙ÏÚÙÂÓ Ë¯ÂÙÒ ˙ÚÈ·˜Â ıÁÏ

Ó‰ ˙ÙÒÂ ‰Ï”SPORT”Æ˙È·Î 
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á Â¯‚Á ‡Ï
®‰ÓÂ„‡©

 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨‚ˆ· ˙˜Ï„

˙È¯Â Æ‰ÎÏ‰Î ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯‚Á ‡Ï ‚‰‰Â ‰ÚÂ˙·

ÚÓ˘ÈÈ ÛÂˆ¯ Ì¯Âˆ ÌÂÊÓÊÂ ˙ÂÙÈˆ¯· ˜ÂÏ„Ï ÛÈÒÂ˙ ‰¯‰Ê‡‰

˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ¯˘‡Î ¨˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ˘‰ ∂ Í˘Ó·

Æ‰ÚÂ˙· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰Â ‰ÎÏ‰Î ˙Â¯Â‚Á ÔÈ‡ ˙ÂÈÓ„˜‰

·‰·‰Ï ÛÈÒÂ˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨˙Â‡·‰ ˙ÂÈ˘‰ π∂ Í˘Ó·

˙Î¯ÚÓ ÌÊÓÊ ÏÂ¯Ë ˙‡ ÆÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ÚÓ˘ÂÈ ÌÊÓÊ‰ ÏÈÏˆ ÂÏÈ‡Â

S.B.R˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· Úˆ·Ï Ô˙È ®˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ¯ÂÎÊ‡© 

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ˙“‰˙¯˘Î‰ ˙‡ ÆÓ

ËÈ¯Ù˙· Úˆ·Ï Ô˙È ¨˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙÏ ˙˘„ÂÁÓ‰

ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰ Æ˙ÂÚÈ·˜
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
 Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô˙È Æ±≠∏∞∞≠≤≤≠μ∑≠μπ ÔÂÙÏË· ˙ÂÁÂ˜Ï ˙Â¯È˘Ï ÌÈÁ· ‚ÈÈÁÏ ıÏÓÂÓ ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·www.fiat5000.co.il

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰ ¨¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ‡ÂˆÓÏ È„Î“Ú· ˙“ÆÓ

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰
 ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‰¯È‡Ó 

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ È„ÈÈÓ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È

ÓÒÏ“Ú· ˙“ÆÓ

¯ÊÚ ¯·ˆÓ ˙¯ÊÚ· ‰Ú˙‰

¯·ˆÓ ˙¯ÊÚ· ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ˜¯Ù ¯·ˆÓ‰ Ì‡

‰Â·‚ ËÚÓ Â‡ ÏÂ·È˜ Â˙Â‡ ÏÚ· ¨πμ ¯ÂÈ‡ ˙¯Á‡ ˙ÈÂÎÓ Ï˘

Æ˜¯Ù‰ ¯·ˆÓ‰Ó ¯˙ÂÈ

ÌÈ¯·ˆÓ ÔÚËÓ· ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡
ÏÂÏÚÂ ¯Á‡ÓÂ ¨ÌÂ¯ÈÁ· ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰Ï ¯È‰Ó

˙Â„ÈÁÈÏÂ ˙ÂÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ˜Ê Ì¯‚È‰Ï
ÆÚÂÓÏ ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡Â ‰˙ˆ‰‰ ˙¯˜·

ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ·ÈÈÁ ‰Ê Ï‰Â
‰‡ˆÂ˙‰ ¨‰ÎÏ‰Î ÚˆÂ·È ‡Ï ‡Â‰ Ì‡ ÆÌÈÓÂÈÓ
ÏÊÂ ¨ÔÎ ÂÓÎ Æ‰ÓˆÂÚ ˙·¯ ˙ÈÏÓ˘Á ‰˜È¯Ù ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ

˜Á¯‰ ÆÍÈÈÚ·Â Í¯ÂÚ· Â˙‡ Ú‚ÓÓ ÚÓÈ‰ ÆÏÎ‡ÓÂ ÏÈÚ¯ ¯·ˆÓ‰
Æ˙ÂˆÂˆÈ ÌÂ¯‚Ï ÔÈ‡Â Ô˘ÚÏ ÔÈ‡ ¨¯·ˆÓ‰Ó ˙ÂÙÂ˘Á ˙Â·‰Ï

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥Ï˘ ®Ì„ÈÏ ÚÈÙÂÓ ´ ÔÓÈÒ˘© ÌÈÈ·ÂÈÁ‰ ÌÈ·Ë˜‰ ˙‡ ¯·Á

Æ‰Ú˙‰Ï ¯ÊÚ Ï·Î ˙ÂÚˆÓ‡· ¨ÌÈ¯·ˆÓ‰ È˘

¥Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜‰ ˙‡ ¯·Á È˘ ¯ÊÚ Ï·Î ˙ÂÚˆÓ‡·

 ‰˜¯‡‰ ˙„Â˜Ï ¨®≠© ¯ÊÚ‰ ¯·ˆÓ˙·È˙· Â‡ ÚÂÓ· 

ÎÂÏÈ‰‰ÌÈ˘˜·Ó˘ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÆÚÈ˙‰Ï

¥ÆÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰

πμ ̄ ÂÈ‡
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¥Ò· ÌÈÏ·Î‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨Ú˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï˙ÂÏÂÚÙ ¯„

ÆÍÂÙ‰

Ï‡ ¨Ú˙Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ ˙ÂÂÈÒÈ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï Ì‡

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨˙ÂÒÏ ÍÈ˘Ó˙

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“ÆÓ

∫·Â˘ÁÏ˘ ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÌÈ·Ë˜‰ È˘ ÔÈ· ˙Â¯È˘È ¯·ÁÏ ¯ÂÒ‡ 

˙ÂÁ˜Ï˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ¯ˆÂ‰ ˙ÂˆÂˆÈ ∫ÌÈ¯·ˆÓ‰ È˘

˙ÈÂÎÓ· Ô˜˙ÂÓ ¯ÊÚ‰ ¯·ˆÓ Ì‡ Æ¯·ˆÓ‰Ó ËÏÙ‰ Ê‚‰ Ï˘

È˙˘ Ï˘ ÌÈÈ˙Î˙Ó‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ· Ú‚Ó ÚÓ ¨˙¯Á‡

Æ˙ÂÈÂÎÓ‰

‰ÙÈÁ„· ‰Ú˙‰

· ÚÂÓ‰ ̇ ‡ ÚÈ˙‰Ï ̇ ÂÒÏ ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ̄ ÂÒ‡¨‰ÙÈÁ„

¯ÂÓ· ‰ÚÈÒ Â‡ ‰¯È¯‚Æ„

¯ÈÓÓÏ ˜Ï„ Ï˘ ‰·¯ ‰ÓÈ¯ÊÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊÎ ‰Ú˙‰

ÆÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰Â ¨ÈËÈÏË˜‰

∫·Â˘ÁÎ ¯ÂÎÊ Ó˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰Â ÌÏ·‰ ¯·‚Ó È®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÈÏ

·¯ ÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ¨ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡

Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ·Â·ÈÒ·Â ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÏÈ‚¯‰Ó

Ï‚Ï‚ ˙ÙÏÁ‰

˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÁ‰

ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚ ÌÚ ®ÌÈÈ˜ Ì‡Ø‰˘È¯„ ÈÙÏ© ˙˜ÙÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰

ÆÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚ ÌÚ Â‡ ÏÈ‚¯

Ì‰· ˙Â¯È‰Ê‰ ÈÚˆÓ‡Â ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â‡¯Â‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ÔÏ‰Ï

ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚ Ï˘ ‰˜˙‰Â ‰·‚Ó· ˘ÂÓÈ˘ ÍÏ‰Ó· ËÂ˜Ï ˘È

ÆÈË˜ÙÓÂ˜

ÔÎÂ˙Ó ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰
ªÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú Â· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ¨Í˙ÈÂÎÓ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ·
¯Â·Ú ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÎÓ Ï˘ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÏ‚Ï‚· ˘Ó˙˘˙ Ï‡Â
‰¯˜Ó· ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ÆÍ˙ÈÂÎÓ
¯ÂÒ‡Â ÈÁ¯Î‰ÏÂ ıÂÁÏ ¯·ÚÓ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ Æ„·Ï· ÌÂ¯ÈÁ

Ó˜ ∏∞ Ï˘ ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯ÁÏ“Æ˘
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

Ú‰·Â ‰ÓÂ˙Î ˙ÈÂÂ˙ ˙Ú·ËÂÓ ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚ Ï
¨ÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚· ˘ÂÓÈ˘Ï ÒÁÈ· ˙Â¯‰Ê‡‰ ˙ÈˆÓ˙

˙ÈÂÂ˙· Æ‰˙Â‡ ¯È˙Ò‰Ï Â‡ ˙ÈÂÂ˙‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ¯ÂÒ‡
˘ÂÓÈ˘Ï °‰¯‰Ê‡ ∫˙ÂÙ˘ Ú·¯‡· ˙Â‡·‰ ˙Â¯‰Ê‡‰ ˙ÂÚÈÙÂÓ

Ó˜ ∏∞ °„·Ï· ÈÓÊ“È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÛÏÁ‰ °¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˘
ÆÂÊ ˙ÈÂÂ˙ ¯È˙Ò‰Ï ¯ÂÒ‡ ÆÏÈ‚¯ Ï‚Ï‚·

ÌÚ Ï˘ÓÏ© ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚Ï‚ ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈ¯ÁÂ· Ì‡
˘È ®‰„ÏÙ È˜Â˘ÈÁ ÌÂ˜Ó· ˙‚ÂÒ‚Ò È˜Â˘ÈÁ

Æ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â„ÈÓ ÈÏÚ· ÌÈ‚¯·· Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· ˙‡ Ì‚ ÛÈÏÁ‰Ï

¨˙„ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÎ ‰·È·Ò· ÌÈ‚‰‰ ˙‡ ¯‰Ê‰
È·‰·‰Ó ∫˜ÂÁ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰·

ÂÎÂ ‰¯‰Ê‡ ˘ÏÂ˘Ó ¨ÌÂ¯ÈÁ’ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ·˘ ÌÈÚÒÂ‰ Æ
˙ÙÏÁ‰ ˙Ú· Æ„Â‡Ó ‰ÒÂÓÚ ˙ÈÂÎÓ‰˘Î Ë¯Ù· ‰˙Â‡ ·ÂÊÚÏ
ÆÍ¯„‰ ÏÚ˘ ‰ÚÂ˙‰Ó ˜Á¯‰ ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÚÒÂ‰ Ï‚Ï‚

ÌÈ„Ò ÌÈÏ‚Ï‚Ï ˙Á˙Ó Ô˜˙‰ ˙˘·Â˘Ó Â‡ ˙ÚÙÂ˘Ó Í¯„‰ Ì‡
Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰ÊÂÊ˙ ÚÂÓÏ È„Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÚˆÓ‡ Â‡

˙Â‚‰˙‰ ÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚ Ô˜˙ÂÓ ¯˘‡Î
‰ÊÚ ‰ÓÈÏ·Ó ¨‰¯È‰Ó ‰ˆ‡‰Ó ÚÓÈ‰ Æ‰˙˘Ó ˙ÈÂÎÓ‰
Ï‚Ï‚ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ Í¯Â‡ Æ˙Â¯È‰Ó Â‡ ˙Â„Á ˙ÂÈÙÓÂ

˜ ≥∞∞∞≠Î ‡Â‰ ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰“˘È ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨Ó
‚ÈÓˆ ÔÈ˜˙‰Ï ‰Ò˙ Ï‡ Æ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ˘„Á Ï‚Ï‚· ÂÙÈÏÁ‰Ï

‚‡„ ÆÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚Î ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ˜Â˘ÈÁ ÏÚ ÏÈ‚¯
ÆÂÓÂ˜Ó· Â˙Â‡ Ô˜˙‰Â È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰ ÔÂ˜È˙Ï

ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚Ó ¯˙ÂÈ· ˙ÈÓÊ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡
ÏÚ ‰ÎÈÒ ˙Á˘Ó Â‡ ÔÓ˘ Á¯Ó˙ Ï‡ Æ„Á‡ ÈË˜ÙÓÂ˜

ÌÈÏÂÏÚ Ì‰ ∫‰˜˙‰ ÈÙÏ ÌÈÏ‚Ï‚‰ È‚¯Â· Ï˘ ÌÈ‚È¯·˙‰
Æ¯¯Á˙˘‰Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

¯Â·Ú ̃ ÙÂÒ˘ ‰·‚Ó· ̆ Ó˙˘‰Ï ̆ È ÌÈÏ‚Ï‚ ̇ ÙÏÁ‰Ï
‰·‚Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÆÌ‚„‰ Â˙Â‡Ó ˙ÂÈÂÎÓ ¯Â·Ú Â‡ ˙ÈÂÎÓ
ÌÂ˘· ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ‚„Ó ˙ÂÈÂÎÓ ˙Ó¯‰ ÔÂ‚Î ¨˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ
˙Á˙Ó ÌÈÂ˜È˙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰·‚Ó· ̆ Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ÔÙÂ‡Â ÌÈÙ
˙ÈÂÎÓÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ‰·‚Ó‰ Ï˘ ‰ÂÎ ‡Ï ‰·ˆ‰ Æ˙ÈÂÎÓÏ
˙ÂÏËÓ ÚÂˆÈ·Ï ‰·‚Ó· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÆÂÈÏÚÓ ÏÂÙÈÏ ˙Ó¯ÂÓ‰
˙„ÓˆÂÓ‰ ̇ ÈÂÂ˙‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘¯‰ ÂÏ˘ ‰Ó¯‰‰ ̇ ÏÂÎÈÏ ̄ ·ÚÓ Ô‰˘

ÆÂÈÏ‡

ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ ‚Ï˘ ˙¯˘¯˘ ÔÈ˜˙‰Ï ¯ÂÒ‡
ÌÈ·ÈÈÁ ®ÚÈÓ Ï‚Ï‚© ¯Â˜ ÈÓ„˜‰ Ï‚Ï‚‰ Ì‡ ¨ÈË˜ÙÓÂ˜‰
ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰Ó „Á‡ ÛÏÁ‰ ¨‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘· ˘Ó˙˘‰Ï
Ï‚Ï‚· ¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ Ê‡Â ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚·
ÌÈÈÓ„˜ ÌÈÏ‚Ï‚ È˘ ˙ÈÂÎÓ· ÂÈ‰È ÂÊ Í¯„· Æ¯ÒÂ‰˘ È¯ÂÁ‡‰
‰¯˜Ó‰ ‚Ï˘‰ ˙Â‡¯˘¯˘ ˙‡ ÔÈ˜˙‰Ï Ô˙È Ì‰ÈÏÚ˘ ¨ÌÈÏÈ‚¯

ÆÌÂ¯ÈÁ

˙Â¯˘Ù‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˜„‰
ÌÂ˙Ò˘· ÏÙË˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ Æ‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· Â˙Â¯¯Á˙˘‰Ï
˙‡  ˜Â„· Æ‚ÈÓˆÏ ˜Â˘ÈÁ‰ ÔÈ· ÌÈÏÎ ·Èˆ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ÆÁÂÙÈ‰
˙„ÈÓ· ıÁÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Â ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚·Â ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡‰ ıÁÏ

 ˜¯Ù· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÎ¯ÚÏ Ì‡˙‰· ¨Í¯Âˆ‰“ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙“Æ

‰ · ‚ Ó
Î ·Ï ÌÈ˘ ‡∫È

¥˜ ±Æ∑∂ ‡Â‰ ‰·‚Ó‰ Ï˜˘Ó“ª‚

¥ ‡Ï ‰·‚ÓÏªÔÂÂÂÎ ÌÂ˘ ˘¯„

¥ÂÙÈÏÁ‰Ï ˘È ¯·˘ ‡Â‰ Ì‡ Æ‰·‚Ó‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ô˙È ‡Ï

ª˘„Á·

¥Ó ÈÏÎ ÌÂ˘ ‰·‚ÓÏ ̄ ·ÁÏ ÔÈ‡·ÏÆÂÏ˘ ‰‰·‚‰‰ ̇ ·ÂÎ¯‡ „

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ Ï‚Ï‚ ̇ ÙÏÁ‰Ï

¥ÏÚ˘ ‰ÚÂ˙‰Ó ÔÂÎÈÒ Â· ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ

‰Ú˜¯˜‰ ÈÙ Æ‰ÁËÈ·· Ï‚Ï‚‰ ̇ ‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÏÎÂ˙ Â·˘Â Í¯„

ªÌÈ˜ˆÂÓÂ ÌÈÈ˜ÙÂ‡ ̇ ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ

¥ª‰ÈÁ‰ ÌÏ· ̇ ‡ ÏÚÙ‰Â ÚÂÓ‰ ̇ ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̃ ÒÙ‰

¥ª¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ Â‡ ÔÂ˘‡¯ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘

¥ ÔÚËÓ‰ ‡˙ Ï˘ ÁÈË˘‰ ̇ ‡ Ì¯‰AÆπ∂ ̄ ÂÈ‡ 

¥ ̃ „‰Ó‰ ̇ ‡ ̄ ¯Á˘BÆπ∑ ̄ ÂÈ‡ 
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ ÌÈÏÎ‰ ÏÎÈÓ ̇ ‡ ‡ˆÂ‰CÏ‚Ï‚Ï ÍÂÓÒ Â˙Â‡ Á‰Â ̈ π∑ ̄ ÂÈ‡ ≠ 
ªÛÈÏÁ‰Ï ˘È Â˙Â‡˘

¥  ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ‡ˆÂ‰Dªπ∑ ¯ÂÈ‡ ≠ 
¥‰ˆÈÁÏ· ¨Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó‰ ˙¯ÊÚ·

ÁÂÈÓ‰ ıÈ¯Á·Æ˜Â˘ÈÁ‰ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ ˜ÏÁ·˘ „
¥‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ¨˙‚ÂÒ‚Ò È˜Â˘ÈÁ· ˙Â„ÈÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓ·

ÆÔ˜˙ÂÓ‰ ‚¯·Ó‰ ˙¯ÊÚ· ‰ˆÈÁÏ· Ô˜˙ÂÓ‰ Ï‚Ï‚‰
¥Á‡ ·Â·ÈÒ· ̄ ¯Á˘ Ï‚Ï‚ È‚¯Â· Á˙ÙÓ ̇ ÂÚˆÓ‡· ̈ „E¯ÂÈ‡ ≠ 

ªÛÈÏÁ‰Ï ˘È Â˙Â‡˘ Ï‚Ï‚‰ Ï˘ ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ π∏
¥Î ‰·‚Ó‰ ˙È„È ˙‡ ··ÂÒ‰˜ÏÁ ‰¯Âˆ· Á˙ÙÈ ‰·‚Ó‰˘ È„

Æππ ¯ÂÈ‡
¥ÔÂÓÈÒ‰ ÏÂÓ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È˘ Ï‚Ï‚Ï ÍÂÓÒ ‰·‚Ó‰ ˙‡ ·ˆ‰

Î¯Â‡‰ „ˆ‰ ˙¯Â˜·˘Æ˙È
¥ ıÈ¯Á‰˘ ‡„ÂÂF≠ ‰Ù˘Ï ·ËÈ‰ ÌÈ‡˙Ó ‰·‚Ó·˘ ππ ¯ÂÈ‡ 

GÎ¯Â‡‰ „ˆ‰ ˙¯Â˜ Ï˘ ππ ¯ÂÈ‡ ª˙È
¥ÓÂÚ‰ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙·È·Ò· ÌÈ˘‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯‰Ê‰ÈÙÏ ˙„

˙Ú‚Ï ‡ÏÂ ˙Ó¯ÂÓ‰ ˙ÈÂÎÓ‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ Æ‰Ó¯‰
ªÚ˜¯˜‰ ÏÚ ·Â˘ ÁÂ˙˘ „Ú ¨‰·

¥ ̇ È„È‰ ̇ ‡ Ô˜˙‰H ̇ Ú·Ë· ππ ̄ ÂÈ‡ ≠ L‰·‚Ó‰ Ï˘ ππ ̄ ÂÈ‡ 
¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰˘ „Ú ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ Ì¯‰Â ‰·‚Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï

Ò ̄ ÙÒÓ Ï˘ ‰·Â‚· ‡ˆÓÈÈÍÏ‰Ó· ÆÚ˜¯˜Ï ÏÚÓ ÌÈ¯ËÓÈË
Ù˜‰ ̇ È„È‰ ·Â·ÈÒÍ„È˘ ̄ ‰ÊÈ‰Â ̇ ÂÈ˘ÙÂÁ· ··Â˙Ò˙ ‡È‰˘ „

‰·‚Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‚ ÆÚ˜¯˜· Û˘Ù˙˘˙ ‡Ï

π∂ ̄ ÂÈ‡

π∑ ̄ ÂÈ‡

π∏ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÈË¯„ËÒ‰ Ï‚Ï‚‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰˜˙‰
¯Ò‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ Ì¯‰ ¨Ì„Â˜ ¯‡Â˙Ó‰ ÍÈÏ‰˙‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú

ÆÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡
‰„ÏÙ È˜Â˘ÈÁ ÌÚ ÌÈÓ‚„

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

Ì‡ ÆÌ‰· Ú‚È˙ Ï‡ ÆÚÂˆÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ®ÌÈ˜¯ÙÓÂ ÌÈ‚¯·©

Æ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰˙Â‡ ‰˜ ¨‰ÎÈÒ ˙Á˘Ó· ˙ÎÏÎÏ˙‰

¥¯Â·Ë‰ ÔÈ·Ï ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ÔÈ· Ú‚Ó‰ ÈÁË˘ ÏÎ˘ ‡„ÂÂ

‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰˘ ÍÎ ¨ÌÈÈ˜ªÂ¯¯Á˙˘È ‡Ï ÌÈ˜„

¥ ÌÈÈÙ‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ Ô˜˙‰N±∞∞ ¯ÂÈ‡  

 ÌÈ¯ÂÁÏ ÂÓÈ‡˙ÈOªÏ‚Ï‚·˘ ±∞∞ ¯ÂÈ‡ 

¥‰‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰ ¥ ˙‡ ˜„ªÌÈ˜„

¥˜ÏÒÂ ¨Ú˜¯˜Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÎÓ‰Ï ‰·‚Ó‰ ˙È„È ˙‡ ··ÂÒ

ª‰·‚Ó‰  ˙‡

¥ÈÙÂÒ ̃ Â„È‰Ï ̇ ÈÂÎÓ‰ Ï˘ Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· Á˙ÙÓ· ̆ Ó˙˘‰

ª±∞± ̄ ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ̈ ·ÏÂˆÓ·

ππ ̄ ÂÈ‡

±∞∞ ̄ ÂÈ‡

±∞± ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ËÒ‰ Ï‚Ï‚‰ ÔÈ· Ú‚Ó‰ ÈÁË˘˘ ‡„ÂÂ¯Â·Ë‰ ÔÈ·Ï ÈË¯„

ªÂ¯¯Á˙˘È ‡Ï Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â·˘ ÍÎ ¨ÌÈÈ˜

¥ËÒ‰ Ï‚Ï‚‰ ̇ ‡ Ô˜˙‰ÆÌÈ¯ÂÁÏ ÌÈ‚¯·‰ ¥ ̇ ‡ ÒÎ‰Â ̈ ÈË¯„

¥ªÌÈ‚¯·‰ ̃ Â„È‰Ï Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· Á˙ÙÓ· ̆ Ó˙˘‰

¥‡ˆÓ „ÁÂÈÓ‰ ıÈ¯Á‰ ̄ ˘‡Î ‰ˆÈÁÏ· Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ̇ ‡ ̃ „‰

ªÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘ ÏÂÓ

¥ª‰·‚Ó‰ ̇ ‡ ̃ ÏÒÂ Ú˜¯˜Ï ̇ ÈÂÎÓ‰ ̇ ‡ ÍÓ‰

¥Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· Á˙ÙÓ· ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ ˙ÈÙÂÒ ˜„‰

Ò·  ̈ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘Æ¯ÂÈ‡· Ì„Â˜ ‚ˆÂ‰˘ ̄ „

‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò È˜Â˘ÈÁ ÌÚ ÌÈÓ‚„
¥‰Â ¯Â·Ë‰ ÏÚ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ Ô˜˙‰˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ ˜„

ª˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· Á˙ÙÓ·

¥ª‰·‚Ó‰ ̇ ‡ ̃ ÏÒÂ Ú˜¯˜Ï ̇ ÈÂÎÓ‰ ̇ ‡ ÍÓ‰

¥Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â· Á˙ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ ˙ÈÙÂÒ ˜„‰

Ò· ̈ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘Æ±∞± ̄ ÂÈ‡· Ì„Â˜ ‚ˆÂ‰˘ ̄ „

¥‡ˆÓ „ÁÂÈÓ‰ ıÈ¯Á‰ ̄ ˘‡Î ‰ˆÈÁÏ· Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ̇ ‡ ̃ „‰

ªÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘ ÏÂÓ

 ∫·Â˘ÁÏÂÏÚ ‡Â‰ ‰ÎÏ‰Î Ô˜˙ÂÓ ÂÈ‡ Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ Ì‡

Æ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ̄ ¯Á˙˘‰Ï

∫˙ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï
¥ ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ̇ ‡ ÔÒÁ‡D‡˙· ÂÏ „ÚÂÈÓ‰ ÏÏÁ· π∑ ̄ ÂÈ‡ 

ªÔÚËÈÓ‰

¥ÏÎÈÓ· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÁÂ˙Ù ‡Â‰ ¯˘‡Î ‰·‚Ó‰ ˙‡ Ô˜˙‰

 ÂÏ˘D˙Â„Â˙ ÚÂÓÏ È„Î ¨˙ÂÏ˜ Â˙Â‡ ÛÁÂ„ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨

ª‰ÚÈÒ‰ ̇ Ú· ÂÏ˘

¥ªÌÈÏÎ‰ ÏÎÈÓ· ÌÓÂ˜ÓÏ ÌÈÏÎ‰ ̇ ‡ ̄ ÊÁ‰

¥ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚· Ú˜˘Ï ‰ÎÂ˙· ÌÈÏÎ‰˘Î ‰Î¯Ú‰ ̇ ‡ ̄ ÊÁ‰

 ‰ÏÈÚ‰ ÌÂ‡ ̇ ‡ ̃ „‰ÂBÆ

¥ÆÂÓÂ˜Ó· ÔÚËÈÓ‰ ‡˙ ÁÈË˘ ̇ ‡ ̆ „ÁÓ Á‰

 ∫·Â˘Á˙ÚÓ ˜Â„· Æ·Â·‡ ÈÏÂË ÌÈ‚ÈÓˆ· ·Â·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ¯ÂÒ‡

ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚ Ï˘Â ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÎ Ï˘ ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ ˙‡ ˙ÚÏ

ÆÈË˜ÙÓÂ˜‰

∫·Â˘ÁÈ˜Â˘ÈÁ ÌÚ Ï˘ÓÏ© ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚Ï‚ ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈ¯ÁÂ· Ì‡ 

˙‡ Ì‚ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ®ÍÙÈ‰Ï Â‡ ‰„ÏÙ È˜Â˘ÈÁ ÌÂ˜Ó· ˙‚ÂÒ‚Ò

Ï‚Ï‚· ̆ Ó˙˘‰ÏÂ ̇ ÂÓÈ‡˙Ó ̇ Â„ÈÓ ÈÏÚ· ÌÈ‚¯·· Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â·

Æ‰Â˘ Ë¯ÙÓ ÏÚ· ̈ „ÁÂÈÓ ÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ

¨ÂÙÏÁÂ‰˘ ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚Â ÌÈ‚¯·‰ ̇ ‡ ̄ ÂÓ˘Ï ıÏÓÂÓ

ÌÈÏ‚Ï‚‰ ̇ ‡ ÔÈ˜˙‰Ï „È˙Ú· ̆ ˜·˙ Ì‡ Ì‰Ï ̃ ˜„Ê˙˘ ÌÂ˘Ó

ÆÌÈÈ¯Â˜Ó‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¯È‰Ó ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú

FIX & GOÈËÓÂËÂ‡ 
˙Ó˜ÂÓÓ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒÂ Ô˜˙ ¯È‰Ó‰ ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú

Æ±∞≤ ¯ÂÈ‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙·

∫˙ÏÏÂÎ ±∞≤ ¯ÂÈ‡· ‰Î¯Ú‰

¥ ˜Â·˜·AÎÓ‰ ∫ÌÚ Ô˜˙ÂÓÂ ‰ÓÈË‡ ¯ÓÂÁ ÏÈ

¥ ÈÂÏÈÓ ¯ÂÈˆBÆ

¥Ó ‰˜·„CÎ‰ ÌÚ  ·Â˙È“Ó˜ ∏∞“ÌÂÓÈÒ˜Ó ˘“˘È˘ ¨
ÁÂÏ ÏÚ© ‚‰Ï ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ‰‡¯È˘ ÌÂ˜Ó· ‰·Èˆ‰Ï

Æ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ¨®ÌÈ¯È˘ÎÓ‰

¥˘È˘ ¨®±∞≥ ¯ÂÈ‡ ‰‡¯© ˙Â‡¯Â‰ ÔÂÏÚ¯Â·Ú Â· ˘Ó˙˘‰Ï
ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘˘È ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú·

·ÂÚ‰ Ï‚ÒÏ Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÏ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„
ÆÌÂËÈ‡· ÏÙÂË˘

¥Ó ≠ ±∞≤ ¯ÂÈ‡ ÒÁ„DÁÈ· Ó ÌÚ „¨‰ˆ˜ È¯ÊÈ·‡Â ıÁÏ „
‡˙· ‡ˆÓÆÔÚËÓ‰

±∞≥ ̄ ÂÈ‡

¥Ó· È„„ˆ ‡˙· Ô˙Â‡ ‡ÂˆÓÏ Ô˙È˘ Ô‚Ó ˙ÂÙÙÎ ‚ÂÊÆÒÁ„

¥ÆÌÈÂ˘ ÌÈËÓÏ‡ ÁÂÙÈÏ ÌÈÓ‡˙Ó

¨®ÁÈË˘Ï ˙Á˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙· ·ˆÂÓ‰© ‰Î¯Ú‰ ÏÎÈÓ·
Æ‰¯È¯‚ Ô˜˙‰Â ‚¯·Ó Ì‚ ÌÈ‡ˆÓ

Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÂˆÏ ‰Î¯„‰‰ ˙¯·ÂÁ ˙‡ ¯·Ú‰
ÆÔÂ˜È˙‰ ÍÒÂÓ

¨ÌÈ¯Ê ÌÈÙÂ‚ ˙¯È„Á ·˜Ú ‚ÈÓˆ· ¯˜ ‰¯Â˜Â ‰„ÈÓ·
˙ÈÈÏÂÒ· Ó“Ó ¥ Ï˘ ¯ËÂ˜ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ˜Ê‰ Ì‡

Æ‚ÈÓˆ‰ Û˙Î· Â‡

±∞≤ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

Ï‡ Æ‚ÈÓˆ ÔÙÂ„ ÔÂ˜È˙Ï ‰Î¯Ú· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È ‡Ï
ÏÚ ÚÂÒÏ ÛÈÒÂ‰ ·Î¯‰ Ì‡ ¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú· ˘Ó˙˘˙

Æ¯Â˜‰ ‚ÈÓˆ‰

Ì¯Â‚ ‡Â‰˘ ÍÎ È„Î „Ú© ˜ÂÊÈ Ï‚Ï‚‰ ˜Â˘ÈÁ Ì‡
¯ÈÒ˙ Ï‡ ÆÔÂ˜È˙Ï Ô˙È ‡Ï ·ˆÓ‰ ¨®¯ÈÂÂ‡ ˙ÙÈÏ„Ï

Æ‚ÈÓˆ‰Ó ®¯ÓÒÓ Â‡ ‚¯Â·© ¯Ê‰ ÛÂ‚‰ ˙‡

·Â˘Á Ú„ÈÓ
˙Â¯ÂË¯ÙÓË· ÏÈÚÈ ¨¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú Ï˘ ‰ÓÈË‡‰ ÏÊÂ

  ÔÈ· Ï˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ-20°C „Ú +50°CÆ

ÆÔÓÊ· Ï·‚ÂÓ ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰ Û˜Â˙

˙Â˜„ ≤∞ ≠Ó ¯˙ÂÈÏ ÒÁ„Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ˙ Ï‡
‰È‡ ¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú Æ¯˙È ÌÂÓÈÁ ˙ÎÒ Æ˙ÂÙÂˆ¯

ÌÈÈÓÊ ÌÈÂ˜È˙Ï ˙˘Ó˘Ó ‡È‰ ÆÌÈËÏÁÂÓ ÌÈÂ˜È˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó
Æ„·Ï·

ÔÎÂ ¨ÏÂ˜ÈÏ‚ ÔÏÈ˙‡ ÏÏÂÎ ‰ÓÈË‡‰ ¯ÓÂÁ ÏÎÈÓ
“Ò˜ËÏ“ÌÈÚÏÂ· Ì‡ „Â‡Ó ˜ÈÊÓ ‡Â‰ Æ˙ÂÈ‚¯Ï‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ 

Ì‡ ‰·Â¯Ó ˙Â˘È‚¯Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ÆÌÈÈÈÚ ÈÈÂ¯È‚Ï Ì¯Â‚ ¨Â˙Â‡
Í¯ÂÚ ¨ÍÈÈÚ· Ú‚ÓÓ ÚÓÈ‰ ÆÚ‚Ó Â˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ Â‡ ÂÈ„‡ ˙‡ ÌÈÙ‡Â˘
˜Á¯‰ Æ‡ÙÂ¯Ï „ÈÓ ‰Ù ÆÌÈÓ Ï˘ ‰·¯ ˙ÂÓÎ· „ÈÓ ÛÂË˘ ¨ÍÈ„‚· Â‡

¯ÂÒ‡ ‰ÓËÒ‡Ó ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ˘‡Ï ÆÌÈ„ÏÈ Ï˘ Ì‰È„È ‚˘È‰Ó
Æ¯ÓÂÁ‰ ˙˜¯Ê‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„‡‰ ˙‡ Û‡˘˙ Ï‡ Æ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï

ÏÎÈÓ‰ ˙‡ ÔÒÁ‡ Æ˙ÂÈ‚¯Ï‡ ˙ÂÚÙÂ˙· ˙Á·‰ Ì‡ ‡ÙÂ¯Ï „ÈÓ ‰Ù
ÏÊÂ Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰ Û˜Â˙ ÆÌÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˜Á¯‰ ¨„ÁÂÈÓ ‡˙·

Æ‰‚ÂÙ˙≠¯· ‡Â‰ ÌÂËÈ‡‰

˜ÏÒ ÆÂÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ÌÂËÈ‡ ÏÊÂ ÏÈÎÓ‰ ÏÎÈÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÓÈË‡‰ ÏÊÂÂ ÏÎÈÓ‰ ˙‡

ÆÛ˜Â˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ˜ÂÁ‰Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

Ó ˙Â‡È¯˜Ï· ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙‡ ˜Â„≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ıÁÏ‰ „F¨
Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡ÎÆ˙˜ÒÙÂÓ ÒÁ„

¥ıÁÏÏ ÚÈ‚‰Ï ÔÈÈ„Ú Ô˙È ‡Ï ÁÂÙÈ ˙Â˜„ ˘ÓÁ ¯Á‡Ï Ì‡
Ó‰ ˙‡ ˜˙ ¨¯· ±Æμ Ï˘ÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘Ó ÒÁ„

Â‡ ÌÈÙÏ ÌÈ¯ËÓ ‰¯˘ÚÎ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÚÒ‰ ¨Ú˜˘‰ÓÂ

ÁÂÙÈ‰ ÍÈÏ‰˙

ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú ÌÚ ˙Â˜ÙÂÒÓ‰ Ô‚Ó‰ ˙ÂÙÙÎ ˙‡ ˘·Ï
Æ¯È‰Ó ‚ÈÓˆ

¥ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂÁÂÙÈ ÌÂ˙Ò˘ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ 
˘ÈÓ‚‰ ÈÂÏÈÓ‰ ¯ÂÈˆ ˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨‚ÈÓˆ‰  ≠ ±∞¥ ¯ÂÈ‡A

 ˙Ú·ËÏ Â˙Â‡ ¯·ÁÂBÁÂÙÈ ÌÂ˙Ò˘ ÏÚ ¨±∞¥ ¯ÂÈ‡ 
Æ‚ÈÓˆ‰

¥ ≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ‚˙Ó˘ ‡„ÂÂDÓ‰ ∞ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ÒÁ„
ÍÂ˙Ï Ú˜˙‰ ˙‡ ÒÎ‰ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰ ¨®˜ÒÙÂÓ©

≠ ±∞∂ ¯ÂÈ‡ Ú˜˘‰ EÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰Â ¨·Â·ÈÒ· ÒÁ„
 ≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ‚˙Ó‰D ·ˆÓÏ I‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÁÙ Æ®ÏÚÙÂÓ© 

 ÛÈÚÒ· Ë¯ÂÙÓ‰ ıÁÏÏ „Ú“ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ“˜¯Ù· ¨
“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“Æ

±∞¥ ̄ ÂÈ‡±∞∂ ̄ ÂÈ‡

±∞μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

Î ¨¯ÂÁ‡ÏÔÙÂ‡· ‚ÈÓˆ‰ ÏÎ· ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ˙‡ ¯ÊÙÏ È„

ÆÁÂÙÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ¯ÂÊÁ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨‰ÂÂ˘

¥ÔÈÈ„Ú ˙Â˜„ ˘ÓÁ ÍÂ˙· Ô˙È ‡Ï ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ¯Á‡Ï Ì‡

¯Á‡‰Ó ‚Â‰Ï ÏÈÁ˙˙ Ï‡ ¨¯· ±Æ∏ Ï˘ ıÁÏÏ ÚÈ‚‰Ï

¨¯È‰Ó‰ ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯ÚÂ ‰‚È¯Á ‰„ÈÓ· ˜ÂÊÈ ‚ÈÓˆ‰Â

ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ Æ˙˜ÙÒÓ ‰ÓÈË‡ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÂÈ‡

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

¥ ÛÈÚÒ· Ë¯ÂÙÓ‰ ıÁÏÏ ˙Ú‚‰ Ì‡“ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ“˜¯Ù· ¨

“ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙“Æ‰‚È‰· „ÈÓ ÏÁ˙‰ Æ

¨‚‰‰ È„È ÏÚ ¯Â¯È·· ‰‡¯È˘ ÌÂ˜Ó· ‰˜·„Ó‰ ˙‡ ˜·„‰
‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÙÂË ‚ÈÓˆ‰˘ ÍÎÏ ¯ÂÎÊ‡Î
ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙Â¯È‰Ó· ‚‰˙ Ï‡ ¨ÌÈÏÂ˜ÈÚ· Ë¯Ù· ˙Â¯È‰Ê· ‚‰ Æ¯È‰Ó

Ó˜ ∏∞“Æ˙ÂÈËÈ‡· ÌÂÏ·˙ Ï‡Â ıÈ‡˙ Ï‡ Æ˘

¥¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ ¨˙Â˜„ ¯˘ÚÎ Í˘Ó· ‰‚È‰ ¯Á‡Ï

·Â Æ¯ÈÂÂ‡‰ ıÁÏ ˙‡ ·Â˘ ˜Â„‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÚÙ‰Æ

˙Î¯Ú ª¯· ±Æ∏ ≠Ó ˙ÂÁÙÏ „¯È ıÁÏ‰ Ì‡ ‚Â‰Ï ÛÈÒÂ˙ Ï‡
‰ÎÏ‰Î ÏÂÚÙÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ‰È‡ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒÂ Ô˜˙ ¯È‰Ó ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙

ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ Æ‰‚È¯Á ‰„ÈÓ· ˜ÂÊÈ ‚ÈÓˆ‰˘ ÈÙÓ
ÏÓÒ ˙¯·Á“Ú· ˙“ÆÓ

¥ıÁÏÏ Ô˜˙ ¨¯· ±Æ∏ Ï˘ ıÁÏ ˙ÂÁÙÏ ‡Â¯˜Ï Ô˙È Ì‡

ÏÁ˙‰Â ¨®ÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·Â ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î© ÔÂÎ‰

ÆÍ˙ÚÈÒ· ·Â˘

¥·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰·Â¯Ó ˙Â¯È‰Ê· ‚‰

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ·Ï“Ú· ˙“ÆÓ

ÏÙÂË ‚ÈÓˆ‰ ÈÎ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ¯ÂÎÊ
˙¯·ÂÁ ˙‡ ¯·Ú‰ Æ¯È‰Ó ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú·

ÆÌÈÂ˜È˙‰ ÍÒÂÓ È„·ÂÚ ˙ÂÂˆÏ ˙Â‡¯Â‰‰

„·Ï· ıÁÏ ÔÂ˜È˙Â ˙˜È„· ¯Â·Ú
Ó· ̆ Ó˙˘‰Ï ̄ ˘Ù‡·Ï· ÌÈˆÁÏ ÔÂ˜È˙Ï ÒÁ„˙‡ ̄ ¯Á˘ Æ„

Ï˘ ÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘Ï ̇ Â¯È˘È Â˙Â‡ ̄ ·ÁÂ ̄ È‰Ó ̄ Â·ÈÁÏ ̄ ·ÁÓ‰

¯·ÂÁÈ ‡Ï ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ‰Ê ÔÙÂ‡· ª±∞∑ ̄ ÂÈ‡ ̈ ‚ÈÓˆ‰

ÓÏÆ‚ÈÓˆ‰ ÍÂ˙Ï ̃ ¯ÊÂÈ ‡Ï ÌÂËÈ‡ ÏÊÂÂ ̈ ÒÁ„

ÌÂËÈ‡ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙ÙÏÁ‰ ÍÈÏ‰˙
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙≠ ±∞∏ ¯ÂÈ‡A Æ

¥‚Î ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙‡ ··ÂÒÂ˙Â‡ Ì¯‰Â ¨ÔÂÚ˘‰ „

ÆÂ˙ÙÏÁ‰Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

¥Á ÏÎÈÓ Ô˜˙‰Î· Â˙Â‡ ··ÂÒÂ ˘„ÆÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ

¥ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ¯·ÁA ÛÂ˜˘‰ ¯ÂÈˆ‰ ˙‡ Ô˜˙‰Â ¨ÏÎÈÓÏ B

ÆÌÈ‡˙Ó‰ ÂÓÂ˜ÈÓÏ ®±∞∏ ¯ÂÈ‡©

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡¯Â‰

¥· ¨‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏÆÔÂˆÓÁÏ ÌÈÚ‚Ó‰ ˙‡ ˜Â„

¥‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ¨˙Â¯Á‡· ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ˙ÂÙÂ¯˘ ˙Â¯Â

Æ˜ÙÒ‰ Â˙Â‡ ˙ÂÏÚ·Â

¥·¯Á‡Ï ¨È˘‡¯‰ ÒÙ‰ ˙ÓÂÏ‡ ‰·Â‚ ˙‡ „ÈÓ˙ ˜Â„

Æ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰

¥· ¨˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ‰¯Â ¯˘‡ÎÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ Ì‡‰ ˜Â„

 ÛÈÚÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ª‰¯Â‰ ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏ ÔÈ˜˙“ÍÈ˙ Ì‡

Û¯˘“ÆÍÈ˙‰ ÌÂ˜ÈÓ ¯Â·Ú ¨‰Ê ˜¯Ù· 

ÌÈ‡˘ ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÂ˜È˙ Â‡ ÌÈÈÂÈ˘
ÌÈË¯ÙÓ‰ ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜Ï ‡Ï˘ Â‡ ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÚˆ·˙Ó
ÂÓÎ˙ÒÈ˘ ˙ÂÏ˜˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÎË‰

Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ·

Ô‰ Ì‡ ¨ıÁÏ· ÔÂ˙ Ê‚ ˙ÂÏÈÎÓ Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â
ÏÎÏ ÛÙÂÚ˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÒÈÒ¯ ˙Â˜Ò¯˙Ó

ÆÌÈÂÂÈÎ‰

±∞∏ ̄ ÂÈ‡

±∞∑ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜ÏÁ· ˜¯ Ú‚ Ô‚ÂÏ‰ ˙¯Â· ÏÙËÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î
‰¯Â‰ Ï˘ ÌÈÙÂ˜˘‰ ˙ÈÎÂÎÊ‰ È˜ÏÁ· ‰ÚÈ‚ ÆÈ˙Î˙Ó‰

¯Â‡‰ ˙ÓˆÂÚ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ¨ÍÈ˙ÂÚ·ˆ‡·
Æ‰¯Â‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ Í¯Â‡ ˙‡ ÔÎÒÏ Û‡Â ˙ËÏÙ‰

Ï‰ÂÎ· ‰‚ÂÙÒ ˙ÈÏËÓ· ‰¯Â‰ ˙‡ ·‚ ¨È¯˜Ó Ú‚Ó Ï˘ ‰¯˜Ó·
Æ˘·ÈÈ˙‰Ï ‰Ï Á‰Â

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ Úˆ·˙˘ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó·
¨˙ÈÂÈÁ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÌÈÂÎ ÔÂÂÈÎÂ ‰ÏÂÚÙ
˙ÂÒ˜Ó ˙ÂÚÓÈ‰Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÁÈË· ¯Â·Ú

Æ˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ÌÈ˘ÂÚÂ

∫·Â˘ÁÌÈÈÓÈÙ‰ ÁË˘‰ ÈÙ ÏÚ ÚÈÙÂ‰Ï ÈÂ˘Ú Ï˜ ÏÂÙ¯Ú 

‰Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ÂÈ‡ ‰Ê ·ˆÓ ∫ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ˙Â˘„Ú Ï˘

Æ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÁÏÂ ˙ÂÎÂÓ ˙Â¯ÂË¯ÙÓËÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚Â

ÌÈÒÙ‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡Ï „Â‡Ó ¯‰Ó ˙ÓÏÚ ˙ÂÏÙ¯Ú˙‰‰

Á ÔÈÈˆÓ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ÍÂ˙· ˙ÂÙÈË ÌÂÈ˜ ÆÌÈÈ˘‡¯‰˙¯È„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨ÌÈÓÏ“˙

Ú·“ÆÓ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â¯Â È‚ÂÒ
∫˙ÈÂÎÓ· ˙Â˜˙ÂÓ ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â¯Â

∫„·Ï· ˙ÈÎÂÎÊÓ ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯Â ‚ÂÒ© A¨‰ˆÈÁÏ· ˙Â˜˙ÂÓ ®

Æ‰¯Ò‰Ï ÍÂ˘Ó

∫‰ÏÈÚ ÈÈÙ ÌÚ ˙Â¯Â ‚ÂÒ© BÍÂ˙Ó ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰¯Â ˙¯Ò‰Ï ®

Î· ‰˙Â‡ ··ÂÒÂ ‰¯Â‰ ˙‡ ıÁÏ ¨‰Ï˘ ˜ÈÊÁÓ‰‚ÂÓ ÔÂÂÈ„

ÆÔÂÚ˘Ï

 ∫˙ÂÈÏÈÏ‚ ˙Â¯Â ‚ÂÒ© CÆÔˆÂÏÈÁÏ ÌÈÚ‚Ó‰Ó Ô˙Â‡ ¯¯Á˘ ®

 ∫Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â ‚ÂÒ© DÏÈ·˜Ó‰ ˜Â„È‰‰ ÒÙ˙ ˙‡ ¯¯Á˘ ®

Æ‰¯Â‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨˙·˘Â˙Ï

 ∫Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â ‚ÂÒ© EÏÈ·˜Ó‰ ˜Â„È‰‰ ÒÙ˙ ˙‡ ¯¯Á˘ ®

Æ‰¯Â‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨˙·˘Â˙Ï

 ∫®ÔÂÒ˜© Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â ‚ÂÒ©FÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Ô˙ÙÏÁ‰Ï ¨®

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯Â‚ÂÒ˜ÙÒ‰¯ÂÈ‡· ˙Â‡

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡H155WD

ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡H755WD

Ê‚ ̇ ÂËÏÂÙ ̇ Â¯Â ÌÚ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ̄ Â‡ ̇ ÂÓÂÏ‡DIS35WF

®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ®ÔÂÒ˜©

ÌÂÈ ̇ ¯Â‡˙ØÌÈÈÓ„˜ „ˆ ÈÒÙW21/5W5/21WA

Î ÈÂÂÁÓÌÈÈÓ„˜ ÔÂÂÈWY21W21WB

Î ÈÂÂÁÓÌÈÈÓ„˜ ÔÂÂÈPY24W24WB

®Ê‚ ̇ ÂËÏÂÙ ÔÂÒ˜ ̇ Â¯Â ÌÚ©

ÌÈÈ„„ˆ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓW5W5WA

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓPY21W21WB

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ „ˆ ÈÒÙR10W10WB

‰ÓÈÏ· ÈÒÙP21W21WB

¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÈÒÙP21W21WB

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙP21W21WB

‰¯˜˙ ÒÙC5W5WC

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ ¯Â‡˙W5W5WA

ÈÂ˘È¯ ̇ ÈÁÂÏ ÈÒÙC5W5WC

ÏÙ¯Ú ÈÒÙH155WE

®È˘ÈÏ˘© ÛÒÂ ‰ÓÈÏ· ÒÙW5W5WA
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â Ï˘ ‰ÙÏÁ‰
 ‰‡¯ ¨˜ÙÒ‰‰Â ‰¯Â‰ ‚ÂÒ ¯Â·Ú“˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰“Æ

˙ÈÓ„˜ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ
˙ÂÓÂÏ‡ ¨„ˆ ÈÒÙ ˙Â¯Â ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÈÓ„˜‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙Â„ÈÁÈ

Î ÈÂÂÁÓÂ ÍÂÓ ¯Â‡ÆÔÂÂÈ

 ≠ ±∞π ¯ÂÈ‡ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙¯Ò‰Ï ÚÂÓ‰ ‡˙ ÍÂ˙Ó ÏÚÙA
Î‰ ÈÂÂÁÓÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï¯ÂÈ‡ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ªÔÂÂÈ

 ≠ ±∞πBÆÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ï˘ ˙Â¯ÂÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï ¨

˙Â¯ÂÂ ÌÂÈ ˙¯Â‡˙ ÈÒÙØ„ˆ‰ ÈÒÙ ˙Â¯ÂÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï

ÂÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒ ¨‰Â·‚‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡

 ≠ ±±∞ ¯ÂÈ‡ Ô‚Ó‰ ˙È˙Ï„ ˙‡ Á˙ÙÂC     ˙È·· ˙˜˙ÂÓ‰

ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ÌÈÒÙ‰ ˙Ó¯· Ï‚Ï‚‰

 ≠ ±±∞ ¯ÂÈ‡DÆÆÆÆÆ

ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ

ÌÈÈÓ„˜

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ ¨Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥Î· ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ··ÂÒ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ ≠ ±±± ¯ÂÈ‡A¨

ª¯ÂÁ‡Ï Â˙Â‡ ‡ˆÂ‰Â

¥ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥ ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ Ô˜˙‰AÎ ÌÚ Â·Â·ÈÒ· ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ

ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· Â˙ÏÈÚ·Â

¥ÁÓ Ô˜˙‰ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„

±∞π ̄ ÂÈ‡±±∞ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

„ˆ ÒÙ

ÈÚˆÓ‡ ÏÎ ˙ËÈ˜ ÍÂ˙ Úˆ·˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙Â·¯Ú˙‰‰
ÛÂ‚Ï ˜Ê ˙ÓÈ¯‚Ó ÚÓÈ‰Ï È„Î ¨ÌÈˆÂÁ‰ ˙Â¯È‰Ê‰
ÌÈ‡˙Ó ‰·Ú ˜ÈËÒÏÙ ÒÈË¯Î· ˘Ó˙˘‰© ˙ÈÂÎÓ‰

Æ®ÁÂ˘˜ ˜ÈÙÒÓÂ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥È˙ÏÁ˙‰ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· ‰˘„Ú‰ ˙‡ ‰¯Ò‰Ï ÊÊ‰

Æ®±±≤ ¯ÂÈ‡ ≠ ±© ¯ÂÁ‡Ï ÊÎ¯Ó‰Ó

¥Î‰Ó ‰¯Ò‰Ï ÊÊ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï‚‰ ÔÂÂÈÏÚ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· ¨È„

 ‰„ÈÁÈ ˙‡ ¯Ò‰Â ¨®±±≤ ¯ÂÈ‡ ≠ ≤© È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰BÆ
¥‚ ‰¯Â‰ ˙È· ˙‡ ··ÂÒÎ „‰¯Â‰ ˙‡ ıÏÁ ¨ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ

‰‰Æ‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ÒÙ˙· ‰˜Â„

¥ÁÓ Ô˜˙‰Ì˜Ó ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨‰˘„Ú· ‰¯Â‰ ˙È· ˙‡ ˘„

 ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡B‰Ó‰ ÒÙ˙‰˘ ‡„ÂÂÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨˜„

Æ‰˘È˜· ÂÓÂ˜Ó· ÏÚ

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥‰Ó‰ ˙‡ ıÁÏ ≠ ±±≥ ¯ÂÈ‡ ˜„Aª‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ıÏÁÂ 

¥ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥ÁÓ Ô˜˙‰ªÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„

¥ÁÓ Ô˜˙‰ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„

±±± ̄ ÂÈ‡±±≤ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

®ÔÂÒ˜© Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â ÌÚ®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© 

˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â ¨‰Â·‚ Á˙Ó· ÏÓ˘Á ˙˜ÙÒ‡ ·˜Ú
˙ÎÒ ∫ÛÈÏÁ‰Ï È‡˘¯ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï‚Ò ˜¯ Ê‚

˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù °˙ÂÂÓ
ÆÓ“Ú·

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥ ≠ ±±¥ ¯ÂÈ‡ ‰¯Â· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈÒÙ˙‰ È˘ ˙‡ ¯¯Á˘Aª

¥ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥Á‰ ‰¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙‰Î ‡„ÂÂÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨‰˘„˜ÏÁ‰ È

¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¯Â‡‰ ¯ÈÊÁÓ· ÌÈˆÈ¯ÁÏ ÌÈ‡˙Ó È˙Î˙Ó‰

‰Æ‰¯Â‰ ÏÚ ÌÈÒÙ˙‰ ˙‡ ˜„

¥ÁÓ Ô˜˙‰ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„

ÌÂÈ ˙¯Â‡˙ ÈÒÙØ„ˆ ÈÒÙ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥‚Î ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ··ÂÒÎ „ ≠±±¥ ¯ÂÈ‡ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈB¨
ªÂ˙Â‡ ÍÂ˘ÓÂ

¥ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥ÁÓ Ô˜˙‰ ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˘„BÎ· Â·Â·ÈÒ· ¨ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈ

ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· Â˙ÏÈÚ·Â

¥ÁÓ Ô˜˙‰ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„

±±≥ ̄ ÂÈ‡±±¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡©

∫·Â˘Á¯ÂˆÈÏ ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ˙ÙÏÁ‰Ï 
ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜Ï“Ú· ˙“ÆÓ

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈÒÙ ˙Â„ÈÁÈ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Á˙Ù

¥‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰ È˘ ˙‡ ‰‚¯·‰Ó ¯¯Á˘≠ ±±μ ¯ÂÈ‡ ÌÈ˜„
Aª‰·Â·ÈÒ ‡ÏÏ ˙È¯Èˆ‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙„ÈÁÈ ˙‡ ıÏÁÂ ¨

¥Â¯Â¯Á˘· ¨ÂÏ˘ ˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙Ó ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ıÏÁ
 ≠ ±±μ ¯ÂÈ‡ ‰ÏÈÚ‰ ÈÒÙ˙ÓBª

¥‚ Ô·Â·ÈÒ·Â ¨Ô‰ÈÏÚ ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ· ˙Â¯Â‰ ˙‡ ıÏÁÎ „ÔÂÂÈ
ÆÔÂÚ˘‰

Ò· ˙Â‚¯Â‡Ó ˙Â¯Â‰∫±±∂ ¯ÂÈ‡ ‡·‰ ¯„

C ≠ Î ÈÂÂÁÓÔÂÂÈ

D ≠ ‰ÓÈÏ· ÈÒÙ

E ≠ ‰ÈÁ ÈÒÙ

F ≠ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ÈÈ‚ÓØ ®ÈÓÈ È˘‡¯ ÒÙ© ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰
Æ®ÈÏ‡Ó˘ È˘‡¯ ÒÙ© ÌÈÈ¯ÂÁ‡

È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈÏ· ÒÙ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥È˘ ˙‡ ‰‚¯·‰Ó ¯¯Á˘Â Ô‚Ó‰ ÈÒÎÓ È˘ ˙‡ ¯Ò‰
‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰ ±±∑ ¯ÂÈ‡ ÌÈ˜„Aª

¥ªÏÂÏÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥Ó˘Á‰ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ±±∏ ¯ÂÈ‡ ÈÏBª

¥ ±±∏ ¯ÂÈ‡ ˜ÈÊÁÓ‰ Ô˜˙‰‰ ˙‡ ıÁÏC˜ÈÊÁÓ ˙‡ Á˙ÙÂ ¨
ª‰¯Â‰

¥‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰¨‰ÙÈÏÁ‰Ï ˘È˘
ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â

±±μ ̄ ÂÈ‡±±∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ªÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ¯Â‚Ò

¥ÁÓ Ô˜˙‰Â ¨ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈ‚¯·‰ È˘ ˙‡ ‚¯·‰˙‡ ˘„

ÆÔ‚Ó‰ ÈÒÎÓ

ÈÂ˘È¯ ˙ÈÁÂÏ ˙¯Â‡˙
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥±±π ¯ÂÈ‡ ıÁ‰ È„È ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ‰„Â˜· ÏÚÙ
 ‰˘„Ú‰ ˙¯Ò‰ÏAª

¥‰¯Â˘ ‡„ÂÂ ¨„ˆ‰ ÈÚ‚ÓÓ ‰¯Â¯Á˘· ‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
Á‰ªÌÈÚ‚Ó‰ ÔÈ· ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ˙˜„Â‰Ó ‰˘„

¥ÁÓ Ô˜˙‰Æ‰˘„Ú‰ ˙‡ ˘„

±±∏ ̄ ÂÈ‡

±±∑ ̄ ÂÈ‡

±±π ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÓÈÙ ‰¯Â Ï˘ ˙ÙÏÁ‰
 ‰‡¯ ¨˜ÙÒ‰‰ ¯ÂÚÈ˘Â ‰¯Â‰ ‚ÂÒ ¯Â·Ú“‰¯Â ˙ÙÏÁ‰“Æ

ÈÓÈÙ ‰¯˜˙ ÒÙ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥¯ÂÈ‡ ‰¯˜˙‰ ÒÙ ˙‡ ıÏÁ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó· ˘ÂÓÈ˘·

≠ ±≤∞A ·ÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ‰ ‰„Â˜· „

ÆıÁ‰

¥≠±≤± ¯ÂÈ‡ ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ Á˙ÙB ª¯ÂÈ‡· ÔÈÂˆÓ˘ ÈÙÎ 

¥≠±≤± ¯ÂÈ‡ ‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰C „ˆ‰ ÈÚ‚ÓÓ ‰¯Â¯Á˘· 

Á ‰¯Â ÒÎ‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ‰ÒÂÙ˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂ ¨‰˘„

ªÌÈÚ‚Ó‰ ÔÈ· ‰ÎÏ‰Î

¥ÁÓ Ô˜˙‰Â ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ¯Â‚ÒÆ‰˘„Ú‰ ˙‡ ˘„

±≤∞ ̄ ÂÈ‡

 ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï

¥ªÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Á˙Ù

¥¯ÂÈ‡ ‰¯˜˙‰ ÒÙ ˙‡ ¯¯Á˘ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó· ˘ÂÓÈ˘·

≠±≤≤A Æ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰„Â˜· ÏÚÂÙ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨

¥ ±≤≥ ¯ÂÈ‡ ‰¯Â‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙ÙB‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰Â 

 ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰≠±≤≥ ¯ÂÈ‡C ÆÆÆÆÆ

¥Î ˙‡ ¯Â‚Ò ‰¯Â‰ ÈÂÒÈBª‰¯Â‰ ÏÚ 

¥˙·˘Â˙Ï Â˙ÒÎ‰· ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰¯˜˙‰ ÒÙ ˙‡ Ô˜˙‰

„Ú È˘‰ „ˆ‰ ˙ˆÈÁÏ· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Á‡ „ˆ·

ÆÂÓÂ˜Ó· Â˙ÏÈÚ ˙˘È˜ ˙ÚÈÓ˘Ï

±≤± ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

ÍÈ˙ ˙ÙÏÁ‰
ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ

Ó˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ¯Â·Ú È˙‚‰ ÈÚˆÓ‡ ‡Â‰ ÍÈ˙‰ÏÚÂÙ ‡Â‰ ¨Ï
È˙Ï· ‰ÏÂÚÙ ·˜Ú Â‡ ‰Ï˜˙ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· ®˜˙Ó ‰Ó‚Â„Ï©

Æ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÂÎ

·ÂÈ‡ ÌÈÂÒÓ Ô˜˙‰ ¯˘‡Î ¨ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„

 ÍÈ˙‰ ÏÈ˙ ÆÏÚÂÙAÂÈ‡ ‡Â‰ Ì‡ ÆÌÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ±≤¥ ¯ÂÈ‡ 

¯ÂÚÈ˘ Â˙Â‡ ÏÚ· ¯Á‡ ÍÈ˙· ÛÂ¯˘‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ ÌÏ˘

Æ®Ú·ˆ Â˙Â‡ ÏÚ·© ¯ÙÓ‡

B±≤¥ ¯ÂÈ‡ ÔÈ˜˙ ÍÈ˙

C±≤¥ ¯ÂÈ‡ ÛÂ¯˘ ÍÈ˙

Ó ˙¯ÊÚ· ÛÈÏÁ‰Ï ˘È˘ ÍÈ˙‰ ˙‡ ıÂÏÁ ±≤¥ ¯ÂÈ‡ ˙Ë˜ÏD
ÎÈ˙‰ ˙·È˙ ‰ÒÎÓ· ˙˜˙ÂÓ˘ÁÂÏ Ï˘ ÈÏ‡Ó˘‰ ˜ÏÁ· ¨ÌÈ

ÎÈ˙‰ÆÌÈ

ÎÌÈ„ÂÓÚ· ˙Â‡Ï·Ë· ¯ÊÚÈ‰ ¨ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ È„

ÆÌÈ‡·‰

ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÈÏÚ ¨˙ÙÒÂ ÌÚÙ Û¯˘ÈÈ ÍÈ˙‰ Ì‡
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó“Ú· ˙“ÆÓ

±≤≤ ̄ ÂÈ‡

±≤¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
Â‡ ¨˙Î˙Ó ÏÈ˙· ÛÂ¯˘ ÍÈ˙ ÛÈÏÁ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ

ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂÁ·

¯ÙÓ‡ ¯ÂÚÈ˘ ÌÚ ¯Á‡ ÍÈ˙· ÍÈ˙ ÛÈÏÁ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
 ¨¯˙ÂÈ ‰Â·‚‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒÆ

 Û¯˘ È˘‡¯ ÍÈ˙ Ì‡(MEGA FUSE, MIDI FUSE,
MAXI FUSE)˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÈÏÚ ¨
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ“Ú· ˙“ÆÓ

¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÛÂÏ˘ ÍÈ˙ ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏ
ÆÏÓ˘Á‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰Â

±≤μ ̄ ÂÈ‡

˙Î¯ÚÓ© ˙ÂÁÈË· ˙ÂÎ¯ÚÓÏ ˘Ó˘Ó‰ È˘‡¯ ÍÈ˙ Ì‡
ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨®ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ ¨¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î

ÍÈÏÚ  ¨Û¯˘ ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ Â‡ ®ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¨ÚÂÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ©
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ“Ú· ˙“ÆÓ

ÌÈÎÈ˙ ÌÂ˜ÈÓ

ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÌÈÎÈ˙
ÎÈ˙Ï ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÌÈE

Æ‰ˆÈÁÏ· Ô˜˙ÂÓ‰

 ÍÈ˙5A¯ÂÊ‡· Ì˜ÂÓÓ ¨˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰‡¯Ó‰ ˙¯˘Ù‰ ¯Â·Ú 

Æ±≤μ ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨ÔÂÁ·‡‰ Ú˜˘

˙„ÈÁÈ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ¨˙Â˘ÂÂ„Ï ÍÂÓÒ ÔÂ˙Á˙‰ ¯ÂÊ‡·

Æ±≤∂ ¯ÂÈ‡· ˙‚ˆÂÓ‰ ‰¯˜·‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÂÓ‰ ‡˙· ÌÈÎÈ˙ ˙·È˙

ÍÂÓÒ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆ· ˙Ó˜ÂÓÓ ‰È˘ ‰¯˜· ˙„ÈÁÈ

 ÒÙ˙ ÏÚ ıÁÏ ¨‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï ª¯·ˆÓÏI˙‡ ¯¯Á˘ ¨±≤∑ ¯ÂÈ‡ 

 ˙ÂÈÂ˘Ï‰M ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰Â ¨LÆ

±≤∑ ̄ ÂÈ‡

±≤∏ ̄ ÂÈ‡

±≤∂ ̄ ÂÈ‡

Î¯‰ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ È¯ÙÒÓÓ˘Á‰ ÌÈ·ÈÏÎ È„È ÏÚ ÌÈ‚ÂÓ‰ ÌÈÈÏ

Æ‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ˜ÏÁ· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ¨ÍÈ˙

ÔÂÏÈÒ˘ „Ù˜‰ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ˙‡ ÛÂË˘Ï ÍÈ¯ˆ ‰˙‡ Ì‡
ÆÚÂÓ‰ ‡˙· ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘È Ú‚ÙÈ ‡Ï ÌÈÓ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

±≤∂ ¯ÂÈ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÌÈÎÈ˙ ˙·È˙ÍÈ˙¯ÙÓ‡

˙ÈÓÈ ‰ÎÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡Ï Á˙Ó ˙Ê‰F127.5

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ÔÂÂÂÎ ˙¯˜· ˙„ÈÁÈÂ ˙ÈÏ‡Ó˘ ‰ÎÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡Ï Á˙Ó ˙Ê‰F137.5

Ó ‰¯˜˙ ÈÒÙ˙Â˙Ï„ ˙Â¯È˘ ˙¯Â‡˙Â ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨¯ÂÁ‡ÓÂ ÌÈÙÏF327.5

¯ ¨ÔÂÁ·‡ Ú˜˘ ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¨·Î¯‰ ÂÈ„EOBDF3610

ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙ÓÂˆ ¨‰ÓÈÏ· ÈÒÙF375

˙ÈÊÎ¯Ó ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚF3851

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁØ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ˙·‡˘ÓF4315

Ó˘Á ÔÂÏÁ‚‰‰ „ˆ· ÈÏF4720

Ó˘Á ÔÂÏÁÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ÈÏF4820

Ó˘Á ˙Â‡¯Ó ¨¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ˙¯Â‡˙ È‚˙Ó ¨‰ÈÈÁ È˘ÈÈÁ˙ÂÈÏF495

 ˙Î¯ÚÓ ¨ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓConvergenceÓˆÓ ¨‰ÓÈÏ· ÈÒÙ ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙·¯ÚÓ „F517.5

ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙ÓÂˆF535

ÌÈÎÈ˙ ˙Â‡Ï·Ë
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

±≤∏ ¯ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ‡˙· ‰¯˜· ˙„ÈÁÈÍÈ˙¯ÙÓ‡

ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¯¯ÂÂ‡ÓF0830

¯Â¯‚F0915

ÌÈ¯ÙÂˆF1015

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙF1415

˘Ó˘ ‚‚ ÚÂÓF1520

˙Â‡¯Ó È¯È˘ÙÓ ̈ ÌÓÂÁÓ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁF2030

ÏÙ¯Ú ÈÒÙF3015

Ó˘Á Ú˜˘®˙ÂÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓ ‡ÏÏ Â‡ ÌÚ© ÈÓ„˜ ÈÏF8515
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË

∫·Â˘ÁÎ ˜¯ ‰Ê· ‡·ÂÓ ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ÍÈÏ‰˙ ¨‰Ó‚Â„

ÓÂÓÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÙÏ ıÏÏ“˙

Ú·“Æ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó· ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ‚Â‡„ÏÂ ¨Ó

ÓÂÓÍ˘Ó· ÍÂÓ Ì¯Ê· ˙ÈËÈ‡ ‰ÈÚË· ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÔÂÚËÏ ıÏ

Ó ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÈÚË ¨˙ÂÚ˘ ≤¥Æ¯·ˆÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ È„

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÔÚË

¥ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙A ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·© ±≤π ¯ÂÈ‡ B®
 Ô˘ÈÈÁ‰ÓC·ËÂ˜· ¨¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¨

 ÈÏÈÏ˘‰DÆ¯·ˆÓ‰ Ï˘ 

¥È·ÂÈÁ‰ ·ËÂ˜Ï ¯·ˆÓ‰ ÔÚËÓ Ï˘ È·ÂÈÁ‰ Ï·Î‰ ˙‡ ¯·Á

 ¯·ˆÓ‰ Ï˘EÏ˘ ·ËÂ˜Ï ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡Â ¨±≥∞ ¯ÂÈ‡ 

 Ô˘ÈÈÁ‰DÆ

¥˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰ ˙ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ªÔÚËÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

 ¨ÔÚËÓ‰ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ¯·Á ¨¯·ˆÓ‰ ÔÚËÓ ˜Â˙È ¯Á‡ÏA

  Ô˘ÈÈÁÏCÆ±≤π ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨

∫·Â˘Á˘È ¨‰˜ÚÊ‡ ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡  

 ˙˜ÒÈÙ ‰‡¯© ˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï¯ËÏ“‰˜ÚÊ‡“
 ˜¯Ù·“ÌÈ¯˜·‰Â ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ“Æ®

¯ÂÚ· ÂÓÚ Ú‚Ó ÏÎ ÚÓ ÆÏÎ‡ÓÂ ÏÈÚ¯ ¯·ˆÓ‰ ÏÊÂ
ÌÂ˜Ó· Úˆ·˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ÆÌÈÈÈÚ·Â

Ï˘ ¯Á‡ È¯˘Ù‡ ¯Â˜Ó Â‡ ˙ÂÈÂÏ‚ ˙Â·‰ÏÓ ˜Á¯‰ ¨·ËÈ‰ ¯¯ÂÂ‡Ó
Æ‰ÙÈ¯˘Â ıÂˆÈÙ ˙ÎÒ ÚÂÓÏ È„Î ¨˙ÂˆÂˆÈ

±≤π ̄ ÂÈ‡±≥∞ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰ÏÈÁ˙ Â˙Â‡ ¯˘Ù‰ ¨‡ÂÙ˜ ¯·ˆÓ ÔÂÚËÏ ˙ÂÒÏ ¯ÂÒ‡
ÏÚ Â˙Â‡ ˜Â„·Ï ‚‡„ ‡ÂÙ˜ ‰È‰ ¯·ˆÓ‰ Ì‡ ÆıÂˆÈÙ ˙ÎÒ ÚÂÓÏ È„Î

ÌÈËÓÏ‡‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ¨˘„ÁÓ Â˙ÈÚË ÈÙÏ ÔÓÂÈÓ ÚÂˆ˜Ó ˘È‡ È„È
˙ÓÈÈ˜ ˙¯Á‡ Æ˜„Ò ‡Ï ÂÏ˘ Ê¯‡Ó‰ ÈÎÂ ¨Â˜ÂÊÈ ‡Ï Â· ÌÈÈÓÈÙ‰

ÆÏÎ‡ÓÂ ÏÈÚ¯ Ê‚ ˙ÙÈÏ„ ˙ÎÒ

˙ÈÂÎÓ‰ ˙‰·‚‰
˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰È·‚‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ˙“˙ÂÚÂ¯Ê ‰·‚Ó· „ÈÂˆÓ‰ ¨Ó

ÆÍÒÂÓ Ï˘ ‰Ó¯‰ È˜˙‰·Â
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

˙ÈÂÎÓ‰ ˙¯È¯‚
ÒÁÂ‡Ó ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ‰ ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë˙·È˙· ˙

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ùˆ¯Ï ˙Á˙Ó ÌÈÏÎ‰

‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙˜˙‰

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

˙ÈÓ„˜

¥ ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯¯Á˘Aª±≥± ¯ÂÈ‡ 

¥ ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙‡ ‡ˆÂ‰B˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙Ó ±≥≤ ¯ÂÈ‡ 

ªÈÏÎ‰ ÍÓÂ˙· ‰Ï˘

¥‰˜ÏÁ· Â‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Ó„˜· ÔÈÙ‰ ÏÚ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ‚¯·‰

ÆÈ¯ÂÁ‡‰

˙È¯ÂÁ‡
¥ ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯¯Ò‰AÆ±≥± ¯ÂÈ‡ 

¥ ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙‡ ‡ˆÂ‰BÍÓÂ˙· ‰˙·˘Â˙Ó ±≥≤ ¯ÂÈ‡ 

ÆÌÈÏÎ‰

¥‰Â ‚¯·‰Ó ÔÙÂ‡· ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ˜„ÌÚ ÔÈÙ‰ ÏÚ ‡Ï

Æ‚È¯·˙‰

·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ‰¯È¯‚‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ
MAR ·ˆÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ STOPÆÁ˙ÙÓ‰ ˙ÙÈÏ˘ ‡ÏÏ 

¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚÂ ¨Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÏÂ˘ Ì‡
ÆÈÂ‚È‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÓÈ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â

±≥≤ ̄ ÂÈ‡ ±≥± ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
˙Ú· ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡ ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰Â ÌÏ·‰ ¯·‚Ó

ÏÚ ¯˙ÂÈ ·¯ ÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ÍÎÈÙÏ Æ˙¯¯‚ ˙ÈÂÎÓ‰˘
‰„ÏÙ ÈÏ·Î· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒÏ È„ÎÂ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„

ÌÈ˜Ê ÚÂÓÏ ‡„ÂÂ ÆÌÈÈÓÂ‡˙Ù ˙ÂÁÂÎ ÏÈÚÙ˙ Ï‡ Æ‰¯È¯‚‰ Í¯ÂˆÏ
È˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ Æ‰¯È¯‚‰ ˙Ú· ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ Ú‚Ó· ÌÈ‡·‰ ÌÈËÈ¯ÙÓ

ÆÍ¯„· ˙Â‚‰˙‰ÏÂ ‰¯È¯‚Ï ÒÁÈ· ÌÈÙ˜˙‰ ‰ÚÂ˙‰

Æ‰¯È¯‚‰ ˙Ú· ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙˙ Ï‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÏÂÙÈË
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ̇ ÁË·‰Ï ̇ ÈÂÈÁ ̇ ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰ÂÎ ‰˜ÂÊÁ˙

Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘ÓÏ ·ÂË‰ ‰·ˆÓÂ ̈ ‰˙ÂÈ˜˙

· ¯ÙÒÓ Ë‡ÈÙ ˙¯·Á ‰Î˙ ÂÊ ‰¯ËÓÏ˙ÂÏÂÚÙÂ ˙Â˜È„

ÆÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ Úˆ·Ï ˘È˘ ¨‰˜ÂÊÁ˙

Ó ÔÙÂ‡· ÂÒÎÈ ‡Ï ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ¨˙‡Ê ÌÚ˙‡ ‡Ï

Î¯ˆ‰ÌÈÏÂÙÈË· È„ ÔÈ‡˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈÏÚ ÆÍ˙ÈÂÎÓ Ï˘ ÌÈ

·ÂÚ ¯ÂÎÊÏ ·Â˘Á ÔÎÏÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ÏÂÙÈË‰ ÈÙÏ „ÂÚ ÆÂÊ ‰„

˘È ¨ÌÈ‡·‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÔÈ·Â ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ≠· ÔÂ˘‡¯‰

· ˙Ó‚Â„ ¨˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·ÏÈÒÏÙÓ ˙˜È„

· ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ‰ÙÒÂ‰Â ÌÈÏÊÂÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ ˙˜È„

ÂÎÂ’Æ

∫·Â˘Á˙Â¯Â˜È·‰ ÏÎ Ï˘ „ÚÂ˙Ó ÚÂˆÈ· ·ÈÈÁÓ Ô¯ˆÈ‰ 

Î ÚÂˆÈ· È‡ ÆÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÌÈÏÂÙÈË‰Â˙‡ ÏË·Ï ÏÂÏÚ ˘¯„

Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ Û˜Â˙

˙Â¯È˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÎ· ÌÈÚˆÂ·Ó ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â¯È˘ ÈÏÂÙÈË

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ÌÈ˘¯ÂÓ‰Ï“Ú· ˙“ÆÓ

Î ‡ˆÓ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÏ‰Ó· Ì‡ÌÈÂ˜È˙ Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ È

Û˜Â˙· ˙ÚˆÂ·Ó‰ ‰„Â·ÚÏ ÛÒÂ· ¨ÌÈ˜ÏÁ ÛÈÏÁ‰ÏÂ

‰ÓÎÒ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˜¯ ÚˆÂ·˙ ˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ ªÏÂÙÈË‰

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ·Ó ˙˘¯ÂÙÓ

∫·Â˘ÁÓÓ Â‡ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÏ ÌÈˆÈÏ

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓÏ“Ú· ˙“‰Ï˜˙ ÈÂÏÈ‚ ÌÚ „ÈÓ Ó

Æ‡·‰ ˙Â¯È˘‰ „ÚÂÓÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ· ‰Ï˜‰ ÂÏÂ ¨È‰˘ÏÎ

Î˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‡Úˆ·Ï ˘È ¨¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï ˙ÂÙÈ

Æ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÁÂÂË· ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÏÂÙÈË

‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÙÈË
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙
ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Úˆ·

ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ÈÙÏ‡≥∞∂∞π∞±≤∞±μ∞±∏∞
·ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ Ô˜˙Â ÌÈ‚ÈÓˆ È‡Ï·Ø·ˆÓ ˙‡ ˜Â„££££££

·Î ÈÂÂÁÓ ¨ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© ‰¯Â‡˙‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜Â„È·‰·‰Ó ¨ÔÂÂÈ££££££

ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨ÌÂ¯ÈÁ

ÂÎÂ ÌÈÂÂÁÓ‰’Æ®

·‰Ê˙‰‰ È¯ÈÁ ˙‡ ÔÂÂÎ ¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÈÙËÂ˘ØÈ·‚Ó ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜Â„££££££

ÆÍ¯Âˆ‰ ̇ „ÈÓ·

·ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ·‰ÏÂ ̇ ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó È·‰Ï ·ˆÓÂ ÔÂÂÂÎ ̇ ‡ ̃ Â„££££££

·‰ ÈÓÏ· ̇ Â„ÈÙ¯ ·ˆÓ ̇ ‡ ̃ Â„È‡Ï· ÈÂÂÁÓ ̇ ÏÂÚÙÂ ̈ È‡Ï·Ï ÌÈÈÓ„˜‰ ̃ ÒÈ„££££££

Æ˙Â„ÈÙ¯‰

·¨‰ËÈÏÙ© ÌÈ˘ÈÓ‚ ˙Â¯ÂÈˆÂ ˙¯ˆ ¨ÔÂÁ‚‰ ˙‚‰ ¨·Î¯Ó‰ ·ˆÓ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„££££££

ÂÎÂ ÌÈ·˙Â˙ ¨ÌÈÏÂÂ¯˘ ¨ÌÈÈ‚Ó© ÈÓÂ‚‰ È˜ÏÁ ˙‡ ¨®ÌÈÓÏ· ¨˜Ï„’Æ®

·· ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ¨ÌÈÏÚÂ‰ ÔÂÈ˜È ˙‡ ˜Â„˙‡ ˜Â„££££££

Æ˙ÂÈ„È‰ Ï˘ ‰ÎÈÒ‰Â ÔÂÈ˜È

·ÆÍ¯Âˆ‰ ̇ „ÈÓ· ÔÂÂÎÂ ‰Ú‰‰ ̇ ÂÚÂˆ¯ Á˙Ó ̇ ‡ ̃ Â„££

Æ‰Ú‰‰ ̇ ÂÚÂˆ¯ ·ˆÓ ̇ ‡ ̇ È˙ÂÊÁ ̃ Â„·££

Æ‰Ú‰ ̇ ÂÚÂˆ¯ ÛÏÁ‰£

®ÌÈÓÂ˙Ò˘ ∏ ÌÚ ±Æ≤ ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÌÈÓÂ˙Ò˘ ÁÂÂ¯Ó ÔÂÂÎÂ ̃ Â„·£££

Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ̇ È„È ÍÏ‰Ó ̇ ‡ ÔÂÂÎÂ ̃ Â„·££££££

·‰ ÈÓÏ· ̇ Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ̃ Â„ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ̃ ÒÈ„£££

·‰ ÈÓÏ· ̇ Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ̃ Â„®ÌÈÓÂ˙Ò˘ ±∂ ±Æ¥ ÌÈÓ‚„© ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ̃ ÒÈ„££££££
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ÈÙÏ‡≥∞∂∞π∞±≤∞±μ∞±∏∞
ÒÓ Ï˘ ÔÂÈÒ‰ ·¯˜ ˙‡ ÛÏÁ‰· Ó“˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ© ¯ÈÂÂ‡‰ ÔÈÓ‚„£££

0.9 TwinAir 85 HP≠Â 1.3 Multijet®

ÂÎÂ ¯·ˆÓ ¨‰ÙÈË˘ ÏÊÂ ¨ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ¨ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ© ÌÈÏÊÂ ÛÒÂ‰®££££££

·ÈÓ‚„ ËÚÓÏ© ˙Â˘Ó‰ ÔÂÓÊ˙‰ ˙ÚÂˆ¯ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ˜Â„££

0.9 TwinAir 85 HP≠Â 1.3 Multijet®

ÈÓ‚„ ËÚÓÏ© ®±© ˙Â˘Ó‰ ÔÂÓÊ˙‰ ˙ÚÂˆ¯ ÛÏÁ‰£

0.9 TwinAir 85 HP≠Â 1.3 Multijet®

®ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÌÈ˙ˆÓ ÛÏÁ‰££££££

·®ÔÂÁ·‡ Ú˜˘ ̇ ÂÚˆÓ‡·© ÚÂÓ ̇ ¯˜· ̇ Î¯ÚÓ ̇ ÏÂÚÙ ̇ ‡ ̃ Â„££££££

·ÎÂÏÈ‰‰ ̇ ·È˙ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ ̇ ‡ ̃ Â„˙È„È‰ ÌÈ££

®≤© ®ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÔÓ˘ ÔÒÓ ÛÏÁ‰Â ÚÂÓ ÔÓ˘ ÛÏÁ‰££££££

 ÈÓ‚„·© ÔÓ˘ ÔÒÓ ÛÏÁ‰Â ÚÂÓ ÔÓ˘ ÛÏÁ‰Multijet®≥© ®ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ ÌÚ 

®ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ ÏÎ Â‡© ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÛÏÁ‰£££

ÒÓ ÛÏÁ‰®‰˘ ÏÎ ‰¯˜Ó ÏÎ· Â‡© ÌÈ˜·‡ Ô££££££

··© ‰ËÈÏÙ‰ ̇ Î¯ÚÓÓ ̇ ÂËÈÏÙ ̃ Â„®ÔÈÊ· ÈÓ‚„££££££

··© ÚÂÓ Ô˘Ú ˙ËÈÏÙØ‰ËÈÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓÓ ˙ÂËÈÏÙ ˜Â„ ÈÓ‚„1.3 Multijet®££££££

 ÈÓ‚„·© ˜Ï„ ÔÒÓ ÛÏÁ‰1.3 Multijet®£££

·ÁÓ ÔÚË‰Â ̄ ·ˆÓ‰ ̇ ÈÚË ·ˆÓ ̃ Â„Í¯Âˆ‰ ̇ „ÈÓ· ̆ „££££££

®±©˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ ÌÚ ̇ ÂÈÂ¯ÈÚ ̇ ÂÚÈÒ ̈ ¯˜ ÌÈÏ˜‡© „ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈ‡˙· ̇ ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‡ ÌÈ˘ ¥ È„ÈÓ Â‡
Æ˜Á¯Ó· ̇ ÂÏ˙ ‡ÏÏ ̈ ÌÈ˘ μ È„ÈÓ Â‡ Æ®˜¯Ò È·Â·ÈÒ·

®≤©±∞¨∞∞∞ ≠Ó ̇ ÂÁÙ Ï˘ È˙˘ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ̄ ÙÒÓ ÌÚ ‰¯˜Ó ÏÎ·Â ̈ ¯ÈÚ· ‰‚È‰Ï ̄ ˜ÈÚ· ̇ ˘Ó˘Ó ̇ ÈÂÎÓ‰ Ì‡
ÆÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÏÎ ÔÓ˘‰ ÔÒÓÂ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ̇ ‡ ÛÏÁ‰ ̈ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜

®≥©ÒÓ‰Â ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È˘Î ÌÈ ˜¯Ù· ÔÈÈÚ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ˙˜Ï„“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“Â‡ ®

Æ‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÈÈ˙˘ È„ÈÓ



154

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â¯È„Ò ˙Â˜È„·
˜ ±¨∞∞∞ ÏÎ“· ¨‰ÎÂ¯‡ ‰ÚÈÒ ÈÙÏ Â‡ Ó˙„ÈÓ· ÛÒÂ‰Â ˜Â„

∫Í¯Âˆ‰

¥ÆÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥ÆÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥ÆÌ‰È‡˙Â ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ıÁÏ

¥Î ÈÂÂÁÓ ¨ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© ÌÈÒÙ‰ ÏÎ ˙ÏÂÚÙ¨ÔÂÂÈ

ÂÎÂ ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó’Æ®

¥¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ·Â‚ÈØ‰ÙÈË˘ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ

ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó È·‰Ï È‡Ï·Â ÌÂ˜ÈÓ

ÆÈ¯ÂÁ‡‰

· Ó“˜ ≥¨∞∞∞ ÏÎ∫Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÛÒÂ‰Â ˜Â„

ÓÓ Â‡ ÆÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓÈ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÏ ÌÈˆÈÏ

PETRONAS LUBRICANTSÁÂÈÓ· ÌÈ¯ˆÂÈÓÂ ÌÈÎÂ˙Ó‰ ¨„

 ˙Ï·Ë ‰‡¯© ÆË‡ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓ ¯Â·Ú“ÌÈÏÂ·È˜“ ˜¯Ù· “ÌÈÂ˙

ÌÈÈÎË“Æ®

„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ˙Â¯È˘ È‡˙
Á‡· ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È‡˙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡È‡˙Ó „

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ˘˜‰ ˙Â¯È˘‰

¥ªÔÂÂ¯˜ Â‡ ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï

¥Î¯„ª˙Â˜·Â‡Ó ÌÈ

¥˜ ∏≠ ∑ ≠Ó ˙ÂÁÙ© ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ˜Á¯ÓÏ ˙ÂÚÈÒ“˙Â¯ÊÂÁ ®Ó

ª˙ÂÏÚÓ ∞ ≠Ó ˙ÂÁÙ Ï˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË· ¨˙Â˘Â

¥˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚÈÒ Â‡ ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ

Í˘Ó· ˙ÂÏÈÚÙ È‡ ¯Á‡Ï Ï˘ ‰¯˜Ó· Â‡ ¨˙ÈËÈ‡ ˙Â¯È‰Ó·

ªÍÂ¯‡ ÔÓÊ

¥ÆÌÈ¯Ú·

·‰ ˙‡ Úˆ·Î˙· ˙Â‡·‰ ˙Â˜È„‚ˆÂÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈ

ÆÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙·

¥·‰ ÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ˙‡ ˜Â„ÌÈÈÓ„˜‰ ˜ÒÈ„

ªÌÈÈ¯ÂÁ‡‰Â

¥·ÔÓ˘Â ÔÚËÓ‰ ‡˙Â ÚÂÓ‰ ‡˙ ÈÒÎÓ ÈÏÚÂ ÔÂÈ˜È ˙‡ ˜Â„

ªÌ˙Â‡

¥·ÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„˙Î¯ÚÓ ¨ÌÈ

≠ ˜Ï„ ≠ ‰ËÈÏÙ© ÌÈ˘ÈÓ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆ‰Â ˙Â¯ÂÈˆ‰ ¨‰Ú‰‰

ÂÎÂ ÌÈ·˙Â˙ ¨ÌÈÏÂÂ¯˘ ¨Ô‚Ó ÈÏÂÂ¯˘© ÈÓÂ‚ È˜ÏÁ ¨®ÌÈÓÏ·’ª®

¥·®ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡© ÏÊÂ‰ ÒÏÙÓÂ ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ˙‡ ˜Â„

 ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰©“· ≠ ¯·ˆÓÒÏÙÓÂ ¯·ˆÓ ˙ÈÚË ˙˜È„

ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡‰“ª®‰Ê ˜¯Ù· 
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

¥·ª˙ÂÂ˘‰ ‰Ú‰‰ ˙ÂÚÂˆ¯ È‡˙ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„

¥·ÒÓ ˙‡ ÛÏÁ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ˜Â„˘È ªÌÈ˜·‡‰ Ô

Î ‰Ï‚˙‰ Ì‡ Ë¯Ù· ÂÙÈÏÁ‰Ï¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê· ˙ÂÁÈÙ ÏÁ È

ªÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï ˙ÒÎ‰

¥·ÒÓ ˙‡ ˜Â„ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÂÙÈÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ Ô

ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„·

¨ÚÂÓ‰ ‡˙· „·ÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î Ô˘Ú˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÌÈÂÂ‰ÓÂ Ï˜· ÌÈ˙ˆÈ‰ ÌÈÊ‚ È„‡ ÌÈÓÈÈ˜˘ ÔÎÈ‰

Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ

ÔÈ· Ï·Ï·˙‰Ï ‡Ï ·Ï ÌÈ˘ ¨ÌÈÏÊÂ ÛÈÒÂÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î
ÂÏ˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ÏÊÂ ÏÎÏ ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈÏÊÂ‰ È‚ÂÒ

Æ˜ÊÏ ÌÂ¯‚˙ ÌÈÏÊÂ‰ ÔÈ· ‰ÙÏÁ‰Â
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

A  ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù BÓ ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„C  ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ  D  ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂE  ÌÈÓÏ· ÏÊÂF¯·ˆÓ 

 Ì‚„0.9 TwinAir 85 HP

±≥≥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

A  ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù BÓ ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„C  ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ  D  ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂE  ÌÈÓÏ· ÏÊÂF¯·ˆÓ 

 Ì‚„ 1.2 8V

±≥¥ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

A  ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù BÓ ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„C  ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ  D  ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂE  ÌÈÓÏ· ÏÊÂF¯·ˆÓ 

 Ì‚„ 1.4 16V

±≥μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

A  ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù BÓ ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„C  ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ  D  ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂE  ÌÈÓÏ· ÏÊÂF¯·ˆÓ 

 Ì‚„ 1.3 Multijet 75 HP

±≥∂ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

A  ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù BÓ ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„C  ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ  D  ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂE  ÌÈÓÏ· ÏÊÂF¯·ˆÓ 

 Ì‚„ 1.3 Multijer 95 HP

±≥∑ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

ÚÂÓ ÔÓ˘
·®˙Â˜„ μ ≠Î© ¯ÙÒÓ ˙Â˜„ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ ˙‡ ˜Â„

‰ ¯Á‡ÏÁË˘ ÈÙ ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„

ÆÌÈ¯˘È

ËÚÓÏ ÌÈÓ‚„‰ ÏÎ ¯Â·Ú
 0.9 TwinAir 85 HP

‰È‡˘ „· ˙ÒÈÙ ÌÚ Â˙Â‡ ‰˜ ¨ÚÂÓ ÔÓ˘ „È„Ó ˙‡ ÛÂÏ˘

ÁÓ Â˙Â‡ ÒÎ‰Â ̈ ˙Â·˜Ú ‰¯È‡˘ÓÓ ̇ ‡ ÛÂÏ˘ Æ˘„ÔÓ˘‰ „È„

 ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ‡Â‰ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ̃ Â„·Â ·Â˘MIN ≠Â MAXÏÚ 

ÆÔÓ˘‰ „È„Ó

 ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ÁÂÂË‰MIN ≠Â MAXÁ‡ ̄ ËÈÏÏ ÏÈ·˜Ó ÆÍ¯Ú· ÔÓ˘ „

 ÔÂÓÈÒÏ ̇ Á˙Ó Â‡ ·Â¯˜ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ Ì‡MINÔÓ˘ ÛÒÂ‰ ̈

 ÔÂÓÈÒÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú  ̈ ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„MAXÆ

 ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÈ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ̄ ÂÒ‡MAXÆ

 ÈÓ‚„ ¯Â·Ú0.9 TwinAir 85 HP
 ÚÂÓ ÔÓ˘ „È„ÓB ‰ÙÂ‚Ó· ‰·ÂÓ AÆ

‰È‡˘ „· ˙ÒÈÙ ÌÚ ÔÓ˘‰ „È„Ó ‰˜ ¨‰ÙÂ‚Ó‰ ˙‡ ¯¯Á˘

Ó ˙‡ ÒÎ‰Â ¨˙Â·˜Ú ‰¯È‡˘Ó‰Â ¨·Â˘ ÔÓ˘‰  „È„ÁÓ ˜„˘„

Æ‰ÙÂ‚Ó‰ ̇ ‡

ÔÈ· ‡Â‰ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ̃ Â„·Â ̈ ·Â˘ ÔÓ˘‰ „È„Ó ̇ ‡ ÛÂÏ˘

 ÈÂÓÈÒMIN ≠Â MAXÆÔÓ˘‰ „È„Ó ÏÚ 

 ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ÁÂÂË‰MIN ≠Â MAXÁ‡ ̄ ËÈÏÏ ÏÈ·˜Ó ÆÍ¯Ú· ÔÓ˘ „

 ÔÂÓÈÒÏ ̇ Á˙Ó Â‡ ·Â¯˜ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ Ì‡MINÔÓ˘ ÛÒÂ‰ ̈

 ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„A ÔÂÓÈÒÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú ̈MAXÆ

 ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÈ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ̄ ÂÒ‡MAXÆ

ÚÂÓ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙
±¨∞∞∞ ÏÎÏ Ì¯‚ ¥∞∞ ≠Î ‡È‰ ˙È·¯Ó‰ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙

˜“ÆÓ

Á ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î‰Î¯Ú‰‰ ÔÎÏÂ ¨‰ˆ¯‰Ï ˜Â˜Ê ÚÂÓ‰ ‰˘„

≠Î ¯Á‡Ï ·ˆÈÈ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙˘ ‡È‰

˜ ∂¨∞∞∞ ≠ μ¨∞∞∞“ÆÓ

∫·Â˘ÁÈ‡˙·Â ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò· ‰ÈÂÏ˙ ÔÓ˘‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ 

Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰

∫·Â˘ÁÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ Á‰ ¨ÔÓ˘ ˙ÙÏÁ‰ Â‡ ˙ÙÒÂ‰ ¯Á‡Ï 

‰ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ ‰ÓÎ Ô˙Ó‰Â ¨˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó·ÈÙÏ Â˙ÓÓ„

·ÆÒÏÙÓ‰ ˙˜È„

ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÚÂÓ‰ ‡˙· ‰·¯ ˙Â¯È‰Ê· ÏÚÙ
ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ÙÈÓ‰ ÈÎ ¯ÂÎÊ Æ˙ÂÈÂÂÎ ˙ÎÒ ∫ÌÁ ÔÈÈ„Ú
˙Â·ÈÚ ¨ÌÈÙÈÚˆÏ ·Ï ÌÈ˘ Æ‰ÚÈˆÙ ˙ÎÒ ∫ÌÁ ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ Ì‡
ÆÌÈÚ ÌÈ·ÈÎ¯· ˙Â„ÎÏÈ‰ ˙ÎÒ ∫ÌÈ¯¯ÁÂ˘Ó „Â‚È· ÈËÈ¯Ù ¯‡˘Â

ÚÂÓ‰ ÔÓ˘Ó ¨˙ÂÂ˘ ˙ÂÂÎ˙ ÏÚ· ÔÓ˘ ÛÈÒÂ˙ Ï‡
ÆÌÈÈ˜‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÈÏÈÎÓ ÛÏÁÂÓ‰ ÔÓ˘‰ ÔÒÓÂ Ô˘È‰ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘
˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ Æ‰·È·ÒÏ ÌÈÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ÌÈÒÓ‰Â ÔÓ˘‰
ÏÓÒ“Ú· ˙“Æ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Â˜ÏÂÒÈ Ì‰˘ ÔÎÈ‰ ¨Ó

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ
·È‰Ï ·ÈÈÁ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ·ÈÈÁÂ ¨¯˜ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˜„

 ÌÈÂÓÈÒ‰ ÔÈ· ˙ÂÈ‰ÏMIN ≠Â MAXÆ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ ÏÚ 

≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓ μ∞• Ï˘ ˙·Â¯Ú˙ ÛÒÂ‰ ÍÂÓ ÒÏÙÓ‰ Ì‡

 μ∞•PARFLU UP ˙ˆÂ·˜ Ï˘ Selenia FL ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„ ¨C

 ÔÂÓÈÒÏ ÚÈ‚È ÒÏÙÓ‰˘ „ÚMAXÆ

 μ∞≠μ∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙PARFLU UP‰˜ÈÚÓ ¨ÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ 

‚ ‰‚‰ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÔÂ‡ÙÈ˜ „-35°CÆ

ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î¨„

ÓÓ Â‡ ∂∞≠¥∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈˆÈÏPARFLU UP

ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ

 ÔÂ‡ÙÈ˜ „‚ÂPARFLU UP¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˘Ó 
ÏÏÎ‰ ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ÏÊÂ· ‰ÙÒÂ‰Ï ˘Ó˙˘‰ ÆÚÂÓ

 ˙‡ ··¯ÚÏ ÔÈ‡ Æ¯Â¯È˜‰ ˙Î¯ÚÓ·PARFLU UPÏÎ· 
ÚÈ˙˙ Ï‡ ¨‰¯˜Ó· ‰¯Â˜ ‰Ê Ì‡ ÆÌÈ¯Á‡ ÏÊÂ È‚ÂÒ
ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Â ÚÂÓ‰ ˙‡“˙

Ú·“ÆÓ

Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÆıÁÏ· ‰ÈÂˆÓ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ
‡Ï˘ È„Î ¨È¯Â˜Ó ÛÂÏÈÁ ˜ÏÁ· ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
ÏÎÈÓ ÏÚÓ ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯ÈÒ˙ Ï‡ Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÎÒ˙

Æ˙ÂÈÂÂÎ ˙ÎÒ ∫ÌÁ ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˙ÂË˘Ù˙‰‰

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁØ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ
 ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰ÏDÁÂÈÓ‰ ÊÈÊ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨Æ„

 ≠ ÌÈÓ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙ ÛÒÂ‰TUTELA PROFESSIONAL SC35
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÊÂÎÈ¯·

 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ıÈ˜· ÌÈÓ ∑∞• ≠Â

 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35 ÆÛ¯ÂÁ· ÌÈÓ μ∞• ≠Â

    ≠Ó ˙ÂÎÂÓ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·-20°C˘Ó˙˘‰ ¨
  ÏÊÂ·TUTELA PROFESSIONAL SC35Ó ‡Ï ÆÏÏÂ„

·Æ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ Í¯„ ÒÏÙÓ‰ ˙‡ ˜Â„

 ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Â‚ÒDÆÈÊÎ¯Ó‰ Â˜ÏÁ· Â˙ˆÈÁÏ· 
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡

˙Â‡¯Ï ÈÂÈÁ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ∫˜È¯
Æ˙¯ÙÂ˘Ó

‡˙ Æ˙Â˜ÈÏ„ Ô‰ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂÏ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÙÒÂ˙
Ì‡ ¨‰ÙÈ¯˘ Ï˘ ‰˙ˆÈ¯ÙÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈÓÁ ÌÈ˜ÏÁ ÏÈÎÓ ÚÂÓ‰

ÆÌÓÚ Ú‚Ó· Â‡Â·È Ì‰

ÌÈÓÏ· ÏÊÂ
 ‰ÒÎÓ‰ ̇ ‡ ̄ ¯Á˘E·Â ®ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ„ÂÓÚ ‰‡¯© Î ̃ Â„ÏÊÂ‰ È

Æ˙È·¯Ó‰ ÒÏÙÓ‰ ̇ Ó¯· ‡ˆÓ ÏÎÈÓ· ‡ˆÓ‰

 ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ‡Ï ˙·ÈÈÁ ÏÎÈÓ· ÏÊÂ‰ ÒÏÙÓ ˙Ó¯MAXÆ

 ˙Ï·Ë· ÔÈÂˆÓ‰ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ· ˘Ó˙˘‰ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰Ï“ÌÈÏÊÂ

ÌÈÓ˘Â“ ‰‡¯© “ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“Æ®

∫‰¯Ú‰ ÏÎÈÓ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˙Â¯È‰Ê· ‰˜ EÁË˘‰ ÈÙ ˙‡Â ¨

ÆÂ·È·ÒÓ

ÍÂÏÎÏ ÒÎ ‡Ï˘ ‡„ÂÂ ¨‰ÒÎÓ‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ‰˙‡ ¯˘‡Î

ÆÏÎÈÓÏ

ÒÓ ÌÚ ÍÙ˘Ó· „ÈÓ˙ ˘Ó˙˘‰ ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰ÏÂ· ‰·ÂÓ Ô

Ó ∞Æ±≤ ≠Ï ‰ÂÂ˘ Â‡ ¯˙ÂÈ ‰Ë˜ ÔÂÈÒ‰ ˙˘¯©“Æ®Ó

∫·Â˘Á‰·ÈÒÓ Æ®˙ÂÁÏ ‚ÙÂÒ© ÈÙÂ˜ÒÂ¯‚È‰ ‡Â‰ ÌÈÓÏ·‰ ÏÊÂ 

È‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡ ¨ÂÊ

ÏÊÂ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ¨„Â‡Ó ‰‰Â·‚ ˙È¯ÙÒÂÓË‡ ˙ÂÁÏ

Î˙· ÌÈÓÏ·‰ ÔÈÂˆÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈ“˙ÈÎÂ˙·

ÌÈÏÂÙÈË‰“Æ

ÔÈ·Ï ¨¯˙ÂÈ· Í˙˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÔÈ· Ú‚Ó ÚÓ
„ÈÓ ÛÂË˘ ¨‰¯˜È ‰ÊÂ ‰„ÈÓ· ÆÌÈÚÂ·ˆ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰

ÆÌÈÓ·

Ú‚Ó Ï˘ ‰¯˜Ó· Æ¯˙ÂÈ· Í˙˘ÓÂ ÏÈÚ¯ ÌÈÓÏ·‰ ÏÊÂ
ÔÂ·ÒÂ ÌÈÓ ˙ÒÈÓ˙· ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ıÁ¯ ÂÓÚ È¯˜Ó
Æ‡ÙÂ¯Ï „ÈÓ ‰Ù ‰ÚÈÏ· Ï˘ ‰¯˜Ó· ÆÌÈÓ ‰·¯‰· ÛÂË˘Â ¨ÔÈ„Ú

 ÏÓÒ‰ ¨ÈË˙ÈÒ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÔÈÈˆÓ ÏÎÈÓ‰ ÏÚ 
ÌÈÓÏ· ÏÊÂ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÈÏ¯ÈÓ ÏÊÂÓ ‰Â˘‰
ÈÓÂ‚‰ ÈÓË‡Ï ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚È ÈÏ¯ÈÓ

ÆÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈ˜·‡ ÔÒÓØ¯ÈÂÂ‡ ÔÒÓ
ÒÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‚‡„ÒÓ Â‡ ¯ÈÂÂ‡‰ ÔÊÎ¯Ó· ÌÈ˜·‡‰ Ô

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘Ï“Ú· ˙“ÆÓ

ÏÊÈ„ ÔÒÓ

 ÈÓ‚„© ˙Â·Ú˙‰ ÊÂ˜ÈMultijet®

‰ÏÂÏÚ ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰
˙ÏÂÚÙ· ÌÈÙÂÈÊÏÂ ‰˜¯Ê‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯ÂÓÁ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï

 ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ÆÚÂÓ‰¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ¨˙˜Ï„ 
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·

ÏÓÒ ˙¯·Á“Ú· ˙“‰‡¯˙‰‰ Ì‡ Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ Ê˜Ï È„Î Ó
¨˜Ï„‰ ÏÎÈÓÏ Â¯„Á ÌÈÓ˘ ÔÎ˙È ¨˜ÂÏ„˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰ÚÈÙÂÓ
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏÂ ÚÂÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ÌÓÂ„Ï ˘È ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“ÆÓ
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‰Ú ˙‰
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Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

¯·ˆÓ
˘ÂÓÈ˘ È‡˙· Æ‰ÎÂÓ ‰˜ÂÊÁ˙ ÌÚ ¯·ˆÓ ˙ÈÂÎÓ· Ô˜˙ÂÓ

ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÌÈÏÈ‚¯

ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡ ÒÏÙÓÂ ‰ÈÚË ˙˜È„·

·ÂÚ Ï‚Ò È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ˙¯Â˜È· ˙ÂÏÂÚÙ¨ÔÓÂÈÓ ÌÈ„

Æ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·ÂÁ· ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈË¯ÙÓÏ Ì‡˙‰·

·ÂÚ ˙ÂÂˆ È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÙÒÂ‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÎÌÈ„

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÔÓÂÈÓÏ“Ú· ˙“ÆÓ

ÏÊÂ‰ Ï˘ Ú‚ÓÓ ÚÓÈ‰ ÆÍ˙˘ÓÂ ÏÈÚ¯ ¯·ˆÓ‰ ÏÊÂ
Ï˘ ˙Â¯Â˜ÓÂ ˙ÂÈÂÏ‚ ˙Â·‰Ï ˜Á¯‰ ÆÌÈÈÈÚ·Â ¯ÂÚ·

Æ‰ÙÈ¯˘Â ˙ÂˆˆÂÙ˙‰ ˙ÎÒ ∫¯·ˆÓ‰Ó ˙ÂˆÂˆÈ

¨‚È¯Á ÔÙÂ‡· ÍÂÓ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
Æ˙ÂˆˆÂÙ˙‰Ï ÌÂ¯‚˙ Û‡Â ¨¯·ˆÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚˙

¯·ˆÓ‰ ˙ÙÏÁ‰

ÏÚ· ÈÙÂÏÁ ¯·ˆÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·

ÆÌÈË¯ÙÓ‰ Ì˙Â‡

ÔÓÊ‰ ÈÁÂÂ¯Ó ¨ÌÈÂ˘ ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ¯·ˆÓ ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡

 ÌÈ˙È‰“ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙·“ÌÈÙ˜˙ ÂÈ‰È ‡Ï ¨‰Ê ˜ÏÁ· 

Æ¯˙ÂÈ

Æ¯·ˆÓ‰ Ô¯ˆÈ È„È ÏÚ ˙Â˜ÙÂÒÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ÒÁÈÈ˙‰ ÔÎÏ

ÌÈÈÏÓ˘Á ÌÈ˜˙‰ Ï˘ ‰ÂÎ È˙Ï· ‰·Î¯‰
ÆÍ˙ÈÂÎÓÏ ¯ÂÓÁ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ¨ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡Â

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù“˙
Ú·“˙ÂÎ¯ÚÓ© ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ÍÂˆ¯· Ì‡ Ó

ÂÎÂ ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË ¨‰˜ÚÊ‡’˙‡ ÍÏ ÂÚÈˆÈ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó· ∫®
˙˜˙‰· Í¯Âˆ ˘ÈÂ ‰„ÈÓ· ÂˆÚÈÈÂ ¨¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˜˙‰‰

Æ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÏÂ·È˜ ÌÚ ¯·ˆÓ

ÌÈÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÈÏÈÎÓ ÌÈ¯·ˆÓ
ÊÎ¯Ó· ¯·ˆÓ ÛÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ ÔÎÏ Æ‰·È·ÒÏ ¯˙ÂÈ·

ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘“Ú· ˙“ÔÎÈ‰ ¨Ó
Æ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Ô˘È‰ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ Â˜ÏÒÈ˘

Í˘ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ‡ÏÏ ¯‡˘È‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡
˙‡ ¯Ò‰ ¨˙ÂÎÂÓ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË· ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù

ÆÂ˙‡ÈÙ˜ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ÌÁ ÌÂ˜ÓÏ Â˙Â‡ ¯·Ú‰Â ¯·ˆÓ‰
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡
¯·ˆÓ‰ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ Úˆ·Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ¯˘‡Î

˙·Î¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÈÈÚ ÏÚ Ô‚‰ ¨ÂÏ ÍÂÓÒ· Â‡
ÆÌÈ„ÁÂÈÓ Ô‚Ó ÈÙ˜˘Ó

¯·ˆÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰Ï ˙ÂÈ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂˆÚ
Î¨ÂÏ˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ÏÂ ¯·ˆÓ‰ ˜Â¯ÈÙ ˙‡ ÚÂÓÏ È„

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÂÂÈÁÏ ·Ï ÌÈ˘

¥‰˘ ‡„ÂÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰ÁÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î˙Ï„ ¨˙Â˙Ï„

ª‰ÎÏ‰Î ÌÈ¯Â‚Ò ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓÂ ÔÚËÓ‰ ‡˙

¥ÍÎÏ ‚‡„ ∫˙ÈÂÎÓ‰ ÍÂ˙· ‰¯Â‡˙‰ ÏÎ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

˙ÈËÓÂËÂ‡ ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ˙Â¯ÓÏ

ª˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙˜ÒÙ‰Ï

¥¨ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓ ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ¯ÊÈ·‡ ¯È‡˘˙ Ï‡

ÂÎÂ ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰ÓÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÏ ®

ªÏÚÂÙ ÂÈ‡

¥Ó˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‡È‰˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÚÂˆÈ· ÈÙÏ˜˙ ¨Ï

ª¯·ˆÓ‰ Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡

¥ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜„Â‰Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¯·ˆÓ‰ ÈÏ·Î

Æ„ÈÓ˙

∫·Â˘Á‰Ó¯· ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ˙¯‡˘ ‰ÈÚË‰ ˙Ó¯ Ì‡ 

¯˘‡ ¨˙Â¯Ù‚˙‰ È„È ÏÚ ˜Ê ¯·ˆÓÏ Ì¯‚ÈÈ ¨μ∞• ≠Ï ˙Á˙Ó

Æ‰Ú˙‰‰ ¯˘ÂÎ ˙‡Â ÂÏÂ·È˜ ˙‡ ˙ÈÁÙ˙

‰‡ÈÙ˜Ï ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰ÎÒ ˙Ó¯· ‰È‰È ¯·ˆÓ‰ ÔÎ ÂÓÎ

 ≠· ¯·Î ‰Ó‚Â„Ï©-10°C ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰ Æ®“˙ÂÏÈÚÙ È‡

˙ÈÂÎÓ‰“ ˜¯Ù· ¨“‰‚È‰Â ‰Ú˙‰“˙‡ ÌÈ¯È‡˘Ó Ì‡ ¨

ÆÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰

Î¯ ¯Á‡Ï Ì‡ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘È

Ó˘Á‰ ¨ÌÈÈÏÓ˘Á Ì¯Ê ˙˜ÙÒ‡ ˙ÙÒÂ˙ ÌÈ˘¯Â„‰ÚÂ·˜ ÈÏ

ÂÎÂ ‰˜ÚÊ‡©’ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨®

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“·ÂÚ Ï‚Ò ¯˘‡ ¨ÓÛÒÂ· ¨ÌÈÓÂÈÓ‰ ÂÈ„

˙ÎÈ¯ˆ ˙‡ ÂÎÈ¯ÚÈ ¨¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˜˙‰‰ ˙Úˆ‰Ï

Ó˘Á‰·ÈÂ ª˙ÈÏÏÎ‰ ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ Â˜„Ï˘ Ï

‰ ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰·Ï˘Ï ˘È Ì‡‰ Â‡ ¨˘¯„

Æ¯˙ÂÈ ˜ÊÁ ¯·ˆÓ ˙Î¯ÚÓ·

ÎÈ˘ÓÓ ‰Ï‡ ÌÈ˜˙‰Â ¯Á‡Ó¯˘‡Î Ì‚ ‰È‚¯‡ ÍÂ¯ˆÏ ÌÈ

‰· ÌÈ˜¯ÙÓ Ì‰ ¨¯ÒÂÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓÆ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ‰‚¯„
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰
¥˙ÂÎ¯ÂÁ ˙ÂÙÂËÁ ‰ÚÈÒ ˙ÂÏÈÁ˙ ¨˙ÂÊÚ ˙ÂÓÈÏ·Ó ÚÓÈ‰

‚Î ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙ÂÙ„ Ï˘ ˙ÂÊÚ ˙ÂË·ÁÂ ¨ÌÈ‚ÈÓˆ˙ÂÙ˘ „

Ó˙ÂÚÈÒ Æ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÌÈÏÂ˘ÎÓÂ ˙Â¯Â·Ó ¨‰Î¯„

ÎÂ¯‡ ÌÈ˜Á¯ÓÏÎ¯„ ÏÚ ÌÈÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ¨˙Â˘·Â˘Ó ÌÈ

ªÌÈ‚ÈÓˆÏ ˜Ê

¥·Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ˜Â„Î˙ÁÏ ¯È„· ÌÈ¨˙ÂÙ„

‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ÆÏÈ‚¯ È˙Ï· È‡Ï·Â ˙ÂÈÂÁÙ˙‰

ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓÏ“Ú· ˙“ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ó

¥ÂÊÎ˘ ‰ÏÂÚÙ ∫Í˙ÈÂÎÓ ˙‡ ‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ÒÈÓÚ˙ Ï‡

ªÌÈ‚ÈÓˆÏÂ ÌÈÏ‚Ï‚Ï ¯ÂÓÁ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ

¥˙‡ ÛÏÁ‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÂˆÚ ¨‚ÈÓˆÏ ¯˜ Ú¯È‡ Ì‡

Î ¨Ï‚Ï‚‰ÌÈÏ˙ÓÏ ¨˜Â˘ÈÁÏ ¨‚ÈÓˆÏ ˜Ê ÚÂÓÏ È„

ªÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓÏÂ

¥ÆÌ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ·¯Ó ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ˘ÈÈ˙Ó ÌÈ‚ÈÓˆ

Ò·Â ˙ÂÈÏÂÒ· ÌÈ˜„‡·‰ Æ˙Â˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈÓÈÒ‰ Ì‰ ˙ÂÙ„

·Ï ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡˘˘ ÈÙÏ Â˜˙Â‰ Ì‰ Ì‡ ¨‰ÁÓÂÓ ˙˜È„

ªÌÈ˘

¥ÌÈ‚ÈÓˆ „ÈÓ˙ Ô˜˙‰ ¨ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡

ÁÎ¯Ó ÚÓÈ‰ ÌÈ˘„ª¯Â¯· ÂÈ‡ Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈ‚ÈÓˆ ˙˘È

¥ªÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘ ˙‡ Ì‚ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ‚ÈÓˆ ÛÏÁÂÓ Ì‡

¥ÎÌÈ‚ÈÓˆÏ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÔÈ· ‰ÂÂ˘ È‡Ï· ¯˘Ù‡Ï È„
ÓÂÓ ¨ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰„Ú ±∞¨∞∞∞ ÏÎ ÌÈ‚ÈÓˆ ··Ò Úˆ·Ï ıÏ

˜ ±μ¨∞∞∞“Î ¨·Î¯‰ Ï˘ „ˆ‰ Â˙Â‡· ˙‡Ê Úˆ·Ï Í‡ ¨ÓÈ„
Î ˙ÎÈÙ‰ ÚÂÓÏÆ·Â·ÈÒ‰ ÔÂÂÈ

±≥∏ ̄ ÂÈ‡

ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈÏ‚Ï‚
·˙ÂÚÈÒ ÈÙÏÂ ÌÈÈÚÂ·˘ ÏÎ ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡‰ ÈˆÁÏ ˙‡ ˜Â„

Æ˙ÂÎÂ¯‡

·‰ ˙‡ÆÌÈ¯˜Â ‰ÁÂÓ· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ¯˘‡Î Úˆ·Ï ˘È ÂÊ‰ ‰˜È„

‡È‰ ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ıÁÏ‰ ˙Â¯·‚˙‰

 ‰‡¯ ¨ÌÈÂÎ ‚ÈÓˆ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ¯Â·ÚÆ‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÙÂ˙“ÌÈÏ‚Ï‚“
 ˜¯Ù·“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“Æ

Æ±≥∏ ¯ÂÈ‡ È‡Ï· ÌÈ‚ÈÓˆÏ ÂÓ¯‚ÈÈ ÌÈÂÎ È˙Ï· ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ

A Æ‰ÂÂ˘ ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨ÏÈ‚¯ ıÁÏ

BÆ˙ÂÂˆ˜· ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨ÍÂÓ ıÁÏ

CÆÊÎ¯Ó· ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨‰Â·‚ ıÁÏ

˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÈÏÂÒ‰ ˜ÓÂÚ ¯˘‡Î ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ

Ó ±Æ∂ ≠Ó“‰· ı¯‡· Û˜Â˙· ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ¨‰¯˜Ó ÏÎ· ÆÓ

Æ‚‰Â ‰˙‡
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ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
Ì‚ ˙ÂÈÂÏ˙ Í·Î¯ Ï˘ Í¯„‰ ˙ÊÈÁ‡ ˙ÂÈÂÎÈ‡˘ ¯ÂÎÊ

ÆÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ÌÈÂÎ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ·

ÌÂÓÈÁ ÌÓÁ˙È ‚ÈÓˆ‰ ¨È„Ó ÍÂÓ ¯ÈÂÂ‡‰ ıÁÏ Ì‡
ÆÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ˜ÊÏ ÔÂÎÈÒ ÍÂ˙ ¨¯˙È

„ˆÏ ·Î¯‰ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆÓ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙¯·Ú‰Ó ÚÓÈ‰
ÆÍÙ‰‰Â Ï‡Ó˘

‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò ÈÏ‚Ï‚ È˜Â˘ÈÁ ˘„ÁÓ Ú·ˆ˙ Ï‡
 ≠Ó ‰‰Â·‚‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË·150°CÏ˘ ÌÈÈÎÓ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ Æ
ÆÌ‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÏ‚Ï‚‰

ÈÓÂ‚ ˙Â¯ÂÈˆ
‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÈÓÂ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆÂ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯˘‡·¨˜Ï„

Ù˜‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „“ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙“Æ‰Ê ˜¯Ù· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ 

¨˙Î¯ÚÓ· Í˘ÂÓÓ ÌÈÏÊÂ ¯ÒÂÁÂ ˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË ¨ÔÂÊÂ‡‰

ÒÂ ˙ÂÁ˘˜˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ¨ÈÓÂ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆ ˙˜È„

Ù˜ ˙Â¯Â˜È· ˙ÂˆÂÁ ÔÎÏ Æ˙ÂÙÈÏ„ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ÏÂÆ˙ÂÈ„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚ÓÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó

ÌÈ·‰Ï
ÁÂÈÓ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘· ÈÓÂ‚‰ ˜ÏÁ ˙‡ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰˜∫ÌÈ„

ÓÂÓ  ≠· ˘Ó˙˘‰Ï ıÏTUTELA PROFESSIONAL 35SCÆ

ÆÂÏ·˙‰ Â‡ Â˙ÂÂÚ˙‰ ÈÓÂ‚‰ ˙ÂÂˆ˜ Ì‡ ÌÈ·‰Ï‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
ÓÂÓ ¨ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ·Æ‰˘· ˙Á‡ ÌÚÙÎ ÌÙÈÏÁ‰Ï ıÏ

˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ¨ÌÈËÂ˘ÙÂ ÌÈ„„Â· ˙Â¯È‰Ê ÈÚˆÓ‡
∫ÌÈ·‰ÏÏ ˜Ê‰ ˙Â¯˘Ù‡

¥ ‡Ï ÈÓÂ‚‰ ˜ÏÁ˘ ‡„ÂÂ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚ ˜·„
‚Â ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰ ÆÒÙ‡Ï ˙Á˙Ó ˙Â¯ÂË¯ÙÓË·È„

ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ì¯¯Á˘Ï ÔÂ‡ÙÈ˜

¥ÚÓÈ˙ ‰Ê ÔÙÂ‡· ¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚÓ ‚Ï˘ ¯Ò‰
Ó˘Á‰ ÌÈ·‚Ó‰ ÚÂÓ ÏÚ ¯˙È ÒÓÂÚÏÚ Ô‚˙ ÛÒÂ·Â ¨ÈÏ

ªÌÈ·‰Ï‰

¥·‚Ó ·‰Ï ˙‡Â ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ˙‡ ÏÈÚÙ˙ Ï‡
Æ‰˘·È ‰˘Ó˘ ÏÚ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰

¨ÈÈˆ¯ ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈÈÂÏ· ÌÈ·‚Ó È·‰Ï ÌÚ ‰‚È‰
ÚÂ¯‚ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ· ˙˙ÁÙÂÓ ˙Â‡¯‰Â ¯Á‡ÓÆ

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó È·‰Ï ˙ÙÏÁ‰

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ Ì¯‰A·‰Ï ˙‡ Ì˜ÓÂ ¨·‚Ó‰ ÌÚ ±≥π ¯ÂÈ‡ 

 Ï˘ ˙ÈÂÂÊ ¯ÂˆÈÈ ‡Â‰˘ ÍÎ ·‚Ó‰90°ª‰ÓˆÚ ÚÂ¯ÊÏ ÒÁÈ· 

¥ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏA ÚÂ¯Ê‰Ó ıÏÁÂ BÏÂÏÎÓ ˙‡ ±≥π ¯ÂÈ‡ 

 ·‚Ó‰ ·‰ÏCª±≥π ¯ÂÈ‡ 

¥Á ·‰Ï ÒÎ‰ÆÏÚ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂ ¨˘„

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ·‚Ó ·‰Ï ˙ÙÏÁ‰

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

¥ ‰ÒÎÓ ˙‡ Ì¯‰AÆ˙ÈÂÎÓ‰Ó ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ¯Ò‰Â ±¥∞ ¯ÂÈ‡ 

 ÌÂ‡ ˙‡ ¯¯Á˘B‰Ó‰ ±¥∞ ¯ÂÈ‡ ÔÈÙÏ ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ˙˜„

ª¯Èˆ‰

±≥π ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥Á ÚÂ¯Ê Ô˜˙‰‰ ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰˙Â‡ Ì˜ÓÂ ‰˘„˙‡ ˜„
ÆÌÂ‡‰

¥Æ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ÍÓ‰

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÈÙËÂ˘
· ¨˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ ÏÊÂ‰ ÔÂÏÈÒ Ì‡ÏÊÂ ˘È Ì‡  ˙È˘‡¯ ˜Â„

 ‰‡¯© ∫ÏÎÈÓ·“·ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„“Æ®‰Ê ˜¯Ù· 

· ÔÎÓ ¯Á‡Ï¨ÌÈÓÂÒÁ ÌÈ‡ ÌÈ¯ÈÁ‰ È¯È¯Á Ì‡‰ ˜Â„
ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ËÁÓ· ˘Ó˙˘‰

˙ÈÂÂÊ ÔÂÂÂÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÂÂÎÓ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÈÂÏÈÒ
ÆÌÈ¯ÈÁ‰

‰ˆ˜‰Ó ‰·Â‚‰ ˘ÈÏ˘Ï ÌÈÂÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÏÊÂ‰ ÈÂÏÈÒ
Æ±¥± ¯ÂÈ‡ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰

∫·Â˘ÁÌÈÂÏÈÒ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÙÏ ¨˘Ó˘ ‚‚ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú 
Æ¯Â‚Ò ˘Ó˘‰ ‚‚˘ ‡„ÂÂ ÌÈÈÓ„˜‰

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÈÙËÂ˘
¯ÈÁ‰ ˜ÈÊÁÓ ÆÌÈÚÂ·˜ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ‰ÙÈË˘‰ ÈÂÏÈÒ

Æ±¥≤ ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓ

±¥∞ ̄ ÂÈ‡

±¥± ̄ ÂÈ‡

±¥≤ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

·Î¯Ó
ÌÈÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÙÓ ‰‚‰

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ ÍÂ˙È˘Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰

¥ªÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÂ‰ÈÊ

¥ÓÈ‡˙ ÌÚ ÌÈ¯ÂÊ‡ Â‡ ÌÈ ÛÂÁ È¯ÂÊ‡© ¯ÈÂÂ‡· ˙ÂÁÏÂ ˙ÂÁÈÏ

ª®‰‰Â·‚ ˙ÂÁÏÂ ÌÈÓÁ ÌÈÏ˜‡

¥ÆÌÈÈ˙·È·Ò ˙ÂÂÚ È‡˙

˜·‡ Ï˘ ÍÂÎÈÁ‰ ˙ÏÂÚÙ Ï˘ ˙Î¯Ú‰· ˙ÈÁÙ‰Ï ÔÈ‡

ÈÏÎ È„È ÏÚ ÌÈ˜¯Ê‰ ıˆÁÂ ıÂ· ¨ÏÂÁ ¨ÁÂ¯‰ ‡˘È‰ È¯ÙÒÂÓË‡

ÆÌÈÙÏÂÁ ·Î¯

˙Â·ÂË‰ ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ˙‡ Í·Î¯· ‰Ó˘ÈÈ Ë‡ÈÙ ˙¯·Á

Î ¨¯˙ÂÈ·‚Î ·Î¯Ó‰ ÏÚ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Ô‚‰Ï È„ÆÍÂ˙È˘ „

∫¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ Ì‰ ‰Ï‡

¥‚˙‰ ·Î¯Ï ÌÈ˜ÈÚÓ‰ ‰ÚÈ·ˆ ˙ÂËÈ˘Â È¯ˆÂÓ˙Â„

ÁÂÈÓ‚Î ¨˙„ªÍÂÎÈÁÂ ÍÂ˙È˘ „

¥ÌÚ ¨®ÌÈ„˜Ó ÏÂÙÈË·© ÌÈÂÂÏÂ‚Ó ‰„ÏÙ ˙ÂÁÂÏ· ˘ÂÓÈ˘

‚˙‰‚Î ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ˙Â„ªÍÂ˙È˘ „

¥Ï˘ ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ¨·Î¯‰ ÔÂÁ‚ ÒÂÒÈ¯

 ÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈÏ‚Ï‚‰ È˙·ÆÌÈÏÂÚÓ ‰ÂÂÚ˘ È¯ˆÂÓ· ÌÈ¯Á‡

¥˙ÂÙÂ˘Á‰ ˙Â„Â˜· ¨Ô‚Ó ¯ˆÂÓ ÌÚ ˜ÈËÒÏÙ È˜ÏÁ ÒÂÒÈ¯

ÂÎÂ ˙ÂÂˆ˜· ¨ÌÈÈÓÈÙ ÛÎ È˜ÏÁ· ¨˙Â˙Ï„Ï ˙Á˙Ó ¨¯˙ÂÈ’Æ

¥Î¯· ˘Ó˙˘‰ Í˙Á ÈÏÚ· ÌÈ·È“ÁÂ˙Ù“Î ¨ÚÂÓÏ È„

ÆÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ· ‰„ÂÏÁ ˙ÓÈ¯‚Â ÈÂ·ÈÚ ˙Â¯·Ëˆ‰

ÔÂÁ‚Â ·Î¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡
‚Î ˙ÂÈ¯Á‡· ‰ÒÂÎÓ Í˙ÈÂÎÓÏÎ Ï˘ ¨‰„ÂÏÁ ·˜Ú ·Â·˜ „

Æ·Î¯Ó‰ Â‡ ‰·Ó‰ Ï˘ È¯Â˜Ó ËÓÏ‡

˙¯·ÂÁ· ÔÈÈÚ ¨ÂÊ ˙È¯Á‡ Ï˘ ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡˙‰ ¯Â·Ú

Æ˙ÂÈ¯Á‡‰

·Î¯Ó‰ ¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚ
Ú·ˆ

ÏÚ Ô‚Ó Ì‚ ‡Ï‡ ¨˙ÂÈË˙Ò‡ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯ ˘Ó˘Ó ÂÈ‡ Ú·ˆ‰

ÆÂÈ˙Á˙Ó ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÁÂÏ

Î ¨ÌÈÙÂ˘Ù˘Â ˙ÂËÈ¯˘ „ÈÓ Ô˜˙Ï ˘È˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÚÂÓÏ È„

Ú·ˆ ÈÂ˜È˙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈ¯Â˜Ó ÌÈ¯ˆÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰ Æ‰„ÂÏÁ

 ‡˘Â· ÔÈÈÚ©“·Î¯Ó‰ Ú·ˆ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÁÂÏ“ ˜¯Ù· ¨“ÌÈÂ˙

ÌÈÈÎË“Æ®

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ˆÈÁ¯ ˙·ÈÈÁÓ Ú·ˆ‰ ˙Â·Î˘ Ï˘ ‰ÏÈ‚¯ ‰˜ÂÊÁ˙

Î˙‰Æ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‰· ‰·È·Ò‰ È‡˙· ‰ÈÂÏ˙ ˙ÂÙÈ

ÓÂÓ ‰Ó‚Â„ÏÎ˙· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÛÂË˘Ï ıÏ¨¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈ

· ‰‚È‰· Â‡ ‰Â·‚ È˙·È·Ò ÌÂ‰ÈÊ ÌÚ ÌÈ¯ÂÊ‡·Î¯„¯ÊÂÙÓ˘ ÌÈ

Ó Ô‰ÈÏÚÆÁÏ

∫·Î¯‰ Ï˘ ‰ÂÎ ‰ÙÈË˘Ï

¥‰˙‡ Ì‡ ¨˜Ê ˙ÚÈÓÏ ‚‚‰ ÏÚÓ ‰Ë‡‰ ˙‡ ¯Ò‰

ª·Î¯ ÈÏÎ ˙ÙÈË˘Ï ÈËÓÂËÂ‡ Ô˜˙Ó· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÛËÂ˘

¥˙‡ ÛÂË˘Ï ‰Â·‚ ıÁÏ· ÌÈÓ ÈÂÏÈÒ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡

˙ÂÁÙÏ Ó“Ò ¥∞ Ï˘ ˜Á¯Ó· ÌÈ˜ÊÁÂÓ Ì‰˘ ‡„ÂÂ ¨·Î¯‰

Î ¨·Î¯Ó‰ÓÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È Æ˜Ê ÚÂÓÏ È„ÌÈÓ ˙Â¯·Ëˆ‰ È

ª˙ÈÂÎÓÏ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¥ªÍÂÓ ıÁÏ· ÌÈÓ ÔÂÏÈÒ· ˘ÂÓÈ˘· ·Î¯Ó‰ ˙‡ ÛÂË˘

¥ÛÂË˘Â ¨·Î¯Ó‰ ˙‡ ‰Ï˜ ÔÂ·Ò ˙ÒÈÓ˙ ÌÚ ‚ÂÙÒ· ·‚

Î˙· Â˙Â‡ª‚ÂÙÒ‰ ÌÚ ˙ÂÙÈ

¥ÌÚ Â‡ ¯ÈÂÂ‡ ÔÂÏÈÒ ÌÚ ˘·ÈÂ ¨ÌÈÓ ‰·¯‰ ÌÚ ·ËÈ‰ ÛÂË˘

ÆÈ·ˆ ¯ÂÚ

ÁÂÈÓ ˙Â¯È‰Ê· ÔÈÚÏ ˙ÂÁÙ ÌÈ‡¯‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˘·ÈÔÂ‚Î ¨˙„

‰ ˙Â¯‚ÒÓÌÈÓ˘ ÔÎÈ‰ ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ˙Â¯‚ÒÓÂ ˙Â˙Ï„

¯ÈÂÂ‡· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙¯‡˘‰ Æ‰·¯ ˙ÂÏ˜· ¯·Ëˆ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ

Æ·ÂË ÔÂÈÚ¯ ‰Ê ˙Â„‡˙‰Ï ÌÈÓÏ ÁÈ‰Ï ‰Ó ÔÓÊÏ ÁÂ˙Ù‰

‡˙ ¯˘‡Î Â‡ ˘Ó˘· ‰Á ‡Â‰ ¯˘‡Î ·Î¯‰ ˙‡ ÛÂË˘˙ Ï‡

‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ˙‡Ê ‰˘Ú˙ Ì‡ ¨ÌÁ ÚÂÓ‰˜¯· ˙‡ ˙Â‰„

ÆÚ·ˆ‰

¯‡˘ ˙‡ ÌÈ˜Ó˘ ÈÙÎ ÌÈÈÂˆÈÁ ˜ÈËÒÏÙ È˜ÏÁ ˙Â˜Ï ‰·ÂÁ

Æ˙ÈÂÎÓ‰ È˜ÏÁ

ªÌÈˆÚÏ ˙Á˙Ó ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰Á˙ Ï‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ·

˙ÈÈ‰„Ï Ì¯‚Ï ÏÂÏÚ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈˆÚ È‚ÂÒ Ï˘ ¯¯Á˙˘Ó‰ Û¯˘‰

ÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ Ú·ˆ‰Æ‰„ÏÁ‰‰ È

∫·Â˘Á¯Á‡Ó ¨ÌÈ¯ÂÙÈˆ ˙˘Ï˘Ï ˙Â„ÂÒÈ· „ÈÓ ÛÂË˘Ï ‰·ÂÁ 

ÆÚ·ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÏ‡· ˙Ù˜Â˙ Ì‰· ˙ÏÏÎ‰ ‰ˆÓÂÁ‰Â

˙‡ ÛÂË˘Ï ˘È ÆÌÈÓ ÌÂ‰ÈÊÏ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÂ˜È È¯ÓÂÁ
¨ÌÈÏÊÂ ¯Â‰ÈËÂ ÛÂÒÈ‡· ÌÈ„ÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÈÂÎÓ‰

Æ·Î¯ ÈÏÎ ˙ÙÈË˘Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰

 ÈÓ‚„BLACKJACK

 Ë‡ÈÙÏ BLACKJACK¨È„ÚÏ· ÌÂË‡ Ú·ˆ ˘È ÍÏ˘ 

ÁÂÈÓ ÏÂÙÈËÏ ˜Â˜Ê‰·ÂË ¯ÂÓÈ˘Ï ˙Â‡¯Â‰Ï ÆÂ¯ÂÓÈ˘ Ì˘Ï „

ÆÔ‡Î ÔÈÈÚ

˙ÙÈË˘Ï ÈËÓÂËÂ‡ Ô˜˙Ó· ‰ÙÈË˘Ó ÚÓÈ‰Ï ıÏÓÂÓ
ÛÈ„Ú ÔÎÏ Æ˙Â˘¯·Ó Â‡Ø‰˘¯·‰ ‰ÏÈÏ‚ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ

ÈÂ˜È È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘· ¨„·Ï· „È· ·Î¯‰ ˙‡ ÁÂË˘Ï
 ÌÈÈÏ‡¯ËÈÈpHÆÁÏ È·ˆ ¯ÂÚ ÌÚ ·Î¯Ó‰ ˙‡ ˘·È Æ

ÈÂ˜ÈÏ ÌÈÎÎÁÓ ˘ÂËÈÏ Â‡ØÂ ÈÂ˜È È¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡
Æ˙ÈÂÎÓ‰

‡È‰Â ¯Á‡Ó ¨È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· „ÈÓ ÛÂË˘Ï ˘È ÌÈ¯ÂÙÈˆ ˙˘Ï˘Ï
Æ„ÁÂÈÓ· ˙ÂÙÈ¯Á ˙ÂˆÓÂÁ ‰ÏÈÎÓ

¯Ò‰ ÆÌÈˆÚÏ ˙Á˙Ó Í˙ÈÂÎÓ ˙ÈÈÁ‰Ó ®¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ·© ÚÓÈ‰
˜¯ Â¯ÈÒ‰Ï Ô˙È ˘·ÈÈ˙Ó ‡Â‰ Ì‡Â ¯Á‡Ó ¨ÈÁÓˆ Û¯˘ „ÈÓ

¯Á‡Ó ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈ‡ ¯˘‡ ¨ÌÈÎÎÁÓ ˘ÂËÈÏ Â‡ØÂ ÈÂ˜È È¯ˆÂÓ·
ÆÚ·ˆ‰ Ï˘ ˙ÈÒÂÙÈË‰ ˙ÂÓÈË‡‰ ˙‡ ÌÈ˘Ó Ì‰Â

ÈÂ˜ÈÏ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ¯Â‰Ë ‰ÙÈË˘ ÏÊÂ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡
ÆÌÈÓ μ∞• ˙ÂÁÙÏ· Â˙Â‡ ÏÏ„ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰

˙ÂÂÏÁ

ÁÂÈÓ ÈÂ˜È È¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Æ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈ„

ÎÂÎÊÏ ˙ÂËÈ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ¨˙ÂÈ˜ ˙ÂÈÏËÓ· Ì‚ ˘Ó˙˘‰˙È

Æ˙ÂÙÈ˜˘Ï ˜Ê ˙ÓÈ¯‚Â

∫·Â˘Á·‚Ï ˘È È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ 

Î· ¨˙ÈÏËÓ· ˙ÂÈ„Ú·Î ¨ÌÂÓÈÁ‰ ÈÏÈÏÒ ÔÂÂÈ˜Ê ÚÂÓÏ È„

ÆÌÂÓÈÁ‰ Ô˜˙‰Ï
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

ÚÂÓ‰ ‡˙

¯‰ÊÈ‰ ÆÚÂÓ‰ ‡˙ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÛÂË˘ Û¯ÂÁ ÏÎ Ï˘ ÂÙÂÒ·

ÔÂÏÈÒ· ˙ÂÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰¯˜·‰ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘È ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï

ÎÈ˙ØÌÈ¯ÒÓÓ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ·Â ¨ÌÈÓ‰Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ÌÈ

Î·© ÚÂÓ‰ ‡˙ÂÊ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ‚‡„ Æ®‰ÚÈÒ‰ ÔÂÂÈ

ÆÍÎ· ‰ÁÓ˙Ó‰ ÍÒÂÓ·

∫·Â˘Á‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ¯˜ ÚÂÓ ÌÚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Úˆ· 

 ·ˆÓ·STOPÎ¯˘ ‡„ÂÂ ‰ÙÈË˘‰ ˙ÏÂÚÙ ¯Á‡Ï Æ‰‚‰‰ È·È

ÆÂ˜ÂÊÈ Â‡ Â¯ÒÂ‰ ‡Ï ¨®ÌÈÈ‚ÓÂ ÈÓÂ‚ ÈÒÎÓ© ÌÈÂ˘‰

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ

∫·Â˘ÁÎ¯Ó· ̆ Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÈËÓÂ¯‡ ÌÈ·È

˜ÈËÒÏÙ‰ ̇ Â˘„Ú ÈÂ˜ÈÏ ̈ ®ÔÂËˆ‡ ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÂË˜·  Â‡ ®ÔÈÊ·

ÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘

˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙ
· Úˆ··Ï ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„ÎÏ ‡Ï Ì‡‰ ˜Â„˙Á˙Ó ÌÈÓ Â„

Ó© ÌÈÁÈË˘ÏÂÎÂ ˙ÂÈ¯ËÓ ¨ÌÈÈÏÚÓ ÌÈÓ ˙ÙÈÏ„’ÌÈÏÂÏÚ‰ ¨®

Æ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÁÂÏ ˙ÂˆÓÁ˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï

¨ÔÈÊ· ÔÂ‚Î ÌÈ˜ÈÏ„ ÌÈ¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÌÈÙ ˙‡ ˙Â˜Ï È„Î ¨˜˜ÂÊÓ ÔÈÊ· Â‡ ¯˙‡

ÍÏ‰Ó· ÛÂ˘Ù˘ ·˜Ú ÌÈ¯ˆÂ‰ ÈËËÒ‰ ÏÓ˘Á‰ ÈÚËÓ Æ˙ÈÂÎÓ‰
Æ‰ÙÈ¯˘Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨ÈÂ˜È‰ ˙ÏÂÚÙ

∫˙ÈÂÎÓ· ¯ÈÂÂ‡ ¯Â‰ÈË ÈÒÈÒ¯˙ ÈÏÎÓ ¯ÂÓ˘˙ Ï‡
ÌÈÒÈÒ¯˙ ÈÏÎÓ ÛÂ˘ÁÏ ¯ÂÒ‡ Æ˙ÂˆˆÂÙ˙‰ ˙ÎÒ

 ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÌÂÁÏ50°C¨˘Ó˘‰ È¯˜Ï ‰ÙÂ˘Á ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î Æ
Æ‰Ê Í¯Ú ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÙ· ‰¯ÂË¯ÙÓË‰

ÌÈ„ÂÙÈ¯Â ÌÈ·˘ÂÓ ÈÂ˜È

ÓÂÓ Æ˜·‡ ·‡Â˘ ˙¯ÊÚ· Â‡ ‰Î¯ ˙˘¯·Ó· ˜·‡ ¯Ò‰ıÏ

Æ‰ÁÏ ˙˘¯·Ó· ‰ÙÈË˜ „ÂÙÈ¯ ˙Â˜Ï

ÈÂ˜È ¯ÓÂÁÂ ÌÈÓ ˙ÒÈÓ˙· ÏÂ·Ë ‚ÂÙÒ· ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ‰˜

Æ·ËÈ‰ ËÁÒÂ ÔÈ„Ú
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÂÎÓ· ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ˜ÏÁ

ÓÂÓÌÈÓ· ÏÂ·Ë ‚ÂÙÒ· ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â˜Ï ıÏ

‡ÏÏ ˜ÈËÒÏÙ ÈÂ˜ÈÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ· ¯ÊÚ‰ ¨ÔÈ„Ú ÔÂ·ÒÂ

ÁÂÈÓ· ÂÎÂ˙ ¯˘‡ ¨ÌÈÒÈÓÓÏ˘ Ú·ˆÏÂ ‰‡¯ÓÏ ˜Ê ÚÂÓÏ „

ÆÌÈ˘˜ÈÚ ÌÈÓ˙ÎÂ ÊÈ¯‚ ˙¯Ò‰ÏÂ ¨ÌÈ˜ÂÓ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰

∫·Â˘ÁÁÂÏ ÈÂ˜ÈÏ ¨ËÙ· Â‡ Ë¯ÈÙÒ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ 

ÆÌÈÂÂÁÓ‰
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÈÂ‰ÈÊ Ú„ÈÓ
ÌÈ‚ˆÂÓÂ ÌÈÒÙ„ÂÓ ÌÈ‡·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ È„Â˜ ÆÈÂ‰ÈÊ‰ È„Â˜Ï ·Ï ÌÈ˘

∫˙ÂÈÁÂÏ‰ ÏÚ

¥ÆÌ‚„ ̇ ÈÁÂÏ

¥Æ‰„Ï˘ ÔÂÓÈÒ

¥Æ·Î¯Ó Ú·ˆ ÈÂ‰ÈÊ ̇ ÈÁÂÏ

¥ÆÚÂÓ ÔÂÓÈÒ

Ì‚„ ˙ÈÁÂÏ V.I.N
¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ùˆ¯ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ̇ ÈÁÂÏ‰ ̇ ‡

∫‡·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ Ú„ÈÓ ̇ ‡ ̇ ‡˘Â ‡È‰Â

BÌ‚„ ̄ Â˘È‡ ̄ ÙÒÓ

CÆ·Î¯‰ Ì‚„ ÈÂ‰ÈÊ „Â˜

D‰„Ï˘‰ Ï˘ È¯Â„ÈÒ ̄ ÙÒÓ

E‰ÒÂÓÚ È·¯Ó ̇ ÈÂÎÓ Ï˜˘ÓÆ‰‡ÂÏÓ·

FÓ· ÌÈÒÂÓÚ ̄ Â¯‚Â ̇ ÈÂÎÓ Ï˘ È·¯Ó ·ÏÂ˘Ó Ï˜˘ÓÆÌ‡ÂÏ

GÆÈÓ„˜‰ Ô¯Ò‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó

HÆÈ¯ÂÁ‡‰ Ô¯Ò‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó

IÆÚÂÓ ‚ÂÒ

LÆ·Î¯Ó ̇ Ò¯È‚ „Â˜

MÆÛÂÏÈÁ È˜ÏÁ „Â˜

NÆ®ÏÊÈ„ ÚÂÓ ̄ Â·Ú© Ô˘Ú‰ ̇ ÏÂÎ˙ ̇ Ó¯

±¥≥ ̄ ÂÈ‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

·Î¯Ó Ú·ˆ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÁÂÏ
„ˆ© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ï„ „ÂÓÚ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ „ˆÏ ‰„ÂÓˆ ̇ ÈÁÂÏ‰

∫±¥¥ ̄ ÂÈ‡ ‡·‰ Ú„ÈÓ‰ ̇ ‡˘ÂÂ ̈ ®Ï‡Ó˘

AÆÚ·ˆ‰ Ô¯ˆÈ

BÆÚ·ˆ‰ Ì˘

CÆË‡ÈÙ Ú·ˆ „Â˜

DÆÌÈÂ˜È˙Â ̇ ¯ÊÂÁ ‰ÚÈ·ˆ „Â˜

‰„Ï˘ ÔÂÓÈÒ ˙ÈÁÂÏ
¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ̇ Ùˆ¯ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆ· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ̇ ÈÁÂÏ‰ ̇ ‡

∫±¥μ ̄ ÂÈ‡ ‡·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ Ú„ÈÓ ̇ ‡ ̇ ‡˘Â ‡È‰Â

¥Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‚„

¥Æ‰„Ï˘‰ Ï˘ È¯Â„ÈÒ ̄ ÙÒÓ

ÚÂÓ ÔÂÓÈÒ
ÈÏÈˆ‰ ̃ ÂÏ· ÏÚ Ú·ËÂÓ ÚÂÓ‰ ÔÂÓÈÒ‰ ̇ ‡ ÏÏÂÎÂ ̈ ÌÈ¯„Ì‚„

Æ‰„Ï˘‰ ̄ ÙÒÓÂ

±¥¥ ̄ ÂÈ‡±¥μ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

·Î¯Ó ˙Â‡Ò¯È‚ ≠ ÚÂÓ È„Â˜
˙Â‡Ò¯È‚ÚÂÓ ‚ÂÒ „Â˜·Î¯Ó ˙Ò¯È‚ „Â˜

0.9 TwinAir 85 HP312A100312AGIA 08

312AXAIA 00C (*)

312AXAIA 00D

1.2 8V 69 HP169A4000312AXAIA 00E (*) (**)

312AXAIA 00F (**)

1.4 16V 100 HP169A3000312AXCIB 02F (*)

312AXCIB 03G (*) (**)

1.3 16V Multijet 75 HP169A1000312AXBIA 01C (*)

1.3 16 V Multijet 95 HP199B1000312AXEIA 06 (*) (**)

Ó˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ®™©ÈÏ

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ®™™©
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÂ Ó
Ì‚„0.9 TwinAir1.2 8V1.4 16V1.3 16V Multijet1.3 16V Multijet

85 HP69 HP100 HP75 HP95 HP

ÚÂÓ „Â˜312A2000169A4000169A3000169A1000199B1000

‰ÏÂÚÙ ¯ÂÊÁÓÂËÂ‡ÂËÂ‡ÂËÂ‡ÏÊÈ„ÏÊÈ„

ÈÏÈˆ‰ Í¯ÚÓÂ ¯ÙÒÓÌÈ¯„¯ÂË·  ≤¯ÂË· ¥¯ÂË· ¥¯ÂË· ¥¯ÂË· ¥

ÈÏÈˆ‰ Á„˜ ¯„X‰ÎÂ·‰ ÍÏ‰Ó Ó“Ó80.5X86.070.8X78.8672X8469.6X8269.6X82

ÚÂÓ ÁÙÓÒ“˜8751242136812481248

‰ÒÈÁ„ ÒÁÈ10±02 : 111,1 : 110,8 : 117,6 : 116,8 : 1

© È·¯Ó ˜ÙÒ‰EEC®kW62,55173,55570

© È·¯Ó ˜ÙÒ‰EEC®ÒÎ“Ï85691007595

·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó·ÏÒ“„55005500600040004000

© È·¯Ó ËÓÂÓEEC®Nm145102131145200

© È·¯Ó ËÓÂÓEEC®‚˜“Ó14,810,413,414,820,4

·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó·ÏÒ“„19003000425015001500

NGKNGKNGK

ÌÈ˙ˆÓPLKR9CI-8ZKR7A-10DCPR7E-----

ChampionN-10

RA8MCX4

ÏÂË ÔÈÊ·ÏÂË ÔÈÊ·ÏÂË ÔÈÊ··Î¯Ï ̄ ÏÂÒ·Î¯Ï ̄ ÏÂÒ

˜Ï„˙¯ÙÂÚ˙¯ÙÂÚ˙¯ÙÂÚÈ¯ÂËÂÓÈ¯ÂËÂÓ

ÔÂ¯ πμÔÂ¯ πμÔÂ¯ πμEN590EN590

EN228EN228EN228
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

˜Ï„ ˙Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

Ì‚„˜Ï„ ˙Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

0.9 TwinAir 85 HPÆ‰Ê‰ ˙¯˜· ÌÂ˙Ò˘ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â˘È˜ ˙¯˜· ÌÚ ¨˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

1.2 8V 69 HPÆ‰¯ÊÁ‰ Â˜ ‡ÏÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

1.4 16V 100 HPÆ‰¯ÊÁ‰ Â˜ ‡ÏÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

1.3 16V Multijet 75 HP ‚ÂÒÓ ‰¯È˘È ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‰¯˜·“˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÈÒÓ“

1.3 16V Multijet 95 HP‚Ó ÌÚÆÌÈÈÈ· ÔˆÓÂ Â·¯ÂË ˘„

¨˙Î¯ÚÓ‰ ÈË¯ÙÓ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ÌÈÁ˜ÂÏ ÌÈ‡ Â‡ ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÂÚˆÂ· ‡Ï ¯˘‡ ¨˜Ï„‰ ˙Ê‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÂ˜È˙ Â‡ ÌÈÈÂÈ˘
Æ‰ÙÈ¯˘ ÔÂÎÈÒÏ ÂÏÈ·ÂÈ ¯˘‡ ˙ÂÏ˜˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙¯ÂÒÓ˙

Ì‚„ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙„ Ó ˆ Ó‰Ú ‰

0.9 TwinAir 85 HP

1.2 8V 69 HPÌÈÎÂÏÈ‰ ‰˘È˘Ø‰˘ÈÓÁÌÚ ÈÓˆÚ ÔÂÂÂÎ ÏÚ·

1.4 16V 100 HP¯ÂÁ‡Ï È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰Â ÌÈÈÓ„˜˜¯Ò ÍÂÏÈ‰ ‡ÏÏ ‰˘ÂÂ„˙ÈÓ„˜

1.3 16V Multijet 75 HPÎÂÏÈ‰Ï ÔÂ¯ÎÈÒ ̇ ÂÚ·Ë ÌÚÆÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ

1.3 16V Multijet 95 HP

ÌÈÓÏ·

Ì‚„ÌÈÈÓ„˜ ˙Â¯È˘ ÈÓÏ·ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙Â¯È˘ ÈÓÏ·‰ÈÈÁ ÈÓÏ·

ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·

0.9 TwinAir 85 HP˜ÒÈ„ÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚÏ‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„˙ÂÚˆÓ‡· ̄ ˜Â·Ó

1.2 8V 69 HP˜ÒÈ„ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·¨‰ÏÚÙ‰ ̇ È„È

ÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚÏ‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„ÏÚ ÏÚÂÙ

1.4 16V 100 HPÈÓˆÚ ̄ Â¯ÂÂ‡ ÌÚ ̃ ÒÈ„ÆÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÓÏ·‰

1.3 16V Multijet 75 HPÈÓˆÚ ̄ Â¯ÂÂ‡ ÌÚ ̃ ÒÈ„ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·

1.3 16V Multijet 95 HPÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚÏ‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„

∫·Â˘ÁÓÂ Á¯˜ ̈ ÌÈÓ ‰ ÏÚ ÒÒÂ¯Ó‰ ÁÏÎ¯„‰ ÈÓÏ· ÏÚ ̄ ·Ëˆ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ̈ ÌÈ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰ÓÈÏ·‰ ̇ ÂÏÈÚÈ ̇ ‡ ̇ ÈÁÙ‰ÏÂ ̃ ÒÈ„

ÆÌÈÓÏ·‰ ̇ ‡ ÌÈÏÈÚÙÓ ‰·
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏ˙Ó

Ì‚„ÈÓ„˜È¯ÂÁ‡

0.9 TwinAir 85 HP

1.2 8V 69 HP˙¯Â˜ ÌÚ ̈ ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÏ‚Ï‚ ÔÂÒ¯Ù˜ÓÌÈ¯·ÂÁÓ ÌÈÏ‚Ï‚ ÌÚ ÏÂ˙ÈÙ ̇ ¯Â˜

1.4 16V 100 HPÌÈˆÈÙ˜Â ÌÈÚÂÊÚÊ ÈÓÏÂ· ̈ ˙ÈÎÓ ·ÁÂ¯ ¨·ˆÈÈÓ Ô¯Ò ÌÈÏÏÂÎÂ ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈ·

1.3 16V Multijet 75 HPÌÈÓ‚„ ̄ Â·Ú È·ÁÂ¯ ·ˆÈÈÓ ÌÚ ÌÈÈÏÈÏÒÌÈÈÏÈÏÒ ÌÈˆÈÙ˜Â ÌÈÚÂÊÚÊ ÈÓÏÂ·

1.3 16V Multijet 95 HPÆÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚÆ®™© ·ˆÈÈÓ ËÂÓÂ 

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ®™©

ÈÂ‚È‰

Ì‚ „®ÌÈ¯ËÓ© ·Â·ÈÒ ¯ËÂ˜‚ÂÒ

0.9 TwinAir 85 HPπ¨≥

1.2 8V 69 HPπ¨≥ÔÂ˘Ó ÒÙÂ ̇ ··Ò ÔÂ‚Ó

1.4 16V 100 HP±∞¨∏®™© ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚ 

1.3 16V Multijet 75 HPπ¨≥

1.3 16V Multijet 95 HP±∞¨∏

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ®™©
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏ‚Ï‚

ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈ˜Â˘ÈÁ
ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÏÎ Æ‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚ÒÓ Â‡ ‰˘Â·Î ‰„ÏÙÓ ÌÈ˜Â˘ÈÁ

Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÔÂÈ˘¯· ÌÈÚÈÙÂÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯˘Â‡Ó‰

∫·Â˘Á˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒ· ÌÈÂ˙‰ ÔÈ· ‰¯È˙Ò Ï˘ ‰¯˜Ó· 

ÚÈÙÂÓ‰ ‰Ê ‡Â‰ Ú·Â˜‰ Ë¯ÙÓ‰ ¨·Î¯‰ ÔÂÈ˘¯Â ÏÂÚÙ˙‰

Æ·Î¯‰ ÔÂÈ˘¯·

Ù˜‰Î ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â„ÈÓÏ ˙ÈÈˆÏ „˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„

ÏÚ ‚ÂÒ Â˙Â‡ÓÂ Ô¯ˆÈ Â˙Â‡Ó ÌÈ‚ÈÓˆ Ô˜˙‰ Æ‰ÚÂ˙· Í˙ÈÂÎÓ

ÆÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÎ

∫·Â˘Á¯ ÌÈ‚ÈÓˆ· ÌÈ·Â·‡· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÆÌÈÈÏ‡È„

ÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚
 ‚ÈÓˆ ª‰˘Â·Î ‰„ÏÙÓ ˜Â˘ÈÁ“·Â·‡ ‡ÏÏ“Æ

ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÈÈ¯ËÓÂ‡È‚
Ó‰ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÂÒÎ˙‰∫ÌÈ˜Â˘ÈÁ‰ ÔÈ· ˙„„

   ±±Ó ∞Æμ “ÆÓ

Î¯Ú‰Æ‰‚È‰Ï ¯È˘Î ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈ

‚ÈÓˆ ÈÂÓÈÒ ˙‡È¯˜
 ∫±¥∂ ¯ÂÈ‡175/65 R 14 82H

±∑μΩ© ÈÏÈÓÂ ·ÁÂ¯S®‚ÈÓˆ‰ ˙ÂÙ„ ÔÈ· Ó“Ó· ˜Á¯Ó‰ 

∂μΩ© ·ÁÂ¯Ø‰·Â‚ ÒÁÈH/SÌÈÊÂÁ‡· ®

RΩ¯ ‚ÈÓˆÈÏ‡È„

±¥ΩˆÈ‡· ‚ÈÓˆ‰ ¯ËÂ˜’© ÌÈØ®

∏≤Ω®ÏÂ·È˜© ‰ÒÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘

HΩ˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó

˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó

QΩÓ˜ ±∂∞ „Ú“˘

RΩÓ˜ ±∑∞ „Ú“˘

SΩÓ˜ ±∏∞ „Ú“˘

TΩÓ˜ ±π∞ „Ú“˘

UΩÓ˜ ≤∞∞ „Ú“˘

HΩÓ˜ ≤±∞ „Ú“˘

VΩÓ˜ ≤¥∞ „Ú“˘

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÌÚ ˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó

QM + SΩÓ˜ ±∂∞ „Ú“˘

TM + SΩÓ˜ ±π∞ „Ú“˘

HM + SΩÓ˜ ≤±∞ „Ú“˘

±¥∂ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®ÏÂ·È˜© ‰ÒÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘

∑∞Ω≥≥μ˜“‚∏±Ω¥∂≤˜“‚

∑±Ω≥¥μ˜“‚∏≤Ω¥∑μ˜“‚

∑≤Ω≥μμ˜“‚∏±Ω¥∏∑˜“‚

∑≥Ω≥∂μ˜“‚∏¥Ωμ∞∞˜“‚

∑¥Ω≥∑μ˜“‚∏μΩμ±μ˜“‚

∑μΩ≥∏∑˜“‚∏∂Ωμ≥∞˜“‚

∑∂Ω¥∞∞˜“‚∏∑Ωμ¥μ˜“‚

∑∑Ω¥±≤˜“‚∏∏Ωμ∂∞˜“‚

∑∏Ω¥≤μ˜“‚∏πΩμ∏∞˜“‚

∑πΩ¥≥∑˜“‚π∞Ω∂∞∞˜“‚

∏∞Ω¥μ∞˜“‚π±Ω∂±μ˜“‚

˜Â˘ÈÁ ÈÂÓÈÒ ˙‡È¯˜
  ∫‰Ó‚Â„5.00 B X 14  H2  ±¥∂ ¯ÂÈ‡

ŸŸŸŸŸμ¨∞∞ˆÈ‡· ˜Â˘ÈÁ‰ ·ÁÂ¯’ ÌÈ±

B ®‚ÈÓˆÏ ˙·˘Â˙Î ˙˘Ó˘Ó‰ „ˆ‰ ˙ËÈÏ·© ˜Â˘ÈÁ‰ ÊÎ¯Ó ¯‡˙Ó≤

±¥ˆÈ‡· ˜Â˘ÈÁ‰ Ï˘ ÈÏÈÓÂ ¯ËÂ˜’®ÂÈ˜˙‰Ï  ˘È˘ ‚ÈÓˆ‰ ¯ËÂ˜Ï Ì‡Â˙© ÌÈ

≥ Ω Ø

H2 ¯ÙÒÓÂ ˙¯Âˆ“˙ÂËÈÏ·‰“‚ÈÓˆ‰ ˙Ù˘· ÊÁÂ‡‰ ÈÙ˜È‰ ˜Â˘ÈÁ ËÈÏ·˙© 

¯‰Æ®˜Â˘ÈÁÏ ‰˙Â‡ „ÈÓˆÓÂ ÈÏ‡È„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ë¯„ËÒÎ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈ˜Â˘ÈÁ

ÌÈÓ‚„

0.9 TwinAir
85 HP

1.2 8V
69 HP

ÌÈ˜Â˘ÈÁ

5 1/2 J x 14H2-ET35

6 J x 15H2-ET35 (**)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

5 1/2 J x 14H2-ET35 (****)

5 1/2 J x 14H2-ET35

6 J x 15H2-ET35 (**)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

ÌÈ‚ÈÓˆ

175/65 R14 82T

185/55 R15 82T (***)

195/45 R16 84T (***)

165/65 R14 79T (****)

175/65 R14 82T

185/55 R15 82T (***)

195/45 R16 84T (***)

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ

175/65 R14 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

195/45 R16 84Q (M+S)

165/65 R14 79Q (M+S) (****)

175/65 R14 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

195/45 R16 84Q (M+S)

®™© ÔË˜ ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚

‚ÈÓˆ ˜Â˘ÈÁ

4.00Bx14 ET43

135x80 R14 84P

4.00Bx14 ET43

135x80 B14 84M

4.00Bx14 ET43

135x80 B14 80P

4.00Bx14 ET43

135x80 R14 84P

4.00Bx14 ET43

135x80 B14 84M

4.00Bx14 ET43

135x80 B14 80P

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©

Æ‰Ï˜ ̇ ‚ÂÒ‚Ò ̃ Â˘ÈÁ ®™™©

Æ‚Ï˘ ̇ Â‡¯˘¯˘Ï ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ®™™™©

Ó˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ‡ÏÏ ·Î¯ ÈÏÎ ̄ Â·Ú ̃ ¯ ÔÈÓÊ ®™™™™©ÆÈÏ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÓ‚„

1.4 16V
100HP

1.3 16V
Multijet

75 HP

1.3 16V
Multijer

95 HP

ÌÈ˜Â˘ÈÁ

5 1/2 J x 14H2-ET35

6 J x 15H2-ET35 (**)

6  J x 15H2-ET40

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

5 1/2 J x 14H2-ET35

6 J x 15H2-ET35 (**)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

5 1/2 J x 14H2-ET35

6 J x 15H2-ET35 (**)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

ÌÈ‚ÈÓˆ

175/65 R14 82H

185/55 R15 82H (***)

185/55 R15 82H (***)

195/45 R16 84H (***)

175/65 R14 82T

185/55 R15 82T (***)

195/45 R16 84T (***)

175/65 R14 84T

185/55 R15 82T (***)

195/45 R16 84T (***)

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ

175/65 R14 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

195/45 R16 84Q (M+S)

175/65 R14 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

195/45 R16 84Q (M+S)

175/65 R14 82Q (M+S)

185/55 R15 82Q (M+S)

195/45 R16 84Q (M+S)

®™© ÔË˜ ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚
‚ÈÓˆ ˜Â˘ÈÁ

4.00Bx14 ET43
135x80 R14 84P
4.00Bx14 ET43

135x80 B14 84M
4.00Bx14 ET43
135x80 B14 80P

4.00Bx14 ET43
135x80 R14 84P
4.00Bx14 ET43

135x80 B14 84M
4.00Bx14 ET43
135x80 B14 80P
4.00Bx14 ET43
135x80 R14 84P
4.00Bx14 ET43

135x80 B14 84M
4.00Bx14 ET43
135x80 B14 80P

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©

Æ‰Ï˜ ̇ ‚ÂÒ‚Ò ̃ Â˘ÈÁ ®™™©

Æ‚Ï˘ ̇ Â‡¯˘¯˘Ï ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ®™™™©
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈ¯˜ ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ®¯·© 

ÆÌÈ¯˜ ÌÈ‚ÈÓˆ· ̄ ÈÂÂ‡‰ ÈˆÁÏ ̇ ‡ ̆ „ÁÓ ̃ Â„· ÆÌÈÓÁ ÔÈÈ„Ú ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ̄ ˘‡Î ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ Ë¯ÙÓÏ ̄ · ́ ∞Æ≥ ÛÒÂ‰

‡ÏÓ ÒÓÂÚ                               ÈÂÈ· ÒÓÂÚ                                                ÌÈ‚ÈÓˆÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚

ÌÈÈÓ„˜ÌÈÈ¯ÂÁ‡ÌÈÈÓ„˜ÌÈÈ¯ÂÁ‡®™© ÔË˜

165/65 R14 79T2.02.02.22.2

175/65 R14 82T2.0 (**)/ 2.2 (***)2.02.2 (**) / 2.3 (***)2.2

175/65 R14 83H2.22.02.32.2

185/55 R15 82T2.22.12.32.3

185/55 R15 82H2.22.12.32.3

195/45 R16 84T2.22.12.42.3

195/45 R16 84H2.22.12.42.3

2.8

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©

 ÌÈÓ‚„Ï ®™™©1.2 8V

 ÌÈÓ‚„Ï ®™™™©0.9 TwinAir 85HP ≠Â1.3 Multijet
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡

˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ÌÚ ÌÈ‚ÈÓˆ

Ï‡‰˙‡ ¯˘‡Î ÌÈÏ‚Ï‚ È¯Â·Ë ÈÒÎÓ ÔÈ˜˙˙ 
ÌÈ˜˙ÂÓ ÌÈÈÏ‚¯ËÈ‡ ÌÈ¯Â·Ë ÈÒÎÓ· ˘Ó˙˘Ó

˙ÈÈ˜ ¯Á‡Ï Â˘Î¯˘ ÌÈ‚ÈÓˆÏÂ ¨‰„ÏÙ È˜Â˘ÈÁÏ ®ÌÈˆÈÙ˜ ÌÚ©
˘ÂÓÈ˘‰  Æ®±¥∑ ¯ÂÈ‡© ˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ÌÚ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ·Î¯‰

ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÏ‚Ï‚ ÈÒÎÓÂ ÌÈ‚ÈÓˆ·
Æ¯ÈÂÂ‡ ıÁÏ Ï˘ ÈÓÂ‡˙Ù „Â·È‡Ï

ÌÈÚÂˆÈ·
Ó˜· ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó“˘ÂÓÈ˘ ¯Á‡Ï ‰‚È˘‰Ï Ô˙È˘ ˘

Æ·Î¯· ÈÂ˘‡¯

Ì‚„˘“Ó˜

0.9 TwinAir 85 HP173

1.2 8V 69 HP160

1.4 16V 100 HP182

1.3 16V Multijet 75 HP165

1.3 16V Multijet 95 HP180

±¥∑ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â„ÈÓ
ËÒ ÌÈ‚ÈÓˆ ÌÚ ̇ ÈÂÎÓÏ ̇ ÂÒÁÈÈ˙ÓÂ ±¥∏ ̄ ÂÈ‡ ÌÈ¯ËÓÈÏÈÓ· ̇ Â‡ËÂ·Ó ̇ Â„ÈÓ‰ÆÌÈÈË¯„

ÆÔÚËÓ ‡ÏÏ ̇ ÈÂÎÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ‰·Â‚‰

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ÏÂ·È˜

ÔÚËÓ ‡ÏÏ ÔÚËÓ‰ ‡˙

ËÒ© ÈË¯„V.D.AÆÌÈ¯ËÈÏ ±∏μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®

˙Â‡Ò¯È‚ABCDEFGI

0.9 TwinAir 85 HP354670323005431488(*)1413/1414(**)16271407/1408(**)

1.2 8V 69 HP354670323005431488(*)141316271407

1.4 16V 100 HP354670323005431488(*)1413/1414(**)16271408

1.3 16V Multi 75/95 HP354670323005431488(*)141316271407

ÆÌÈ‚ÈÓˆØÌÈ˜Â˘ÈÁ‰ ̇ „ÈÓ ÈÙ≠ÏÚ ̇ Â˙˘‰Ï ̇ ÂÈÂ˘Ú ̃ ˘ÙÓ‰ ̇ Â„ÈÓ ®™©

  ‰„ÈÓ· ÌÈ‚ÈÓˆ ÌÚ ®™™©195/45 R 16

±¥∏ ̄ ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏ˜˘Ó
˜© ÌÈÏ˜˘Ó“®‚0.9 TwinAir1.2 8V1.4 16 V1.3 16 V1.3 16V

85 HP69 HP100 HPMultijet 75HPMultijet 75HP

ÔÚËÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ Ï˜˘Ó

˜Ï„ ÏÎÈÓ ¨ÌÈÏÊÂ‰ ÏÎ ÌÚ©π≥∞∏∂μπ≥∞π∏∞π∏∞

Ó¨ÏÂ·È˜ π∞• „Ú ‡Ï

˜© ®ÈÏÂÈˆÙÂ‡ „ÂÈˆ ‡ÏÏ“∫®‚

®™© ÔÚËÓ Ï˜˘Ó¥¥∞¥¥∞¥¥∞¥¥∞¥¥∞

˜© ‚‰ ÏÏÂÎ“∫®‚

¯˙ÂÓ È·¯Ó ÔÚËÓ Ï˜˘Ó

˜©“®™™© ®‚

∫ÈÓ„˜ Ô¯Ò ≠∏≥∞∑∑∞∏≥∞∏≥∞∏≥∞

∫È¯ÂÁ‡ Ô¯Ò ≠∂¥∞∂¥∞∂¥∞∂¥∞∂¥∞

∫ÈÏÏÎ ≠±≥∑∞±≥∞μ±≥∑∞±¥≤∞±¥≤∞

˜© ¯Â¯‚ ÈÏ˜˘Ó“®‚

∫ÌÈÓÏ· ÌÚ ¯Â¯‚ ≠∏∞∞∏∞∞∏∞∞∏∞∞∏∞∞

∫ÌÈÓÏ· ‡ÏÏ ¯Â¯‚ ≠¥∞∞¥∞∞¥∞∞¥∞∞¥∞∞

ÏÂˆÈ‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó∂∞∂∞∂∞∂∞∂∞

®ÌÈÓÏ· ÌÚ ¯Â¯‚©

ÁÂÈÓ „ÂÈˆ Ô˜˙ÂÓ Ì‡ ®™©ÂÎÂ ˘Ó˘ ‚‚© „’‚ ÔÚËÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˜˘Ó ¨®Æ‡˘È‰ ÔÚËÓ‰ ÏÂ·È˜ ˙‡ ˙ÈÁÙÓÂ ¨Ï„

ÓÚÈ Ì‰˘ ÍÎ ¨‚‚‰ ÏÚ Â‡ØÂ ÌÈÚËÓ‰ ÔÂ‚¯‡Ï È‡¯Á‡ ‚‰‰ ÆÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈÏ˜˘Ó‰ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ®™™©ÆÂÏÏ‰ ˙ÂÏ·‚Ó· Â„
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈÏÂ·È˜
ÔÈÊ· ÈÚÂÓ0.9 TwinAir1.2 8V1.4 16 V‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ

85 HP69 HP100 HPÌÈˆÏÓÂÓ

˜Ï„ ÏÎÈÓÌÈ¯ËÈÏ≥μ≥μ≥μπμ ˙¯ÙÂÚ ÏÂË ˜Ï„  

‰„Â˙Ú ÏÏÂÎÌÈ¯ËÈÏμμμ ÔÂ¯˜ÈÓ ˙ÂÁÙÏ ÔË˜Â‡     EN 228

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓÌÈ¯ËÈÏμ¨≥¥¨∏μ¥¨¥ÌÈÓ Ï˘ μ∞≠μ∞ ˙·Â¯Ú˙

≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓPARAFLU UP ®™©

ÚÂÓ ÔÓ˘ÌÈ¯ËÈÏ≤¨∏≤¨μ≤¨∑μSELENIA K P.E

ÒÓÂ ÚÂÓ ÔÓ˘ÔÌÈ¯ËÈÏ≥¨≤≤¨∏≤¨π∞

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙˙·È˙ØÌÈTUTELA CAR

‰Ï‡Èˆ¯ÙÈ„ÌÈ¯ËÈÏ±¨∂μ±¨∂μ±¨∂μTECHNYX

˙ÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ˜“‚∞¨μμ∞¨μμ∞¨μμTUTELA TOP 4

‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÏÎÈÓÏÊÂ ÌÚ ÌÈÓ ˙·Â¯Ú˙

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ÌÈ¯ËÈÏ≤¨μμ≤¨μ≤¨μTUTELA PROFESSIONAL

SC35

 ®™©∂∞≠¥∞ Ï˘ ̇ ·Â¯Ú˙· ̆ Ó˙˘‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ̈ „ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ̆ ÂÓÈ˘· ̇ ‡ˆÓ ̇ ÈÂÎÓ‰ ̄ ˘‡Î

PARAFLU UPÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ 
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ÏÊÈ„ ÚÂÓ1.3 16V Multijet1.3 16 V Multijet‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ

75 HP95 HP

¯ËÈÏ ˜Ï„ ÏÎÈÓ≥μ≥μ·Î¯ ÈÚÂÓÏ ¯ÏÂÒ

¯ËÈÏ ∫Ï˘ ‰„Â˙Ú ÏÏÂÎμμ Ë¯ÙÓ©EN590®

¯ËÈÏ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ∂¨≥∂¨≥ÌÈÓ Ï˘ μ∞≠μ∞ ˙·Â¯Ú˙

≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓPARAFLU UP ®™©

¯ËÈÏ ÚÂÓ‰ ˙˜ÂÚ≤¨∏≤¨∏SELENIA WR P.E

ÒÓÂ ÚÂÓ ˙˜ÂÚ¯ËÈÏ ÔÓ˘ Ô≥¨∞≥¨∞

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ˙È·¯ËÈÏ Ï‡Èˆ¯ÙÈ„ØÌÈ±¨∂μ±¨∂μTUTELA CAR TECHNTX

˜ ˙ÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ“‚∞¨μμ∞¨μμTUTELA TOP 4

‰˘Ó˘ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÏÎÈÓ≤¨μ≤¨μ ÏÊÂ ÌÚ ÌÈÓ ˙·Â¯Ú˙TUTELA

¯ËÈÏ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜PROFESSIONAL SC35

 ®™©∂∞≠¥∞ Ï˘ ̇ ·Â¯Ú˙· ̆ Ó˙˘‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ̈ „ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ̆ ÂÓÈ˘· ̇ ‡ˆÓ ̇ ÈÂÎÓ‰ ̄ ˘‡Î

PARAFLU UPÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ 
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ
ÌÈË¯ÙÓÂ ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈ¯ˆÂÓ

˘ÂÓÈ˘ÌÈÏÊÂÂ ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ‰ÙÏÁ‰ ÈÁÂÂ¯Ó
‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ
· ¨ÈË˙ÈÒ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˘˙‚¯„SELENIA K P.EÌ‡˙‰·

ÔÈÊ· ÈÚÂÓÏ ÌÈÓ˘ ˙Â‚ÈÓˆSAE 5W-40 ACEA C3ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙Ï

 Ë‡ÈÙ ¯Â˘È‡FIAT 9.55535-S2

· ¨ÈË˙ÈÒ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˘˙‚¯„SELENIA WR P.EÌ‡˙‰·

ÏÊÈ„ ÈÚÂÓÏ ÌÈÓ˘ ˙Â‚ÈÓˆSAE 5W-30ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙Ï

 Ë‡ÈÙ ¯Â˘È‡FIAT 9.55535-S1

ÓÂÚ Ì‰ÈÚÂˆÈ·˘ ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ¨ÌÈÈÓÊ ÌÈ‡ ÌÈÈ¯Â˜Ó ÌÈ¯ˆÂÓ Ì‰· ÌÂ¯ÈÁ È¯˜Ó· ¨ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ¯Â·ÚÌÈ„

· ˙ÂÁÙÏ Ô˜˙ ˙Â˘È¯„ACEA C2 ÆÓÈÒ˜Ó ÚÂÓ ÈÚÂˆÈ· ‰Ï‡ ÌÈ‡˙· ¨˙‡Ê ÌÚÓÓ Â‡ ÆÌÈÁË·ÂÓ ÌÈ‡ ÌÈÈÏÛÈÏÁ‰Ï ÌÈˆÈÏ

‰ ‰ÎÈÒ‰ È¯ÓÂÁ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·ÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÈ¯Â˜Ó ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ÌÈÂ„Ï“˙

Ú·“ÆÓ

 ≠Ó ˙ÂÎÂÓ ˙ÂÂÎ˙ ÌÚ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ACEA C3Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ È„È ÏÚ ‰ÒÂÎÈ ‡ÏÂ ÚÂÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¨

 ˙Â‡Ò¯‚ ¯Â·Ú0.9 TwinAirÒÎ ∏μ “ ≠Ï ˙Á˙Ó ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¨ÏACEA C3 ‚Â¯È„Â SAE ≠Ó ‰Â˘ 5W-40

Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ È„È ÏÚ ‰ÒÂÎÈ ‡ÏÂ ÚÂÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ

ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ÁÂÂËÓ ¯ˆÂÓ ˘˜· ¨„SELENIAÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· 

ÓÒ ˙¯·ÁÏ“Ú· ˙“ÆÓ
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˘ÂÓÈ˘

¯Â·Ú ÊÈ¯‚Â ÌÈÓ˘

˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚÂ˙

‰Ú‰‰

ÌÈÓÏ· ÏÊÂ

‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓ

· ÈË˙ÈÒ ÔÓ˘ ‚Â¯È„SAE 75W-85ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ 

 ÌÈË¯ÙÓ FIAT 9.55550-MX3

·ÈÏÂÓ ÊÈ¯‚˙Â¯ÂË¯ÙÓËÏ „ÈÓÚ ̈ „ÈÙÏÂÒÈ· ÌÂ„

 ˙ÂÎÈÓÒ ¨˙Â‰Â·‚NL.GI 1-2

Ì„˜Ó ÌÚ ‰ÚÂ·˜ ˙Â¯È‰Ó ÈÏÚ· ÌÈ˜¯ÙÓ ¯Â·Ú

˙Â·ÈˆÈ ˙‚¯„ πÆμμμ∏∞ Ë‡ÈÙ ‚Â¯È„ ÆÍÂÓ ÍÂÎÈÁ

NL.GI 0-1Æ

ÌÈ‡˙Ó ˙ÈË˙ÈÒ ‰ÈÂÓ‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÊÈ¯‚

  ˙ÂÎÈÓÒ ¨˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓËÏNL.G.1.2Æ

 ÈË˙ÈÒ ÏÊÂFMVSS   ÆÒÓ 116 DOT 4, ISO 4925,

SAR J1704, CUNA NC 956-01

ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ

TUTELA CAR TECHNYX

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F010.B05Æ

TUTELA ALL STAR

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F702.G07Æ

TUTELA STAR 700

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F701.C07Æ

TUTELA STAR 325

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F301.D03Æ

 TUTELA TOP 4

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F001.A93Æ

∫≠Ï ÌÈ˘È

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙˙ÈÎÓ ÌÈ

Ï‡Èˆ¯ÙÈ„Â

 È˜¯ÙÓCVÏ‚Ï‚‰ „ˆ· 

 È˜¯ÙÓCV„ˆ· 

‰ËÚÓÏ Ï‡Èˆ¯ÙÈ„

±Æ¥ Ì‚„

 È˜¯ÙÓCV„ˆ· 

‰±Æ¥ Ì‚„Ï Ï‡Èˆ¯ÙÈ„

ÓˆÓÂ ÌÈÓÏ· ˙¯˜·„

˙ÈÏÂ‡¯„È‰
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ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˘ÂÓÈ˘

ÌÈ¯˜ÓÏ ‰‚‰ ¯ÓÂÁ

ÏÊÈ„Ï ÛÒÂ˙

‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Ø˙ÈÓ„˜‰

‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓ

‚ÂÏÚ ÒÒÂ·Ó ¨ÌÂ„‡ ‰‚‰ ˙ÏÂÚÙÏ ÔÂ‡ÙÈ˜ „

‰ÁÒÂ ÌÚ ¨ÏÂ˜ÈÏ‚ ÔÏÈ˙‡ÂÂÓ ÍÂ˙È˘ ·ÎÚÓ

 ÈË¯ÙÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙È‚¯Â‡CUNA NO 956-16,

 ASTM D 3306Æ 

‚ ÛÒÂ˙ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÏÚ Ô‚Ó ÏÊÈ„ ÚÂÓÏ ‰‡ÈÙ˜ „

 ‰ÙÈˆ Ì¯Â‚Â ÌÈÓÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙CUNA

NO. 956-IIÆ

∫≠Ï ÌÈ˘È

˙„ÈÓ ¨¯Â¯È˜ ÈÏ‚ÚÓ

ÌÈÓ μ∞• ∫˘ÂÓÈ˘‰

μ∞• ≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ

PARAFLU UP ®™™©Æ

¯ÏÂÒ ÌÚ ·Â·¯ÚÏ

 ≤μ©cc®¯ËÈÏ ±∞≠Ï 

Ó ˘ÂÓÈ˘ÏÂ‡ ÏÏÂ„

Ó È˙Ï·˙ÂÎ¯ÚÓ· ÏÏÂ„

‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘

ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰

È¯ÂÁ‡‰

ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ

PARAFLU UP (*) ÎÂÓÈÒÔÈ

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË

F101.F01Æ

TUTELA DIESEL ART

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F601.L06

Æ

TUTELA

PROFESSIONAL SC35

ÎÂÓÈÒÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈ

F201.D02Æ

®™©∫·Â˘ÁÆ·Â·¯ÚÏ Â‡ ‰ÙÒÂ‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ÌÈÏÊÂ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ 

®™™©ÓÓ Â‡ ¨„Â‡Ó ÌÈ˘˜ ‰·È·Ò È‡˙· ˙ÚÒÂ ˙ÈÂÎÓ‰˘Î ¯Â¯È˜ ÏÊÂ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈˆÈÏPARAFLU UP  ÌÈÏ¯ÈÓ ÈÏÂË ÌÈÓÂ

Æ∂∞≠¥∞ Ï˘ ÒÁÈ·
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˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙
Î¯Ú‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ È˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÂÚ·˜ ¯˘‡ ¨Û˙Â˘Ó ‰ÎÓ ÈÏÚ· ÌÈÁ·Ó ÒÈÒ· ÏÚ ÂÚ·˜ ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë· ÌÈ˙È‰ ˜Ï„

ÆÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ‰

ÎÈÏ‰˙‰ÓÏ Â‡ÏÂÓ ÔÏ‰Ï ÌÈ∫˙ÎÂ¯ˆ˙‰ ˙„È„

¥Ó‰ ‰‚È‰ ‰È¯Á‡ÏÂ ‰¯˜ ‰Ú˙‰ ∫ÈÂ¯ÈÚ ¯ÂÊÁÓÆ¯ÈÚ· ˙ÈÂÎÓ· ‰‚È‰ ‰Ó„

¥ÎÂÏÈ‰‰ ÏÎ· ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Âˆ‡‰ ∫ÈÂ¯ÈÚÈ· ¯ÂÊÁÓ‰Ï ÌÈ∞ ÔÈ· ‰˙˘Ó ˙Â¯È‰Ó‰ ª¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰‚È‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÈÓ„

Ó˜ ±≤∞ ≠Ï“Æ˘

¥Æ¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰‚È‰· ˙ÎÂ¯ˆ˙ ∂≥• ≠Â ¨¯ÈÚ· ‰‚È‰· ˙ÎÂ¯ˆ˙ ≥∑• ÔÂ·˘Á· Á˜ÂÏ‰ ·Â˘ÈÁ ∫˙·ÏÂ˘Ó ˙ÎÂ¯ˆ˙

∫·Â˘Á‰ ˙Ó¯ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡˙‰ ·ˆÓÂ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ¨¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡˙ ¨‰ÚÂ˙‰ È·ˆÓ ¨·È˙‰ ‚ÂÒ Ø„ÂÈˆØÔÂÙÈ„

˙ÂÓ¯Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÈÂ˘Ú ¨¯ÈÂÂ‡‰ ·ÁÒ ˙ÚÙ˘‰ Ì‚ Ì‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ˆÓÂ ÔÚËÓ ÔÂ‚‚ ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¨ÔÚËÓ‰ ¨ÌÈ¯ÊÈ·‡

Ó˘ ‰Ï‡ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÂ˘ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙ÆÂ„„

˜ ±∞∞ ≠Ï ÌÈ¯ËÈÏ© ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÈÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙“®Ó

Ì‚„ÈÂ¯ÈÚÈÂ¯ÈÚÈ··ÏÂ˘Ó

0.9 TwinAir 85 HP4,73,64,0

1.2 8V 69 HP6,44,35,1

1.2 8V 69 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ5,74,34,8

1.4 16V 100 HP7,75,16,1

1.4 16V 100 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ7,25,05,8

1.3 16V Multijet 75 HP5,33,64,2

1.3 16V Multijet 95 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 5,03,33,9
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‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÂËÈÏÙ CO2

 ˙ÂËÈÏÙ ˙ÂÓ¯CO2Æ˙·ÏÂ˘Ó ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ¨ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë· ˙Â˙È ‰ËÈÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ 

Ì‚„ ˙ÂËÈÏÙCO2Ì‡˙‰· 

˜ØÌ¯‚ ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÈÈÁ‰Ï“Ó

0.9 TwinAir 85 HP92

1.2 8V 69 HP119

1.2 8V 69 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ113

1.4 16V 100 HP140

1.4 16V 100 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ135

1.3 16V Multijet 75 HP110

1.3 16V Multijet 95 HP     ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ97
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A
ABS®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∞

ASR®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂¥

D
DPFÒÓ© ®ÏÊÈ„ È˜È˜ÏÁ ÔÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏∞

DRL®ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∂

Dualdrive®ÁÂÎ ‰‚‰© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∂ ¨¥±

E
EBD®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂±

EOBD®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂μ

ESP®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂≤

F
Fiat CODE®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥

G
GSI®ÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤

M
MSR®˙Î¯ÚÓ© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂¥

‡
ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯ÊÈ·‡ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≥

·Î¯‰ ÔÂÒÁ‡ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞∏

®ÚÒØ¯ÂˆÚ ˙Î¯ÚÓ© ·Î¯‰ ÔÂÒÁ‡ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑≥

®ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ© ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ∞

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∑

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥∂

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∑

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥∏

·
·ÌÈÒÏÙÓ ˙˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ∂

˙ÂÁÈË·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏±

‰ÁËÈ·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏μ

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏±

 ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ ≠“Ò˜ÈÙÂÊÈ‡“®‰˜˙‰© ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ∞

®˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó© ÌÈÚÂˆÈ·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∑

ÌÈÓÏ·

„È ÌÏ· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞±

ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂≥

ÌÈË¯ÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∞

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤±

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ¯Â˘ÈÈ ¯˜·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμπ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÌÈ¯˜·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥±

ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·

ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤π

˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥≤

ÌÈ¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥≥

‰˜ÂÊÁ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥μ

˙È„È ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥±

ÌÈ¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥±

‰˜ÂÊÁ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥≤

‚
˘Ó˘ ‚‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∂

ÚÂ·˜ ˘Ó˘ ‚‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∂

È˜Ò ˜È˙ØÔÂ‚‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ∏

®ÔÂÂÂÎ© ‰‚‰‰  Ï‚Ï‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤∑

ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈÏ‚Ï‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂∑

ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≤

Ï‚Ï‚ ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤≤

ÌÈ‚ÈÓˆ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∂

®‰Î¯Ú© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤∏

ÌÈ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞μ

·Î¯‰ ˙¯È¯‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥π

·Î¯Ó ˙Â‡Ò¯‚ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∑

„
˜Ï„

· ÔÂÎÒÈÁ ≠˜Ï„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≥

˜Ï„ ˜Â˙È ˙Î¯ÚÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑π

˙Â˙Ï„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥π

˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ∞

‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ø˙Ï„ ˙ÏÈÚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥π

Á˙ÙÓ· ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙Ù ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥π

‰
 ÁÂÎ ‰‚‰Dualdrive..................................∂∂ ¨¥±

‰·È·Ò‰ ˙‚‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏∞

Ï‚Ï‚ ˙ÙÏÁ‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤≤

‰¯Â ˙ÙÏÁ‰

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥∂

˙ÈÓÈÙ ‰¯Â‡˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥±

ÎÈ˙ ˙ÙÏÁ‰ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥≤

ÈÂ‚È‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏±

‰ÁËÈ·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏μ

ÌÈ„ÏÈ È·˘ÂÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ±

 „ÏÈ ·˘ÂÓ ÏÂÏÎÓ ≠“ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡“...π∞

˙ÈÂÎÓ‰ ˙Ó¯‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥∏

‰‚È‰Â ‰Ú˙‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆππ

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆππ

®‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ© ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˙‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑≥
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ „ÏÈ ·˘ÂÓ ˙˜˙‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ± ¨∏∂

Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ ÏÂÏÎÓ ˙˜˙‰ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ∞

Á
˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á

ÒÓÂÚ ÈÏÈ·‚Ó ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏≥

Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏≤

 ˙Î¯ÚÓ ≠SBR...................................∏≤

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏±

‰˜ÂÊÁ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏μ

¯ ˙Î¯ÚÓ ¯Â·Ú ËÂÂÈÁÂÈ„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑μ

‰ÈÁ È˘ÈÈÁÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∏

ÌÈ˘ÈÈÁ

‰ÈÁ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∏

¯Â¯ÂÂ‡Â ÌÂÓÈÁÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∞

· ÔÂÎÒÈÁ˜Ï„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≥

ÌÈÏ‚Ï‚ È˜Â˘ÈÁ

ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈÏ‚Ï‚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂∑

ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈ˜Â˘ÈÁ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≤

˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∑

˙Â„ÈÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≥

˜Â˘ÈÁ „Â˜ Ï˘ ‰ÂÎ ‰‡È¯˜ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≥

®‰ÏÚÙ‰© ÌÓÂÁÓ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥±

Ó˘Á ˙ÂÂÏÁÌÈÈÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ±

‰ÈÁÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≤

È
‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙ÂÈ„È

˙ÈÓÈ ˙È„È ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∏

˙ÈÏ‡Ó˘ ˙È„È ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∂

‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ

®‰¯Â ˙ÙÏÁ‰© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ ≠ÆÆÆÆÆ±≥π

®‰¯Â ˙ÙÏÁ‰© ˙ÂÈÓ„˜ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ ≠ÆÆÆÆÆ±≥∂

Î
„Â˜ ÒÈË¯ÎÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ

ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯ÎÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπμ

¯ÈÂÂ‡ ˙È¯ÎÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ≥

ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπμ

„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπμ

ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÏÂ¯Ë ≠ÆÆÆÆÆÆÆπμ

˙ÈÓ„˜ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ≥

„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯ÎÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπμ

Ï
ÌÈÂÂÁÓÂ ‰¯˜· ÁÂÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ

ÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ

ÌÈ¯È˘ÎÓ ÁÂÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥

‰ÚÈÒ ÔˆÁÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤≤

‰¯˜· ÈˆÁÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ó
È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ·‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥π

· ≠ÒÏÙÓ ˙˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ∂

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥π

ÌÈ·‰Ï ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂π

‰·‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤¥

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∏

· ≠ÒÏÙÓ ˙˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ∂

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∏

ÌÈ·‰Ï ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂π

ÒÓÂÚ ÈÏÈ·‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏≥

˘Ó˘ ÈÈ‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≥

˜Â˘ÈÁ Ô‚ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∑

Ó˙Â¯È‰Ó „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

Ó®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ˙Â¯È‰Ó „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞

Ó˜Ï„ ÒÏÙÓ „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

ÓÏÒ „“„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

ÌÂ¯ÈÁ ˙¯‰Ê‡ È·‰·‰ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≤

˙È·¯Ó ˙Â¯È‰ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∑

®˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÓ‡Â˙© ÌÈÈÏÒ¯·ÈÂ‡ ÌÈ·˘ÂÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏π

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈ·˘ÂÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤μ

ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·˘ÂÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤≥

ÌÈ·˘ÂÓ‰ ÔÂÂÂÎ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤≥

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ÔÂÂÁÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

˙ÈÂÎÓ· ÌÈ·ÂÓ ÌÈÂÂÁÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆπ

Ó ≠ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

Ó ≠˙Â¯È‰Ó „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

Ó ≠˜Ï„ ÒÏÙÓ „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

Ó ≠ÏÒ „“„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±

˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‰‚Âˆ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≠π

ÌÈ˜Â·˜·ØÌÈÏÙÒ È˜ÈÊÁÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥μ

Í¯„ ·˘ÁÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤±

‰ÚÈÒ ÔˆÁÏ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤≤

Í¯„ ·˘ÁÓ È¯ËÓ¯Ù ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤±

˙Â„ÈÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∏

ÈÂ‰ÈÊ Ú„ÈÓ

ÈÂ‰ÈÊ Ú„ÈÓ ˙ÈÁÂÏ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑μ

·Î¯Ó Ú·ˆ ˙ÈÁÂÏ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∂

ÚÂÓ ÔÂÓÈÒ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∂

‰„Ï˘ ÔÂÓÈÒ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∂

Í˙ÈÂÎÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥

®ÏÂ·È˜© ÔÚËÓ ‡˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∏

˜Ï„ ÏÎÈÓ ‰ÒÎÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑∏

ÚÂÓ ‡˙ ‰ÒÎÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ∂

ÚÂÓ

ÈÎË Ú„ÈÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∏

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂≤

ÌÈÂÓÈÒ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∂

ÈÂ‰ÈÊ È„Â˜ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∑

ÌÈÈ„È ˙ÂÂÏÁ ÈÙÂÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ±

ÒÓ ÔDPF............................................................∏∞

ÒÓÌÈ˜·‡ ÔÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂¥

ÒÓ¯ÈÂÂ‡ ÔÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂¥
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÒÓÏÊÈ„ ÔÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂¥

 ̇ Î¯ÚÓABS...........................................∂∞

 ̇ Î¯ÚÓASR...........................................∂¥

 ˙Î¯ÚÓEOBD........................................∂μ

 ˙Î¯ÚÓESP...........................................∂≤

 ˙Î¯ÚÓGSI............................................±≤

 ˙Î¯ÚÓMSR..........................................∂¥

 ˙Î¯ÚÓSBR...........................................∏≤

˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˙Î¯ÚÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑π

‰ÈÏÚ· ˜ÊÁ‰ ˙Î¯ÚÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂≥

ÚÒØ¯ÂˆÚ ˙Î¯ÚÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑∞

Ë‡ÈÙ „Â˜ ˙Î¯ÚÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥

ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑μ

®‰ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰© ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑

˙ÂÁ˙ÙÓ

ÌÈÙÒÂ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙ÂÁ˙ÙÓÏ ‰˘˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆ∂

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‰ÒÎÓ ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‡ÏÏ Á˙ÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂

¯·ˆÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂μ

Á˙Ó ˙ÈÚË ˙¯Â˜È· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂μ

ÁÂÂ¯Ó ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂μ

˙Â¯È˘ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰Ï ˙ÂˆÚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂∂

®Á˙Ó© ¯·ˆÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥∑

ÌÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≥

ÓˆÓ„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∞

®‚ÂÒ© ÌÈ˙ˆÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∏

˙ÈÓÈÙ ‰‡¯ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤∑

˙Â˙Ï„ ˙Â‡¯ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤∏

Ó˘Á ˙Â˙Ï„ ˙Â‡¯Ó˙ÂÈÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤∏

·Î¯Ó

‚ ‰‚‰ ≠ÌÈÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÈÓ¯Â‚ „ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑±

·Î¯Ó È„Â˜ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑∑

‰˜ÂÊÁ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑±

˘‡¯ ˙ÂÚ˘ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤μ

ÌÈÒÓÂÚÂ ÌÈÏ˜˘ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏π

‰˙ˆ‰ ‚˙ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏

ÌÈÏ˙ÓÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏±


®ÌÈË¯ÙÓ© ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π≤

˙ÈÓÈÏ˜‡ ˙ÂÁÂÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤π

‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚÂÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∏

˙Â¯Â

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡¯Â‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥≤

®‰ÙÏÁ‰© ˙Â¯Â ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥≤

˙Â¯Â È‚ÂÒ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥¥

ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯ÂÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞π

‰˜ÂÊÁ˙Â ÈÂ˜È

˙ÂÂÏÁ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≤
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜ÈËÒÏÙ È˜ÏÁ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑¥

ÌÈ·˘ÂÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

·Î¯Ó ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑±

˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

ÚÂÓ‰ ‡˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

ÔÂÏÁ ÈÂ˜ÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∏

˙ÂÂÏÁ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∏

®˙Î¯ÚÓ© ˜Ï„ ˜Â˙ÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑π

ÎÈ˙ÌÈ

ÎÈ˙ ˙ÙÏÁ‰ ≠ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥≤

ÎÈ˙ ˙ÓÈ˘¯ ≠ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥μ

ÎÈ˙ ˙Â·È˙ ≠ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥¥≠±¥≥

Ò
ÈÏÂ‡¯„È‰ ‰ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂≥

ÈÎÓ ‰ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂±

ÓÒÌÈÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥

Ú
®˙Î¯ÚÓ© ÚÒØ¯ÂˆÚÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑∞

®Ô˜˙‰© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤∏

®Ô˜˙‰© ‰˙È·‰ ÈÈ¯Á‡ ·Â˜ÚÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∑

 ¯È‰Ó ÌÈ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú“ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒÂ Ô˜˙“.±≤∏

˜Ï„ ˙„Â˙ÚÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π∞

Ù
 ˙ÂËÈÏÙC02ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π∂

®ÈÂ˜È© ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈÏ· ÒÙ

‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥π

‰¯˜˙ ÒÙ

‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥±

ÈÓ„˜ ‰¯˜˙ ÒÙÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∞

‰ÓÈÏ· ÈÒÙ

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥π

ÈÂ˘È¯ ˙ÈÁÂÏ ÈÒÙ

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥∞

¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÈÒÙ

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥π

ÏÙ¯Ú ÈÒÙÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≤

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≤

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥π

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≥

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥π

È¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÒÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥≥

‰¯˜˙ ÈÒÙ

ÔÚËÓ‰ ‡˙· ‰¯˜˙ ÒÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∞

ÈÓ„˜ ‰¯˜˙ ÒÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∞

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈÒÙ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥∏

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμπ

¯Â˘ÈÈ ¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμπ

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥∂

ÂÁ· ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ÔÂÂÂÎ ≠“ÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∂∞

Î ≠¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμπ

˙ÈÂÂÊ ÈÂˆÈÙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμπ

ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ¯Â˘ÈÈ ≠ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙÆÆÆÆÆÆÆμπ

ËÈ¯Ù˙ ÈËÈ¯ÙÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥

ˆ
 ÈÓ‚„© Ú·ˆBLACKJACK®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≤

ÈÓÂ‚ ˙Â¯ÂÈˆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂∏

ÌÈ‚ÈÓˆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∂

®‰Î¯Ú© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤∏

ÌÈ˜ÙÂÒÓ ÌÈ‚ÈÓˆ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≥

˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ÌÚ ÌÈ‚ÈÓˆ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∑

‚ÈÓˆ „Â˜ ˙‡È¯˜ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≤

‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏≥

‰˜ÂÊÁ˙ ≠ ÌÈ‚ÈÓˆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂∑

˜
ÚÂÓ È„Â˜ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±±∑

¯
¯ÂÈ„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑μ

®ËÂÂÈÁ© ÂÈ„„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑μ

˘
È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ÛËÂ˘

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂≤

˙ÈÓ„˜ ‰˘Ó˘ ÛËÂ˘

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠ÆÆÆÆÆ±∂≤

 ÈÓ‚„© ‰ÙÈË˘BLACKJACK®ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≤

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙· ˘ÂÓÈ˘ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≤

ÚÂÓ ÔÓ˘

· ≠ÒÏÙÓ ˙˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂±

ÌÈË¯ÙÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π≤

˙ÎÂ¯ˆ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∂±

®ÌÈË¯ÙÓ© ÌÈÓ˘ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π≤

Ó˘Á Ú˜˘ÈÏÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥μ

‡˘È ËÂÂÈ Ô˜˙‰Ï Ú˜˘ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥μ

‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞∑

˙
·˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ÔÂÒÁ‡ ‡˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥

˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· ‡˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥

˙ÂÙÙÎ ‡˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥¥
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
ÂÚ„Â‰Â˙

‰Ú ˙‰
‰‚È‰Â

Ò˜„È‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â 

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÔÚËÓ ‡˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ≤

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙·Á¯‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ¥

‰¯È‚Ò ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ≥

‰ÁÈ˙Ù ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ≤

ÚÂÓ ‡˙

· ≠ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μμ

‰¯È‚Ò ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ∑

‰ÁÈ˙Ù ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆμ∂

‰ÙÈË˘ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∑≥

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∂

© ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙DRL®

‰ÏÚÙ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≥∂

ËÈ¯Ù˙ „Â˜Ù˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ≤∞

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙

‰¯˜· ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥∞

‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥±

˙˜ÂÏ„

ÌÈÏÂ·È˜ ˙Ï·Ë ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±π∞

˜Ï„ ÏÎÈÓ ‰ÒÎÓ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∑∏

ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ˙ÈÎÂ˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ≤

·Î¯· ÏÂÙÈËÂ ‰˜ÂÊÁ˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ±

· ≠˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ¥

ÌÈ˘˜ ÌÈ‡˙· ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ¥

ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ±

ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ˙ÈÎÂ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±μ≤

ÎÈ˙ ˙Â·È˙®ÌÂ˜ÈÓ© ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥≥

ÎÂÏÈ‰ ˙·È˙®˘ÂÓÈ˘© ÌÈÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∞≤

˙¯ÂÒÓ˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±∏∞

ËÈ¯Ù˙ È„Â˜Ù˙ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±¥

‚‰ ËÈ¯Ù˙˙Â¯„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥

‰‚Âˆ˙

‚‰ ËÈ¯Ù˙ ≠˙Â¯„ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≥

˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‰‚Âˆ˙ ≠ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ±≤
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מדריך עזר זה מתאר את נוהל השימוש ב-Fiat  Dualogic, תיבת הילוכים ידנית המבוקרת באופן אלקטרוני.
לשימוש נכון בתיבת ההילוכים, יש לקרוא מדריך עזר זה במלואו כדי לדעת מתחילה אלו פעולות נכונות ומותרות. 

לקבלת מידע נוסף, עיין בספר הנהג אליו מצורף מדריך עזר זה. 
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תיבת הילוכים 
DUALOGIC

הילוכים  בתיבת  מצוידת  המכונית 
Dualogic בעלת בקרה אלקטרונית ושני 

מצבי פעולה: ידני ו-אוטומטי. 
ידנית  תיבה  כוללת  ההילוכים  תיבת 
קונבנציונלית אליה מחובר התקן אלקטרו-
הידראולי המבוקר באופן אלקטרוני, אשר 
מצמד  הפעלות  אוטומטי  באופן  מבצע 

והחלפות הילוכים. 

F0S0234m איור 1 

F0S0235m איור 2 

מוכנים להתחיל

מצב ידני
הפעל  במערכת,  נכון  לשימוש  חשוב 

את הדוושות רק באמצעות רגל ימין.
לחץ על דוושת הבלם

התנע את המנוע
העבר את ידית ההילוכים A-איור 1 
קדימה (+) כדי לשלב הילוך ראשון 
פשוט   ,R או   N-מ מתחילים  (אם 
העבר את הידית למיקום האמצעי) 

או אל R כדי לשלב הילוך אחורי. 
על  ולחץ  הבלם  דוושת  את  שחרר 

דוושת ההאצה
ידית  את  העבר  נהיגה,  בעת 
לשלב  כדי   (+) לעבר   A ההילוכים 
כדי   (-) ולעבר  יותר  גבוה  להילוך 

לשלב להילוך נמוך יותר.

מצב אוטומטי
הפעל  במערכת,  נכון  לשימוש  חשוב 

את הדוושות רק באמצעות רגל ימין. 
לחץ על דוושת הבלם

התנע את המנוע
A-איור  ההילוכים  ידית  את  העבר 
למצב  לשלב  כדי   A/M למצב   1
אוטומטי או אל R כדי לשלב הילוך 

אחורי.
על  ולחץ  הבלם  דוושת  את  שחרר 

דוושת ההאצה. 
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מצב הפעלה
בשני  לפעול  יכולה  ההילוכים  תיבת 

מצבי פעולה:
 ,(MANUAL) המצב הראשון הוא ידני
בו הנהג מחליט ישירות מתי להעביר 

הילוך;
 ,(AUTO) המצב השני הוא אוטומטי
בו המערכת מחליטה מתי להעביר 
הילוך. בגרסאות 1.2, ניתן להשתמש 
בפונקציית ECO (פעולה חסכונית) 
הדלק.  צריכת  יורדת  זה  ובמצב 
על  לחץ  זו,  פונקציה  להפעיל  כדי 
הלחצן E-איור 3 הנמצא לצד ידית 

ההילוכים. 
במצב  להשתמש  ניתן   ,1.4 בגרסאות 
מתערב  אשר   (SPORT) ספורטיבי 
הבקרה  ביחידת  ההילוכים,  בהחלפת 
של ניהול המנוע ושל ההיגוי כדי לספק 
ביצועים ספורטיביים יותר. כדי להפעיל 
 3a איור-D פונקציה זו, לחץ על לחצן

הנמצא בלוח המכשירים. 
(ידני  הפעולה  ומצב  ההילוך  בחירת 
באמצעות  מבוצעת  אוטומטי)  או 
שבקונסולה   1 A-איור  הבקרה  ידית 

המרכזית.




F0S0236m איור 3 - גרסאות 1.2 

CD

MENU

FMAS AM 1 2 3 4 5 6 AUD

MP3 RND RPT TPM CD-IN EQ LOUD AF LOC PTY TP TA RMB PB CD

�

F0S0153m איור 3a - גרסאות 1.4 

ידית בקרה
בלוח  הנמצאת   ,A הבקרה  ידית 
מצבי  בעל  צף  מסוג  היא  המכשירים, 
יכולה  היא  אומרת,  זאת  רבים,  שילוב 
קבועים  שילוב  מצבי  בשלושה  להיות 

ובשלושה מצבי שילוב רגעיים. 
מקבילים  הקבועים  המצבים  שלושת 
 (R) הילוך אחורי ,(N) למצב הילוך סרק
ומצב אמצעי בין המצבים הרגעיים (+) 

ו-(-).

המצבים הרגעיים, כלומר המצבים מהם 
שמשחררים  לאחר  מייד  יוצאת  הידית 
אותה, הם המצב המבקש הילוך גבוה 
נמוך  הילוך  המבקש  המצב   ,(+) יותר 
יותר (-) והמצב המבקש מצב הפעלה 

.(A/M) אוטומטי
על-ידי  ידני  למצב  חוזרת  המערכת 

 .A/M החזרת הידית למצב
מוצא,  והמפתח  במנוחה  כשהמכונית 
ניתן להזיז את הידית כשדוושת הבלם 
לא  המערכת  לחוצה.  לא  או  לחוצה 
שהידית  לאחר  כלשהי  פעולה  תבצע 
הוסטה ותישאר באותו ההילוך שנותר 

בזיכרון כאשר המפתח הוצא. 
הזמזם  יופעל  פועל,  כשהמנוע  חשוב 
בין  אי-התאמה  של  מצב  לציין  כדי 
המשולב  ההילוך  לבין  הידית  מיקום 

בפועל, עד לפתרון המצב. 
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(MANUAL) הפעלה ידנית
במצב הפעלה זה, הנהג אחראי לבחירת 
ההילוך המתאים ביותר, בהתאם לתנאי 

ההפעלה של המכונית. 
העבר הילוך לפי הנוהל הבא: 

כדי   (+) למצב  הידית  את  העבר 
לשלב הילוך גבוה יותר; 

או 
כדי   (-) למצב  הידית  את  העבר 

לשלב הילוך נמוך יותר. 
עשויה  ההילוך  לשילוב  הבקשה  אם 
התקינה  הפעולה  על  לרעה  להשפיע 
של המנוע ותיבת הילוכים, המערכת לא 
תאפשר את השינוי בהילוך אלא תשלב 
אם  אוטומטי  באופן  יותר  נמוך  הילוך 
(לדוגמה,  סרק  במהירות  נמצא  המנוע 

בעת האטה). 
את  תזהיר  המערכת  כאלה  במקרים 
לאי  בנוגע  הזמזם  באמצעות  הנהג 

היכולת להחליף הילוך.

הימנע מהנחת היד על הידית 
החלפת  מבקש  אינך  כאשר 
ידני/ מצבים  מעבר  או  הילוך 

אוטומטי.





בקרות בגלגל ההגה 
(אם קיימות) איור 4

בגרסאות מסוימות ניתן לבצע החלפות 
(אופציה)  הבקרות  באמצעות  עוקבות 

שבגלגל ההגה. 
כדי להשתמש בבקרות שבגלגל ההגה, 
במצב  להיות  צריכה  ההילוכים  ידית 

האמצעי בין (+) ל-(-): 
העברת הידית בגלגל ההגה +: 

שילוב הילוך גבוה יותר; 
העברת הידית בגלגל ההגה –:

שילוב הילוך נמוך יותר.
שילוב הילוך נמוך (או גבוה) יותר יהיה 
אפשרי רק אם מהירות המנוע מתירה 

זאת. 

(AUTO) הפעלה אוטומטית
כדי להפעיל או להפסיק את ההפעלה 
האוטומטית (AUTO), העבר את הידית 
ההפעלה  בעקבות   ;A/M למצב   A
וההילוך   AUTO המילה  בתצוגה  יופיעו 
 ,AUTO 5. במצבa-5b המשולב איורים
בהתאם  הילוכים  תחליף  המערכת 
המנוע  מהירות  המכונית,  למהירות 
והעצמה בה לוחצים על דוושת ההאצה. 
באמצעות  הילוך  החלפת  לבקש  ניתן 
ידית ההילוכים, וללא צורך בביטול מצב 
זה: פונקציה זו, הנקראת "הצעת הילוך", 
משעה את ההפעלה האוטומטית לפרק 
שביקש  ההילוך  לבחירת  הנדרש  הזמן 

הנהג. 





��

F0S0260m איור 4 

F0S0230m  5a איור

F0S0231m  5b איור
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הימנע מהנחת היד על הידית 
החלפת  מבקש  אינך  כאשר 
ידני/ מצבים  מעבר  או  הילוך 

אוטומטי.

 (AUTO - ECO) הפעלה אוטומטית
(גרסה 1.2)

ניתן להפעיל את מצב ECO רק כאשר 
מופעל מצב אוטומטי. 

בלחיצה   ECO מצב  את  להפעיל  ניתן 
על לחצן E-איור 6 הנמצא לצד ידית 
זו,  פונקציה  הפעלת  לאחר  ההילוכים. 
ואת  המשולב,  ההילוך  את  יציג  הצג 

 .E-ו AUTO המילים
המערכת  את  תפעיל   ECO פונקציית 
ההילוך  את  תבחר  היא  בו  במצב 
למהירות  בהתאם  ביותר  המתאים 
המכונית, מהירות סיבובי המנוע ועצמת 
הלחיצה על דוושת ההאצה, תוך שמירה 

על חיסכון בדלק כמטרה העיקרית. 
במידת הצורך (לדוגמה, בעת עקיפה), 
יותר  או  אחד  הילוך  תוריד  המערכת 
המספיקים  ומומנט  הספק  לספק  כדי 
אלה  (כל  הנהג  שדורש  להאצה 
כל  ללא  אוטומטי,  במצב  מתרחשים 

 .(ECO קשר למצב ההפעלה של

F0S0236m איור 6 - גרסאות 1.2 

CD

MENU

FMAS AM 1 2 3 4 5 6 AUD

MP3 RND RPT TPM CD-IN EQ LOUD AF LOC PTY TP TA RMB PB CD

�

F0S0153m איור 7 - גרסאות 1.4 

 (SPORT) הפעלה ידנית
(גרסאות 1.4)

 SPORT הפונקציה  את  להפעיל  ניתן 
בלחיצה על לחצן D-איור 7, הנמצא על 
לוח המכשירים. לאחר הפעלת פונקציה 
זו, הצג יציג את ההילוך המשולב ואת 

 .S האות

במידת הצורך (לדוגמה, בעת עקיפה), 
המערכת תוריד הילוך אחד או יותר כדי 
לספק הספק ומומנט המספיקים להאצה 
מתרחשים  אלה  (כל  הנהג  שדורש 
למצב  קשר  כל  ללא  אוטומטי,  במצב 
בדרך   ;(ECO/SPORT של  ההפעלה 
וההספק  המנוע  סיבובי  מהירות  זו, 
מתגברים בפתאומיות, גורמים ליציאה 
והמצב   ECO/SPORT ממצב  רגעית 
לתנאים  חזרה  לאחר  לקדמותו  יחזור 

הקודמים.
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מידע בצג
במצב  נמצא  ההצתה  מתג  כאשר 
MAR, לאחר כשנייה, הצג הרב-תפקודי 
(בעל התצורה הניתנת לשינוי) יציג את 
ההילוך המשולב והמצב האחרון שהיה 

:(MANUAL או AUTO) בשימוש
סרק;   =  N

הילוך ראשון;   =  1
הילוך שני;   =  2

הילוך שלישי;   =  3
הילוך רביעי;   =  4

הילוך חמישי;   =  5
הילוך אחורי.   =  R

בשימוש,  נמצאת   ECO פונקציית  אם 
 -  Economy)  E האות  את  יציג  הצג 
איור  המשולב;  ההילוך  לצד  חסכוני) 

.8-9
אם פונקציית SPORT נמצאת בשימוש, 
הצג יציג את האות S (Sport - ספורטיבי) 

לצד ההילוך המשולב; איור 8-9.
ההילוך  את  יציג  לא  הצג  אם  חשוב 
כשמפתח  שניות   10 לאחר  המשולב 
ההצתה במצב MAR, העבר את מתג 
ההצתה למצב STOP, המתן עד שהצג 
יכבה וחזור על הפעולה. אם הבעיה לא 
מורשה  שירות  למרכז  פנה  נעלמת, 

מטעם חברת סמל"ת בע"מ. 

הידית נותרת באותו מקום בו היתה 
בעת הדממת המנוע 

ולאחר   ,N האות  את  יציג  הצג 
חיווי  יושמע  הבלם  דוושת  שחרור 
מצב  בין  אי-התאמה  המציין  קולי 

הידית לבין ההילוך המשולב
הילוך  הם  לשלב  שניתן  ההילוכים 
אחורי  והילוך  שני  הילוך  ראשון, 

 .(R)
המנוע  את  להתניע  מנסים  אם  חשוב 
סרק  במצב  אינה  ההילוכים  כשתיבת 
(N) וללא לחיצה על דוושת הבלם, הצג 
(ראה  המתאימה,  ההודעה  את  יציג 
נושא "נוריות אזהרה והודעות אזהרה"). 
ההתנעה  נוהל  על  חזור  זה,  במקרה 

ולחץ על דוושת הבלם. 
המנוע  את  להתניע  מנסים  אם  חשוב 
כאשר קיימת תקלה בתיבת ההילוכים, 
מושהית"  "התנעה  נוהל  את  הפעל 
את  העבר  המתאימה):  בהודעה  (עיין 
שניות   7 למשך   AVV למצב  המפתח 
לחוצה,  הבלם  כשדוושת  לפחות 
במצב  תהיה  המערכת  יותנע.  והמנוע 
המותר  המרבי  (ההילוך  חירום  פעולת 
אינו  אוטומטי  מצב  שלישי,  הילוך  הוא 
פנה  מותנע,  אינו  המנוע  אם  זמין). 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמל"ת בע"מ.







F0S0232m איור 8 

F0S0233m איור 9 

התנעת המנוע
המנוע  התנעת  את  מתירה  המערכת 
כאשר  וגם  הילוך  משולב  כאשר  גם 
תיבת ההילוכים במצב סרק (N); חובה 

ללחוץ תחילה על דוושת הבלם. 
ההילוכים  ידית  את  להעביר  מומלץ 

למצב סרק (N) לפני התנעת המנוע.
לאחר ההתנעה: 

תיבת ההילוכים משלבת מייד למצב 
(N) סרק
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נפתחת,  הנהג  דלת  כאשר  חשוב 
המערכת  את  מפעילה  המערכת 
ההידראולית כך שתהיה מוכנה להתנעה 

קרובה של המנוע.

אזהרה
הרכב  את  מניעים  אם 
יעבור  משולב  כשהילוך 
ויישמע   N למצב  אוטומטית  ההילוך 
שיש  לכך  כתזכורת  התראה,  זמזם 

לשלב הילוך לפני תחילת הנסיעה. 

התחלת הנסיעה במכונית
ניתן להתחיל בנסיעה במכונית בהילוך 
ראשון או שני (מומלץ במשטחי כביש 
.(R) בעלי אחיזה גרועה) ובהילוך אחורי

כדי לשלב הילוך ראשון
לחץ על דוושת הבלם;

כשהידית במצב (N) או (R), העבר 
את הידית למיקום האמצעי; 





(R) כדי לשלב הילוך אחורי
את  (הבא  הבלם  דוושת  על  לחץ 

המכונית לעצירה מוחלטת)
הבקשה  בתנועה,  המכונית  אם  חשוב 
מהירות  אם  ומבוצעת  מתקבלת 
המכונית נמוכה מ-3 קמ"ש בתוך 1.5 
שניות מזמן הבקשה: אם הבקשה לא 
מיושמת, המערכת תשמור על ההילוך 
תרד  המכונית  מהירות  ואם  הנוכחי 
את  תעביר  היא  קמ"ש,  ל-10  מתחת 
תיבת ההילוכים להילוך סרק (N) ויהיה 

צורך בחזרה על הפעולה.
(R) העבר את הידית למצב

על  ולחץ  הבלם  דוושת  את  שחרר 
דוושת ההאצה. 

התראת זמזם
מטעמי בטיחות, תושמע התראת זמזם 
כאשר המכונית חונה ותיבת ההילוכים 
האזהרה  (צליל   (N) סרק  הילוך  במצב 
יושמע בעקבות סיבוב מפתח ההצתה 

 ;(STOP למצב
פועל  המנוע  נייחת,  המכונית  כאשר 
 ,(R) ומשולב הילוך ראשון, שני או אחורי
ותעביר  הזמזם  את  תפעיל  המערכת 
אוטומטי  באופן  ההילוכים  תיבת  את 

למצב סרק (N) כאשר:
דוושת ההאצה ו/או דוושת הבלם לא 

הופעלו לפחות למשך 3 שניות;









העבר  האמצעי,  במיקום  כשהידית 
אותה לכיוון (+); 

על  ולחץ  הבלם  דוושת  את  שחרר 
על  מהירה  (לחיצה  ההאצה  דוושת 
לסוף  מגיעה  שהיא  כך  הדוושה 
מהלכה והפסקת תפקוד ASR, אם 
נסיעה  התחלת  מאפשרים  קיים, 

מהירה יותר).
ניתן לשלב הילוך ראשון או שני כאשר 
הידית נמצאת במיקום האמצעי ודוושת 
 (+) הידית  באמצעות  לחוצה  הבלמים 
(אם  ההגה  גלגל  מאחורי  הנמצאת 

קיימת). 
בעל  במדרון  נסיעה  התחלת  לצורך 
שיפוע בינוני, מומלץ להשתמש בבלם 

היד.

כדי לשלב הילוך שני 
לחץ על דוושת הבלם;

כשהידית במצב (N) או (R), העבר 
ואחרי  האמצעי  למיקום  הידית  את 

כן למצב (+)
העבר  האמצעי,  במיקום  כשהידית 

אותה פעמיים לכיוון (+) 
על  ולחץ  הבלם  דוושת  את  שחרר 

דוושת ההאצה. 
ניתן לשלב הילוך ראשון או שני כאשר 
הידית נמצאת במיקום האמצעי ודוושת 
 (+) הידית  באמצעות  לחוצה  הבלמים 
(אם  ההגה  גלגל  מאחורי  הנמצאת 
קיימת). לצורך התחלת נסיעה במדרון 
להשתמש  מומלץ  בינוני,  שיפוע  בעל 

בבלם היד. 
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יותר  למשך  לחוצה  הבלם  דוושת 
מ-10 דקות; 

דלת הנהג נפתחה ודוושת ההאצה 
במשך  נלחצו  לא  הבלם  דוושת  או 

לפחות 1.5 שניות;
זוהתה תקלה בתיבת ההילוכים.

החניית המכונית
כדי לחנות בבטחה, חובה לשלב הילוך 
כשהרגל   (R) אחורי  הילוך  או  ראשון 
חונים  אם  הבלם.  דוושת  על  לוחצת 
על מדרון, לחץ על דוושת הבלם. לפני 
שחרור דוושת הבלם, חובה גם להמתין 
נעלמת  המשולב  ההילוך  שתצוגת  עד 

מהצג. 
את  לעזוב  בהחלט  אסור  חשוב 
משולבת  ההילוכים  כשתיבת  המכונית 

 .(N) בהילוך סרק







אזהרות כלליות
הילוך,  ומשולב  נייחת  כשהמכונית 
המשך ללחוץ על דוושת הבלם עד 
אחרי  בנסיעה.  להתחיל  שתחליט 
והאץ  הבלם  דוושת  את  שחרר  כן, 

בהדרגה; 
לפרק  המכונית  את  מחנים  כאשר 
מומלץ  פועל,  והמנוע  ארוך  זמן 
להעביר את תיבת ההילוכים למצב 

 .(N) הילוך סרק
המצמד,  יעילות  את  להבטיח  כדי 
ההאצה  בדוושת  להשתמש  אין 
במקומה  המכונית  על  לשמור  כדי 
במדרון);  עצירה  בעת  (לדוגמה, 
על  יתר  יתחמם  המצמד  אם 
יש  ולכן  להינזק,  עלול  הוא  המידה, 
להשתמש בדוושת הבלם או בבלם 
ההאצה  בדוושת  ולהשתמש  היד, 

בעת התחלת נסיעה; 
כאשר  רק  שני  בהילוך  השתמש 
יותר  רבה  לשליטה  זקוק  אתה 
בתחילת נסיעה או בתחילת נסיעה 

על משטח בעל אחיזה גרועה; 
אם משולב הילוך אחורי (R) ואתה 
רוצה לשלב הילוך ראשון או להיפך, 
שהמכונית  לאחר  רק  הילוך  העבר 
עצרה לגמרי ודוושת הבלם לחוצה;











למרות שמצב זה כלל אינו מומלץ, 
להתדרדר  למכונית  מאפשרים  אם 
במצב  ההילוכים  כשתיבת  במדרון 
הילוך סרק (N), בעת בקשה לשינוי 
באופן  תשלב  המערכת  הילוך, 
אוטומטי את ההילוך המתאים ביותר 
לאפשר  כדי  המכונית,  למהירות 

העברת כוח מתאימה לגלגלים; 
במידת הצורך, כשהמנוע כבוי ניתן 
לשלב הילוך ראשון או הילוך אחורי 
 ON במצב  ההצתה  כשמתג   (R)
זה,  במקרה  לחוצה.  הבלם  ודוושת 
יש לבצע את החלפת ההילוכים כך 
שיחלפו לפחות 5 דקות בין העברת 
כדי  הבאה,  לבין  הראשונה  ההילוך 
המערכת  פעולת  את  להבטיח 
פעולת  את  ובמיוחד  ההידראולית 

המשאבה. 
לחיצה מהירה על הדוושה כך שהיא 
והפסקת  מהלכה  לסוף  מגיעה 
באמצעות  קיים,  אם   ,ASR תפקוד 
הלחצן בלוח המכשירים, מאפשרים 

התחלת נסיעה מהירה יותר. 
במהלך זינוק בעלייה, האץ בהדרגה 
אך באופן מלא מייד לאחר שחרור 
כדי  הבלם,  דוושת  או  היד  בלם 
לאפשר למנוע להגביר את מהירות 
יותר  גבוהה  לרמה  המנוע  סיבובי 
וכדי להתגבר על שיפוע מדרון גדול 

יותר באמצעות מומנט רב יותר.









Fiat 500 Dualogic 9223_S4_AG.ind9   9Fiat 500 Dualogic 9223_S4_AG.ind9   9 29/06/2009   09:51:3429/06/2009   09:51:34



10

נוריות אזהרה 
והודעות אזהרה 

כשל בתיבת הילוכים 
t(אדום) DUALOGIC

כאשר מפתח ההצתה נמצא 
ההתראה  נורית   ,MAR במצב 
מספר  לאחר  לכבות  ואמורה  נדלקת 

שניות. 
נורית ההתראה בלוח המחוונים תהבהב 
הזמזם)  והפעלת  בצג  הודעה  (בצירוף 
בתיבת  תקלה  קיימת  כי  לציין  כדי 

ההילוכים.

פנה  תקלה,  קיימת  אם 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
בהקדם  בע"מ  סמל"ת  חברת 
את  לבדוק  כדי  האפשרי 

המערכת. 

  REDUCE GEAR CHANGES
(הפחת החלפות הילוכים)

הודעה זו תופיע בצג כדי לציין שהנהג 
אינו משתמש בתיבת ההילוכים בצורה 

הנכונה. 
בתיבת  הנהג  של  נכון  לא  שימוש 
ההילוכים עלול להפעיל באופן אוטומטי 

את הנוהל להגנה על המערכת. 

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג. 

  MANUAL MODE NOT
 AVAILABLE

(מצב ידני אינו זמין)
הודעה זו תופיע בצג כאשר אין אפשרות 
כשהמנוע  הידני  המצב  את  לבחור 

פועל. 

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.
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  AUTOMATIC MODE NOT
 AVAILABLE

(מצב אוטומטי אינו זמין)
הודעה זו תופיע בצג כאשר אין אפשרות 
לבחור את המצב האוטומטי כשהמנוע 

פועל.

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.

  CLUTCH OVERHEATING -
 SEE MANUAL

(חימום-יתר של המצמד - 
עיין במדריך)

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת 
יתר- מתחמם  המצמד  כאשר  הזמזם 

על-המידה. 
במצב כזה, אל תתחיל בנסיעה והגבל 
את מספר החלפות ההילוכים ובמידת 
(ודומם את  המכונית  את  עצור  הצורך 
המנוע) עד שהתנאים יהיו אופטימליים. 

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.

יעילות  את  להבטיח  כדי 
להשתמש  אין  המצמד, 
בדוושת ההאצה כדי לשמור על 
(לדוגמה,  במקומה  המכונית 
עלול  המצמד  במדרון);  עצירה  בעת 
להיפגע מחימום-יתר. השתמש במקום 
זאת בדוושת הבלם, והשתמש בדוושת 
להתחיל  מוכן  אתה  כאשר  רק  ההאצה 

בנסיעה. 

 PRESS BRAKE PEDAL
(לחץ על דוושת הבלם)

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת 
את  להתניע  מנסים  כאשר  הזמזם 

המנוע מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.

 PRESS BRAKE PEDAL -
DELAYED START-UP

(לחץ על דוושת הבלם - 
ההתנעה מושהית)

הצג מציג הודעות אלה בזו אחר זו יחד 
המערכת  כאשר  הזמזם  הפעלת  עם 
מופעלת  אינה  הבלם  שדוושת  מזהה 

במהלך ניסיון התנעה. 
במצב  המפתח  את  השאר  זה,  במצב 
תוך  לפחות  שניות   7 למשך   AVV
לחיצה על דוושת הבלם: המנוע יותנע. 
(הילוך  חירום  במצב  תהיה  המערכת 

מרבי מותר: הילוך שלישי)
המנוע  את  להתניע  מנסים  אם  חשוב 
כאשר קיימת תקלה בתיבת ההילוכים, 
מושהית"  "התנעה  נוהל  את  הפעל 
את  העבר  המתאימה):  בהודעה  (עיין 
שניות   7 למשך   AVV למצב  המפתח 
לפחות כשדוושת הבלם לחוצה והמנוע 
חירום  במצב  תהיה  המערכת  יותנע. 
שלישי,  הילוך  הוא  מותר  מרבי  (הילוך 
המנוע  אם  זמין).  אינו  אוטומטי  מצב 
מורשה  שירות  למרכז  פנה  יותנע,  לא 

מטעם חברת סמל"ת בע"מ. 
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אם  רק  יופיעו  אלה  הודעות  חשוב 
אינה  ההילוכים  כשידית  הותנע  המנוע 

.(N) נמצאת במצב סרק

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.

 GEAR NOT AVAILABLE
(הילוך אינו זמין)

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת 
הזמזם במקרים הבאים: 

כאשר אין אפשרות להחליף הילוך 
עקב תקלה במערכת;

או 
כאשר קיימת תקלה במערכת אשר 
מאפשרת לשלב הילוך ראשון, שני, 

.(R) שלישי ואחורי

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.





  MANOEUVRE NOT
 PERMITTED

(הפעולה אסורה)
הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת 
הזמזם כאשר המערכת אינה מאשרת 
החלפת הילוך באמצעות ידית הבקרה 
מסוימים  תנאים  מולאו  שלא  מכיוון 

הנדרשים לאישור החלפת הילוך.

 PRESS BRAKE AND REPEAT
MANOEUVRE

(לחץ על דוושת הבלם וחזור 
על הפעולה)

הודעה זו מופיעה בצג (מטעמי בטיחות 
גם  מסוימים  במקרים  אליה  תתלווה 
להחליף  תנסה  אם  הזמזם),  הפעלת 
הילוך מבלי ללחוץ לפני כן על דוושת 

הבלם.

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.

 PLACE GEAR LEVER IN N
(neutral)

 N העבר ידית הילוכים למצב)
(סרק))

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת 
מבקשת  המערכת  כאשר  הזמזם 

מהנהג לבצע את הפעולה.
ההילוכים  תיבת  את  מעבירים  כאשר 
להיעלם  צריכה  ההודעה   ,(N) למצב 

מהצג.

מורשה  שירות  למרכז  פנה 
בע"מ  סמל"ת  חברת  מטעם 

אם ההודעה נותרת בצג.
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גרירת המכונית
ודא שתיבת ההילוכים במצב (N) (על-ידי 
דוחפים  נעה כאשר  שהמכונית  בדיקה 
אותה) וגרור אותה כמו שגוררים מכונית 
רגילה בעלת תיבת הילוכים ידנית (עיין 

בהוראות שבספר הנהג). 
תיבת  את  להעביר  אפשרות  אין  אם 
ההילוכים למצב סרק, אסור לגרור את 
שירות  למרכז  לפנות  ויש  המכונית 
סמל"ת  חברת  מטעם  מורשה 

בע"מ.

החלפת נתיך
"במקרה  בפרק  נתיך"  "החלפת  בנושא  באיורים  עיין  הנתיכים,  מיקומי  לקבלת 

חירום" של ספר הנהג. 

אמפרנתיך

DUALOGIC יחידת בקרה של תיבת הילוכים F84 10

הזנת מתח (+ הצתה) ליחידת בקרה של תיבת הילוכים 
DUALOGIC F16 7.5
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תכנית טיפולים
של  בדיקה  כוללת  היזומה  התחזוקה 
 Dualogic ההילוכים  תיבת  שמן  מפלס 

מדי 20,000 ק"מ. 

בדיקת מפלסי נוזלים

נוזל מערכת הפעלה 
הידראולית של תיבת הילוכים 

DUALOGIC
ורק  אך  פנה  השמן,  מפלס  לבדיקת 
למרכז שירות מורשה מטעם חברת 

סמל"ת בע"מ. 

משומש  הילוכים  תיבת  שמן 
המסוכנים  חומרים  מכיל 
את  לבצע  מומלץ  לסביבה. 
שירות  במרכז  השמן  החלפת 
בע"מ,  סמל"ת  חברת  מטעם  מורשה 
בהתאם  יסולק  המשומש  השמן  שם 

לחוק. 

מסנן אוויר
בהוראות  עיין  אוויר,  מסנן  להחלפת 

בספר הנהג.
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קודי מנוע - גרסאות שלדה

קוד שלדהקוד סוג מנועגרסאות

 1.2 8V 169A4000 312AXA11

 1.4 16V 169A3000 312AXC11

ביצועים
במנוע 8V 1.2, המהירות המרבית לאחר סיום תהליך ההרצה היא 160 קמ"ש. 
במנוע 16V 1.4, המהירות המרבית לאחר סיום תהליך ההרצה היא 182 קמ"ש.
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מערכת העברת הכוח

1.4 16V - 1.2 8V

חמישה הילוכים קדמיים והילוך אחורי, ומערכת בקרה הידראולית תיבת הילוכים
המבוקרת באופן אלקטרוני

מערכת בקרה הידראולית המבוקרת באופן אלקטרונימצמד

קדמיהינע
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משקלים

8V 1.4 16V 1.2 משקלים (ק"ג)

משקל כולל ללא מטען
940 900 (כולל נוזלים, גלגל חלופי, כלים ואביזרים):

כושר נשיאת מטען (*) 
440 440 כולל הנהג:

עומס מרבי מותר (**)
- סרן קדמי:
- סרן אחורי:

- כולל:

 770
 640
 1340

 830
 640
 1380

משקל מרבי לגרירה:
- גרור עם בלמים:
- גרור ללא בלמים:

 800
 400

 800
 400

50 50 משקל מרבי על הגג: 

60 60 משקל מרבי על וו הגרירה: 

אם מותקן במכונית ציוד מיוחד (וו גרירה, גגון שמש וכו'), המשקל העצמי של המכונית עולה ולכן מקטין את כושר   (*)
נשיאת המטען המפורט לעיל.

אסור לחרוג מהעומסים המפורטים. הנהג חייב לארגן את המטען בתא המטען ו/או על הגג כך שלא תהיה חריגה   (**)
ממגבלות אלה.
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קיבולים

1.4 16V - 1.2 8Vסוגי דלק מומלצים
מוצרים מומלצים

ק"גליטרים

מערכת בקרה הידראולית של תיבת 
DUALOGIC ההילוכים

TUTELA CAR CS SPEED - נוזל ייעודי עם 0.59 0.70 
"ATF DEXRON III" תוסף

 CO2 פליטת
פליטת CO2 לפי הנחייה CE/1999/100 (גרם למאה ק"מ)

 .1.2 8V מתייחס לצריכה המשולבת השווה ל-118 (גרם למאה ק"מ) במנוע CO2 ערך פליטת
.1.4 16V מתייחס לצריכה המשולבת השווה ל-140 (גרם למאה ק"מ) במנוע CO2 ערך פליטת
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צריכת דלק

צריכת דלק לפי הוראה 
נסיעה עירוניתEC/999/100 (ליטר ל-100 ק"מ)

נסיעה בכביש 
נסיעה משולבתמהיר

 1.2 8V 6.2 4.3 5.0

 1.4 16V 7.3 5.2 6.0

1.4 16V במנוע AUTO 8 1.2 ולמצבV במנוע AUTO-ECO ערכי צריכת הדלק בטבלה מתייחסים למצב
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בורית עם בלוטוסכת דיער

טכנולוגיה אלחוטית, קורא הודעות ונגן מדיה

הסקיר

Blue&MeTMשל פיאט המבוסס על חלונות 

כת טלפוניה אישית,בטלפון נייד, היא מער

ת ובידורת שימוש ביישומי תקשורהמאפשר

כב.אשר תוכננו במיוחד לשימוש בר

כבך המותקנת ברBlue&MeTMכת מער

תבורית ונגן מדיה, ומיועדכת דית בערמצויד

מראש להתקנה עתידית בשירותים נוספים.

בת בפקודות משולBlue&MeTMכת מער

קוליות, לחצנים בגלגל ההגה ובהודעות

ב�תכליתית, ומעניקה לךבתצוגה הר

אפשרויות לתפעול הדדי עם טכנולוגיית

 האלחוטית של הטלפון הנייד שלךבלוטוס

(גם אם אתה שומר אותו בכיסך או בתיק),

ך ומבלי להסיררמבלי להסיר את עיניך מהד

את ידיך מגלגל ההגה. כדי להשתמש

רש לאמן אתבפקודות הקוליות, אינך נד

כת זיהוי קול לזהות את קולך.מער

כת פועלת באופןבר הוא שהמערפירוש הד

שווה כמעט עם אנשים שונים, לדוגמה,

כת זיהוי קול היא מסוג “עצמאיתמער

מקול“.מר

כת זו אתה יכול גם לנגן את המוזיקהעם מער

,USBה עליך, המאוחסנת בהתקן האהוד

בחור ברצועות הקלטה ובצורות ניגוןול

בפקודות קוליות או בלחצני גלגל ההגה.

בוריתכת דיער

בורית זו, הואכת דיהמאפיין העיקרי של ער

זיהוי קול באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית

כת זו אתה. באמצעות מערBlue&MeTMשל 

בל שיחות באופן בטוח, ולהשתמשיכול לק

באופן בטוח בפקודות קוליות או בלחצני גלגל

ההגה; בכל תנאי הנהיגה  מבלי להסיר את

ך ומבלי להסיר את ידיך מגלגלרעיניך מהד

רש על ידי תקנות החוקההגה, כפי שנד

הנוכחיות.

ת לך מאפשרבלוטוסהטכנולוגיה האלחוטית 

כתבין ערבור בין הטלפון הנייד שלך לחי

כבך.בורית, המותקנת ברהדי

בורית תזדקקכת דיכדי להשתמש בער

לטלפון נייד, המוכשר לפעולה באמצעות

בוריתכת די. ערבלוטוסטכנולוגיה אלחוטית 

זו מעניקה לך את האפשרות לפעולה קולית

הדדית עם הטלפון הנייד שלך בעת הנהיגה,

גם אם הטלפון הנייד שלך אינו מאופיין ביכולת

זו. אתה יכול גם לפעול באופן הדדי עם הטלפון

הנייד שלך ידנית וחזותית, בשימוש בבקרי

ב�תכליתית בלוחגלגל ההגה ובתצוגה הר

המחוונים.

למידע נוסף אודות טלפונים ניידים נתמכי

Blue&MeTMהתייחס לפרק טלפונים ניידים ,

.Blue&MeTMנתמכים ב� 

בוריתכת הדיכדי להתחיל לפעול באמצעות ער

Blue&MeTMועם זיהוי קול, אתה צריך פשוט 

לזווג (להתאים) את הטלפון הנייד שלך

המוכשר לפעולה בטכנולוגיה האלחוטית

כת. עם המערבלוטוס

בצעהך להזיווג (התאמה) היא פעולה שיש צור

רק פעם אחת.
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ההער

במהלך תהליך זיווג  (התאמה) הטלפון הנייד,

Blue&MeTMמנסה לגלות טלפון נייד 

המצויד בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס, בתוך

בור בשימושהטווח היעיל ולהקים את החי

).PINמספר זיהוי אישי (

מיד לאחר שהטלפון הנייד שלך זווג

(התאמה), יש לך אפשרות להעביר את

כתהקישורים של הטלפון הנייד שלך לער

בצע שיחת טלפון אובורית, כדי להדי

באמצעות רשימת הקישורים או ישירות

בביטוי קולי של מספר הטלפון, לענות לשיחה

ת.וגם לענות לשיחת טלפון נכנסת אחר

 אתה יכולBlue&MeTMלפעולה הדדית עם 

לעשות שימוש או בלחצני גלגל ההגה או

בפקודות קוליות. באמצעות זיהוי קול אתה

כת בהשמעת פקודותבצע תפקוד מעריכול ל

קוליות, המזוהות גם כ� “מלות מפתח“.

כת מזהה מלת מפתח, היאכאשר המער

הב בפעולה המתאימה. זיהוי קול היא צורתגי

.Blue&MeTMקלה ונוחה להשתמש ב� 

כת זמינים בתוך התפריטכל תפקודי המער

כב לא נמצא. כאשר הרBlue&MeTMהראשי 

בתנועה אתה יכול לגלוש בתפריט, או

בשימוש בלחצני גלגל ההגה או בפקודות

קוליות. כאשר אתה נוסע אתה יכול לפעול

, בשימוש בלחצניBlue&MeTMהדדית עם 

גלגל ההגה או בפקודות קוליות רלוונטיות רק

שיחות אחרונות וספרלתפקודי הטלפון (

ביעותונגן המדיה. להפעלת הק )הטלפון

בנסיעה, אתה יכול להשתמש רק בפקודות

קוליות.

ת לך את הפעולותבורית מאפשרכת דיער

הבאות:

 �ת קשר באמצעות קולחיוג ליציר¥

ת קשר מספראתה יכול לחייג ליציר

הטלפון של הטלפון הנייד שלך, בשימוש

ת קשרבקולך. אתה יכול גם לחייג ליציר

מספר הטלפון שלך, בסריקת כל

ב�תכליתית.הרישומים בתצוגה הר

ך(כדי להשתמש באופציה זו, תצטר

להעביר את התקשרויות הטלפון הנייד

-Handsבורית שלך לספר הטלפון של הדי

free kit phonebook.(

 � אתה יכולחיוג תווים באמצעות קול¥

בור בהשמעתלחייג מספר טלפון, בדי

התווים שיש לחייג.

 � חייג ישירותSMS לחיוג לשולח הודעת¥

 האחרונה, או לשולחSMSלשולח הודעת 

ת עדייןבלה ונשמרההודעה שהתק

בת שיחות נכנסות שלבתי

Blue&MeTM.

�  אתה יכולמענה לשיחות טלפון ¥

לענות לשיחה נכנסת, בלחיצה פשוטה

 בגלגל ההגה.על לחצן 

ם � אתה יכול לחייג לאדהשיחת ועיד¥

אחר, בעת שאתה כבר עסוק בשיחה

טלפונית (בטלפוני בלוטוס התומכים

באופציה זו).

� בעת שאתה עסוקשיחה ממתינה  ¥

בל הודעה  עלבשיחת טלפון, אתה יכול לק

ת, לענות לשיחהשיחה נכנסת אחר

ת ולעבור בין שתי השיחותהנכנסת האחר

המתנהלות (שיחה ממתינה נתמכת רק

כת משנה של טלפונים ניידיםעל ידי ער

תואמים).
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קורא הודעות
 מאפשרBlue&MeTMקורא הודעות של 

כת השמעקריאה אוטומטית באמצעות מער

בל שאתה מקSMSכב, של הודעות של הר

בטלפון הנייד שלך בטכנולוגיה אלחוטית

בלוטוס. קורא ההודעות יפרש גם קיצורים

.SMSוסימני רגש כלשהם הנכללים בהודעת 

תפקודי קורא ההודעות מנוהלים באמצעות

ב�תפקודי, אוה בגלגל ההגה הרלחצני בקר

.Blue&MeTMבאמצעות פקודות קוליות של 

 מאפשר אתBlue&MeTMקורא הודעות של  

הפעולות הבאות:

ב�תכליתית של לוחלהציג בתצוגה הר¥

בלת הודעתהמחוונים אות המודיע כי ק

SMSחדשה, בטלפון הנייד שלך 

בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס, עם מספר/

 גם תציע לךBlue&MeTMם השולח; ש

בלה.לקרוא את ההודעה שהתק

בלו הודעות שהתקSMS לנהל רשימות ¥

בטלפון הנייד שלך המזווג עם

Blue&MeTM.

בלולקרוא שוב את ההודעות שהתק¥

ונשמרו בזיכרון.

 בשימושSMS לחייג לשולח הודעת ¥

ב�תפקודי, אובלחצני גלגל ההגה הר

בפקודות קוליות.

בתלמחוק הודעות בודדות או את כל תי¥

ההודעות הנכנסות, בשימוש בלחצני

ב�תפקודי או בפקודות קוליות.ההגה הר

 מסוגלת גם לזהותBlue&MeTMכת מער

ה וקיימים (לדוגמהולקרוא קיצורים, במיד

“ILUVU“ ייקרא כ� ”I love you(ת)אני אוהב) ”

בית סימני הרגשאותך), ותפרש את  מר

הרגילים (לדוגמה הסימן (�: ייקרא כחיוך),

.SMSבת הודעות אשר אומצו כיום לכתי

ת יחסיכב ויצירלאחר הצבת הטלפון הנייד בר

, אתהBlue&MeTMהזיווג (התאמה) עם 

בור בהשמעתיכול לקיים שיחות טלפון בדי

מלות מפתח, או בלחיצה על לחצני גלגל

ההגה. כאשר אתה משתמש בטלפון

בורית, הספק השמע של שיחת הטלפוןהדי

כב.מקולי הרנשמע באמצעות ר
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נגן מדיה

 אתהBlue&MeTMבאמצעות נגן מדיה של 

כב,כת השמע של הרך מערריכול גם לנגן ד

בצי השמע הדיגיטליים המאוחסניםאת ק

ךרבור פשוט של ההתקן ד, בחיUSBבהתקן 

כב. הממוקם ברUSBפתח 

באופן זה בעת שאתה נוהג, אתה יכול לנגן

את אוסף המוזיקה האישי האהוד עליך.

נגן המדיה מאפשר לך את הפעולות הבאות:

� אתה יכול לנגן אתניגון שמע דיגיטלי ¥

,mp3בצי השמע הדיגיטליים שלך (כל ק

wma, wavה ), או לנגן רשימה תפור

).wplמט  או פורm3uלטעמך (

 � אתה יכולקובץ שמע שנבחר לפי סוג¥

בצי השמע מסוג מסוים,לנגן את ק

אנר.’בום, אמן או זלדוגמה אל

 � בעת ניגון רצועותאופציות ניגון¥

בחור באופציותהקלטה, אתה יכול ל

הבאות: נגן, עצור, רצועת ההקלטה

בב,מת, ערהבאה, רצועת ההקלטה הקוד

חזור על רצועת הקלטה.

ההער

חוסיםבצי שמע דנגן המדיה אינו תומך בק

I pod.aac (DRM מטים אחרים, (לדוגמה:  בפור

בצי שמע מוגנים.(ניהול זכויות דיגיטליות) ק

בצי שמע שאינם נתמכים,הנגן יתעלם מק

.USBהעשויים להיות כלולים בהתקן 

ב פשוטלשימוש בנגן המדיה אתה חיי

להתחבר (ישירות או באמצעות כבל מאריך),

כב. ברUSB שלך לפתח ה� USBעם התקן ה� 

,MARבוב מתג הצתה למצב עם סי

Blue&MeTMבנות את ספריית יתחיל ל

המדיה שלך. בסוף פעולה זו תוכל לגלוש

ף בסוגים השונים כפיפדבספריה במלואה, ולד

הרצוי בשימוש בלחצני גלגל ההגה או

 ינגן אתBlue&MeTMבפקודות קוליות. 

כב.מקולי הרך ררהבחירות שלך ד
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ךרבטיחות בד

האזהר

ך, לקיים אפשרות לתאונה או תוצאות חמורותרכת זו בעת הנהיגה, עלולה להסיח את דעתך מהדהפעלת חלקים מסוימים של מער
כב נייח.רש רק כאשר הרבה זו יש להשתמש בתפקודים מסוימים רק כאשר תנאי התנועה בטוחים, ואם נדאחרות; מסי

האזהר

ריך למשתמש זה. אי ציותכת שלך, קרא וציית לכל ההוראות ומידע הבטיחות, המסופקים במד לפני השימוש במערקרא את ההוראות הבאות:
ריך זה למשתמש, עלול להוביל לתאונה או לתוצאות חמורות אחרות.להערות הזהירות המצויות במד

כת אינהך ועבור משתמשים אחרים, שהמערכב, הוא יהיה מוכן לעיון עבורריך זה למשתמש יישמר בר כאשר מדכב:ריך למשתמש זה ברשמור את המד
ריך למשתמש ושאלו יקראו את ההוראות ואת מידע הערותכת בפעם הראשונה, שלכל האנשים תהיה  גישה למדת להם. נא וודא לפני השימוש במערמוכר

הזהירות בעיון.

ך, לקיים אפשרות לתאונה או תוצאות חמורותרכת זו בעת הנהיגה, עלולה להסיח את דעתך מהדה: הפעלת חלקים מסוימים של מעראזהר
כב באופן בטוח וחוקי, לפניכת או תכניס מידע שאינו קולי (בשימוש בידיך) בעת הנהיגה. עצור את הרביעות המעראחרות. אל תשנה את ק

ביעה או שינוי תפקודים, ייתכן ודעתך תוסח ואתה תסיר את ידיך מגלגלבר חשוב מאחר ובעת קבצע את הפעולות הללו. הדשאתה מנסה ל
ההגה.

פעולה כללית

כת רק בשימוש בפקודות קוליות. שימוש בפקודות קוליות בעת הנהיגה, מאפשר לך להפעיל אתניתן להשיג ביצוע תפקודים במערה קולית: ת פקודבקר
ת ידיך מגלגל ההגה.כת ללא הסרהמער

ך באופן בטוח וחוקי,רב צפייה ממושכת במסך, בעת שאתה נוהג. עצור בצד הדאל תנסה להשיג גישה לכל תפקוד שהוא המחייצפייה ממושכת במסך: 
ב ממושכת. אפילו מבטים בוחנים קצרים מדי פעם במסך עלולים להיות מסוכנים,ב תשומת לכת המחיילפני שאתה מנסה להשיג גישה לתפקוד של המער

ב שלך מוסחת ממשימת הנהיגה שלך בזמן קריטי.אם תשומת הל

מת עוצמת צליל שתאפשר לך להבחין בקולות תנועה חיצונית ובאותות חירום אל תעלה את עוצמת הצליל באופן חריג. שמור על רביעת עוצמת הצליל:ק
בעת הנהיגה. נהיגה ללא יכולת לשמוע את הקולות הללו, עלולה לגרום לתאונה.

בור,גיאות. זו אחריותך לפקח על תפקודי זיהוי הדיבוע בה תהליך סטטיסטי,  העשוי להיות כפוף לשבור שט תוכנת זיהוי דיבור:השימוש בתפקודי זיהוי די
גיאות כלשהן.כת ולתקן שהנכללים במער

ביעה שכזו או להכניס מידע בעת הנהיגה, עלול להסיח את דעתךבצע קביעה ידנית (שאינה קולית). ניסיון לרוש ק כל מאפיין העשוי לדסיכוני הסחת דעת:

בצע את הפעולות הללו.כב באופן בטוח וחוקי, לפני שאתה מנסה לבאופן רציני ולגרום לתאונה או לתוצאות חמורות אחרות. עצור את הר
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תצוגה ולחצנים בגלגל ההגה

איור 1

הב�תכליתית, המציגה כמה מהרישומים בצורריך למשתמש זה, התיאורים של רישומי התפריט מתייחסים לתצוגה הרבמד

ב�תכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח.ת בהשוואה לתצוגה הרמקוצר

ב�תכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח מציגה את רישומי התפריט במלואם.התצוגה הר
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תפקוד לחיצה ארוכההתפקוד לחיצה קצרלחצן
(יותר משניה אחת)(פחות משניה אחת)

חיית שיחה נכנסתד�Blue&MeTMלהתחיל תפריט ראשי �
סיים שיחת טלפון�תאישור אופציית תפריט נבחר�
ת)ת השפופר(החזראשר שיחה נכנסת�
עבור בין שתי שיחות נכנסות (שיחה ממתינה).�
בחר הודעה מוצגת.�

בטל זיהוי קול�
בטל הכרזה קולית�
הפסק קריאת הודעה�
Blue&MeTMצא מתפריט ראשי �

��םצא מתפריט משנה וחזור לאופציית תפריט קוד�
ביעותצא מאופציית תפריט נוכחית ללא אחסון הק�
הפעל/הפסק מיקרופונים במהלך שיחת טלפון�
השתק את צלצול שיחה נכנסת�
הפעל/הפסק השהיית נגן מדיה�

חזור על הביטוי האחרון בשיחת גומלין�הפעל זיהוי קול�
ה קולית חדשהבור ההדדי פקודהפסק את ההכרזה הקולית וספק בדי�

��בורית,כת די הבאים: ערBlue&MeTMכוונן את עוצמת הצליל של תפקודי 
נגן מדיה, הכרזות קוליות

Blue&MeTMגלול פריטי תפריט �

ה לתפריט נגן מדיה במהלך תצוגת מידע רצועת הקלטה נוכחיתגישה ישיר�
��בת דואר נכנסגלול בהודעות תי�

SRC/OKת אופציית תפריטאשר באופן ידני בחיר�
��בורית לטלפון הנייד שלך ולהיפךכת דיהעבר שיחת טלפון מער�
בחר במקור שמע (רדיו, נגן תקליטורים, מחליף תקליטורים, נגן מדיה)�
בחר בהודעה מוצגת.�

הערות
ה חליפית, ואתה יכול להשתמש במקש הנוח יותר בצור  וב� SRC/OKבות ניתן להשתמש בלחצני גלגל ההגה עבור פעולות ר¥

ך ללחיצה.עבור
ה או ארוכה), התפקוד הנבחר יופעל כאשר תשחרר את הלחצן.עבור שתי צורות ההפעלה של לחצני גלגל ההגה (לחיצה קצר¥
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ריך לעיוןבורית, מדדי

מהיר
בוריתכת דיכדי להתחיל מהר בשימוש בער

Blue&MeTMבאמצעות זיהוי קולך ,

והטכנולוגיה האלחוטית של בלוטוס:

 הכן את ספר הטלפון של הטלפון הנייד¥

שלך.

.MARסובב את מפתח ההצתה ל� ¥

נסה ביצוע פקודות קוליות.¥

זווג (התאם) את הטלפון הנייד שלך עם¥

כת.המער

ביצוע שיחת טלפון.¥

 הוראות עבור כל אחד מהתפקודים

המצויינים לעיל, ניתנות בפיסקאות הבאות.

הכנת ספר הטלפון של הטלפון

הנייד שלך

לפני שאתה יוצר יחסי זיווג (התאמה) בין

, עליךBlue&MeTMהטלפון הנייד שלך ו� 

ת קשר בספרלוודא שיש לך רישומי יציר

הטלפונים של הטלפון הנייד שלך, כך שתוכל

בורית.להשתמש בהם באמצעות הדי

אם ספר הטלפונים שלך ריק, צור

במהירות כמה רישומים חדשים עבור חיוג

מספרי טלפון תכופים. לפרטים נוספים, עיין

כה למשתמש של הטלפון הניידרבספר ההד

.(Mobile phone owner’s manual)שלך 

 להכנת רישומי קשר מתאימים בספר

הטלפון של הטלפון הנייד שלך, התייחס לפרק

ביעת תפקודים � זיווג הטלפון הניידק

שלך.

הערות חשובות

בספר הטלפון המועתק ל�¥

Blue&MeTMניתן להשתמש רק לאחר ,

זיווג (התאמה) הטלפון הנייד המתאים.

 אוSIMרישומים המאוחסנים בכרטיס ¥

ה ל�בזיכרון הטלפון הנייד, ניתנים להעבר

Blue&MeTMבתהליכים שונים, בהתאם 

לדגם הטלפון הנייד שלך.
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נסה ביצוע פקודות קוליות

ב של דו השיח שאתה מנהל עםבכל של

כת, אתה יכול להשתמש תמידהמער

ה), כדי להשיג” (עזרHelpה הקולית “בפקוד

אינדיקציות מפורטות אודות הפקודות

ב דו השיח הנוכחי.הקוליות הזמינות בשל

”, פעל באופןHelpכדי לנסות את תפקוד “

הבא:

 בגלגל ההגה.לחץ על הלחצן ¥

 ישמיע צלילBlue&MeTMלאחר ש� ¥

המציין כי זיהוי קול פעיל, בטא בקול

“Help .”Blue&MeTMישמיע את 

רשימת הפקודות הקוליות הזמינות.

ה הכללית, בטאלאחר סיום הודעת העזר¥

ביעות) ולאחר מכן” (קSettingsבקול “

“Help .”Blue&MeTMישמיע שוב את 

רשימת הפקודות הקוליות הזמינות עבור

.SETTINGSתפריט 

בטא בקול את אחתלאחר מכן אתה יכול ל¥

הפקודות הזמינות, ולהמשיך בדו השיח

כפי שאתה רוצה.

ה נוספת, לחץ עלאם אתה זקוק לעזר¥

”.Help ובטא בקול “לחצן 

זווג (התאם) את הטלפון הנייד שלך

כבבצע את הפעולה הזו, רק כאשר הרחשוב ל

ה.במצב עציר

לזיווג הטלפון הנייד שלך, פעל באופן הבא:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על לחצן ¥

”, לאחר מכןSettingsבטא בקול “

, אמורBlue&MeTMבסיום הודעת

“Pairing.(התאמה) זיווג ”

PINכת תראה לך את מספר ה� המער¥

ב�לזיווג (התאמת) הטלפון בתצוגה הר

בים הבאים, עייןתכליתית. עבור שני השל

כה למשתמש של ספררת ההדבחובר

הטלפון שלך, אודות זיווג (התאמה)

.בלוטוס

חפש בטלפון הנייד שלך התקנים¥

המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס

ביעה מכונה בטלפון הנייד שלך(הק

Discover (גלה) או New Deviceהתקן) 

חדש)). ברשימה זו אתה תמצא את

”Blue&MeTM“ או את ”My Car”

כתם המזהה את מערכב שלי) (ש(הר

Blue&MeTMכבך). בחר המתוקנת בר

בו.

ם את מספר ה�כאשר הטלפון הנייד קיד¥

PIN,והוא מוצג בתצוגת לוח המחוונים 

השתמש בלוח המקשים של הטלפון

כתהנייד שלך. אם הזיווג הצליח המער

” (מתחבר),Connectingתאמר “

ובסוף התצוגה תציג את הודעת האישור

ואת מספר הזיהוי של הטלפון הנייד

המזווג.

חיוני להמתין עד שתראה את הודעות האישור

לפני או בתצוגה. לחיצה על 

בטל את תהליךשההודעה מוצגת, עלולה ל

הזיווג (התאמה). אם התהליך כושל תופיע

ה שכזה חזור על תהליךגיאה, במקרהודעת ש

הזיווג (התאמה).

Blue&MeTMבתחילת הזיווג (התאמה) ¥

” (ברוך הבא), מידWelcomeתאמר “

בור. הודעה זו לא תישמע יותרלאחר החי

בתהליכי הזיווג (התאמה) הבאים.
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¥ Blue&MeTMישאל אם ברצונך 

להעתיק את ספר הטלפונים של הטלפון

הנייד המזווג  (המותאם) שלך ל�

Blue&MeTM. . מומלץ להעתיקו

להתחלת העתקת ספר הטלפונים, אמור

“Yes“ או אם אינך רוצה ”No.”

בכמה סוגי טלפונים ניידים ספר¥

ההטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי. במקר

שכזה עליך להעביר את רישומי ספר הטלפון

בשימוש בלוח המקשים של הטלפון הנייד

בקש אותך לעשות יBlue&MeTMשלך. אם 

זאת, בצע התהליך בהתאם להוראות

המיוחדות לטלפון הנייד שלך, ולחץ על

 כאשר סיימת.

ביצוע שיחת טלפון

והן“ הוא אחד מרישומי’צא מתוך הנחה כי “ג

הקשר המאוחסנים בספר הטלפון שלך.

והן פעל באופן הבא:’לחיוג לג

 בגלגל ההגה ובסיוםלחץ על הלחצן ¥

”Call Johnהודעה קולית בטא בקול “

והן).’(התקשר לג

כת תציג אתם מזוהה, המעראם הש¥

מידע הקשר המזוהה במסך התצוגה.

והן’אם קיים רק מספר טלפון אחד עבור ג

כת תשאל האםבספר הטלפונים שלך, המער

ברצונך להתקשר לג‘והן. לתחילת

” או אם אינך רוצהYesההתקשרות אמור “

“No.”

כתוהן יש כמה מספרי טלפון, המער’אם לג

תשאל איזה מספר טלפון ברצונך לחייג

Call John (at) Work or (at)(לדוגמה “
Home?ה או בבית?).והן בעבוד’” (לחייג לג

והן יש כמה מספרי טלפון אך’אם לג

ה,“המיקום“ (סוג מספר הטלפון כמו עבוד

) חסר, תציג את הקשר עם רשימת’בית וכו

בורית תשאלכת הדימספרי הטלפון שלו. מער

אם ברצונך לחייג למספר הטלפון המוצג. כדי

”, אם אינך רוצהYesלענות כן בטא בקול “

”. אם זה הקשר הנכון אךNoבטא בקול “

”Forwardגוי, אמור “מספר טלפון  ש

” (לאחור), לנווטBackward(לפנים) או “

ברצונך לחייג. להתקשרלמספר הטלפון ש

”Callלמספר הטלפון המוצג, בטא בקול “

(התקשר). אתה גם יכול לגלוש ידנית למספרי

 אוהטלפון, בלחיצה על לחצני גלגל ההגה 

, עד שתמצא את מספר הטלפון הרצוי.

SRC/OK או על עתה לחץ על 
להתחיל בהתקשרות.

 לסיום שיחת הטלפון, לחץ על ¥

למשך זמן ארוך יותר משניה אחת.

אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת

כתערמפעולות זיהוי קול, התייעץ בפרק 

בורית � איתור תקלות.די
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ריך עיון מהיר לנגן מדיהמד

בצי שמע דיגיטלייםכדי להתחיל לנגן ק

 שלך, פעלUSBהמאוחסנים בהתקן ה� 

באופן הבא:

USBהעתק רצועות הקלטה להתקן ה� ¥

,wmoמטי  מכיר בפורBlue&MeTMשלך (

mp3 ו� wmvמטיבצי שמע, ופור עבור ק

wpl ו� ,m3u.(עבור רשימות ניגון 

: חבר פשוטUSB ללא כבל USBהתקני ¥

 (ישירות או באמצעותUSBאת התקן ה� 

כב (ראה ברUSBכה) לפתח ה� כבל האר

).איור 1

: השתמשUSB עם כבל USBהתקני ¥

 ללא כבלUSBבכבל לחבר את התקן ה� 

USB לפתח ה� :USB ללא כבל USB:

).איור 1כב (ראה בר

.MARהסובב את מפתח ההצתה ל� ¥

Blue&MeTMיתחיל לנגן באופן אוטומטי 

את רצועות ההקלטה הדיגיטליות,

עתן מתוך הספריה שנבנתה ברגבבחיר

.USBבו חובר התקן ה� 

 בנה ספריהBlue&MeTMלאחר שה� ¥

בצי השמע הדיגיטלייםהכוללת את ק

בחור ולנגן את רצועותשלך, אתה יכול ל

בומים, את האמניםההקלטה, את האל

ואת רשימות הניגון, בפעולות בזה אחר

זה ידניות או פקודות קוליות ב�

Blue&MeTMבניית הספריה עשויה .

USBרוש כמה דקות, אם התקן ה� לד

בצים.שלך כולל כמה ק

ריך עיון מהיר לקוראמד

הודעות
בלוטוסאם הטלפון הנייד שלך עם טכנולוגיית 

תומך בתפקוד קורא הודעות, כאשר מגיעה

 ינגן צלילBlue&MeTM חדשה, SMSהודעת 

וישאל  אותך אם ברצונך לקרוא את ההודעה.

”  או לחץ עלYes בטא את המלה “¥

, כדי לקרוא אתSRC/OK או על 

בלה.ההודעה האחרונה שהתק

” או לחץ על Noבטא את המלה “¥

כת תשמור את ההודעה בזיכרון כדיהמער

שתוכל לקרוא אותה מאוחר יותר.

עבור פרטים נוספים אודות קורא הודעות

SMS.“התייחס לפרק “תפקודי קורא הודעות ,

אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת

ביעות קורא ההודעות, עיין בפרק “קוראמק

הודעות � איתור תקלות“.
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בציאתה יכול גם להחליט האם לנגן ק¥

שמע באופן אוטומטי, כאשר אתה מחבר

תך. או לנגנם לפי פקודUSBאת התקן ה� 

למידע נוסף אודות נגן המדיה, התייחס לפרק

תפקודי נגן מדיה.

 אם אתה נתקל בקשיים בכל אחד

מפעולות זיהוי קול, עיין בפרק נגן מדיה �

איתור תקלות.

כיצד להשתמש ב�
Blue&MeTM

בקרי גלגל ההגה

)איור 1הלחצנים בגלגל ההגה (ראה 

בורית,ביצוע תפקודים בדימשמשים ל

להפעלת זיהוי קול, לשימוש בתפקודי נגן

ת אופציית תפריטמדיה או בבחיר

Blue&MeTM.

ללחצנים מסוימים יש תפקודים מרובים,

כת.התלויים במצב הנוכחי של המער

התפקוד הנבחר בתגובה ללחיצת מקש

במקרים מסוימים, מבוקר על ידי משך הזמן

בו נלחץ המקש (קצר או ארוך).ש

 עבור מידע נוסף, קרא בפרק “תצוגה

ולחצנים בגלגל ההגה“.

ההער

בקרים ידניים, מזוהותהוראות המתייחסות ל

.בטקסט באמצעות הסמל 

פקודות קוליות

בטא פקודות קוליות, וכך היא/הואהנהג יכול ל

בה שלהם,אינם צריכים לשנות את מצב הישי

כת תשמע אותם. מאחרכדי שהמער

והמיקרופונים ממוקמים באופן נכון ומכוונים

ה זו.למטר

פקודות קוליות שהן מלים המזוהות על ידי

כת, מזוהות כ� “מלות מפתח“.המער

בורית מזהה ועונה לרשימהכת הדימער

בעה מראש של פקודות קוליות. רשימתשנק

מת מלתהפקודות הקוליות הזמינה, תלויה בר

מפתח הנוכחית המופעלת. הרשימה

,הנוכחית זמינה תמיד בלחיצה על 

” לאחרHelp”, או בהכרזת “Helpובהכרזה “

Blue&MeTMכת. גם כל שאלה של המער

סאות אישיות של פקודות קוליות,ה בגירמכיר

ם של איש קשר בספר הטלפונים שלך.כגון ש

ך בשום אימון קולי, לשימוש בפקודותאין צור

כת זו.קוליות עם מער
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כת, לחץ עלה קולית למערכדי להפיק פקוד

ת(איור) והמתן עד שהצליל המציין את הכר

הה פעיל. לאחר מכן, אמור את הפקודהפקוד

כתבעי באופן מתון. כאשר המערבקולך הט

הה שלך, היא תאשר את הפקודה בפקודמכיר

בור, או בתגובה או בפעולה ביחסבדי

תך.לפקוד

הפקודות הקוליות מאורגנות בהתאם לשלוש

מה 2" ו�מה 1", “ררגה: “רמות גדלות בהדר

מה 3".“ר

מה 1 מבוטאתכאשר מלת מפתח תקפה* בר

מהכת תפעיל מלות מפתח ברבקול, המער

מה2; כאשר מבוטאת בקול מלת מפתח בר

מה 3.כת תפעיל מלות מפתח בר2, המער

אם המשתמש מבטא מלת מפתח תקפה
המה 1, תפריט המשנה הרלוונטי לפקודבר

זו יישאר פעיל, עד שמלת המפתח תוביל
ת נתונה או הפעולה ההדדיתמה אחרלר

מות האחרותנקטעת; חוק זהה ישים עבור הר
מות 2 ו� 3).(ר

  עבור הרשימה הזמינה של מלות מפתח,
סיכום פקודות קוליותהתייחס לפרק 

(מלות מפתח).

כדי לחזור על ההכרזה הקולית האחרונה של
ליותר משניה אחת או כת, לחץ על המער

”Repeatובטא בקול “ ה על לחץ בקצר
(אמור שוב).

כת יכולה להפיק הכרזות קוליות. הכרזההמער
ת היזומה על ידיקולית היא הודעה מדובר

ביטול הכרזה קולית לחץ על כת. להמער
” (בטל).Cancel, והכרז “או לחץ על 

פעולה קולית הדדית היא התקשרות דו�
ביןכת לצדדית/דו�שיח מדובר בין המער

המשתמש. כדי ליזום פעולה קולית הדדית,
ה, לקטוע פעולהוהשמיע פקוד לחץ על 

קולית הדדית מתנהלת ולהתחיל פעולה
 בכל זמןקולית הדדית חדשה, לחץ על 

נתון במהלך הפעולה הקולית הדדית והשמע
ה קולית.פקוד

להפסקת פעולה קולית הדדית מתנהלת,
. אתה תשמע צליל המציין כילחץ על 

הופסקה פעולת זיהוי קול.

בורית, יכולה להשמיעה של דיאופצית עזר
ךבור את רשימת הפקודות הזמינות עבורבדי

ב במילת המפתחבכל זמן נתון, בהתחש
הנוכחית בה אתה משתמש. כדי להשתמש

”. האזן לרשימתHelpה, אמור “כת עזרבמער
הפקודות הזמינות הנוכחיות, והחלט איזו

כת.ה ברצונך להשמיע למערפקוד

כוונן את עוצמת הצליל של שיחות הטלפון,
כב נמצאמה הנוחה והבטוחה בעת שהרלר

ת המחדלמת עוצמת ברירבתנועה. לכוונן ר
, ראה פרק תפקוד עוצמתBlue&MeTMשל 

כהרת ההדצליל שמע חיצוני בחובר
כת השמע. לכוונון באופןלמשתמש של מער

 או +זמני של שיחת טלפון נוכחית, לחץ על
 או כוונן את מצב כפתור הרדיו. לאחר�על 

ששיחת הטלפון נותקה, עוצמת הצליל תחזור
מתה המקורית.לר

, לכוונן את� או על +אתה יכול ללחוץ על 
עוצמת הצליל ההכרזות הקוליות הנוכחיות

.Blue&MeTMשל 

נא זכור כי כדי להפסיק הכרזה קולית עליך
, בכל זמן נתון במהלךללחוץ תמיד על 

ה קוליתפעולה קולית הדדית ולהשמיע פקוד
חדשה.

מה המיוחסת בהמשך.כת עבור הר, הניתנת לזיהוי על ידי המערBlue&MeTMתוקף פירושו מלת מפתח מבוטאת נכון ונכללת ב� “מילון“ *
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הערות

הוראות המתייחסות לפקודות קוליות,¥

מזוהות בטקסט באמצעות הסמל        .

, אם לא תשמיעלאחר שלחצת על ¥

כתה קולית בתוך כמה שניות, המערפקוד

ה קולית. אם לאתאיץ בך להשמיע פקוד

ב מאפיין זיהוי קול ייסגר. אותו מצבתגי

יחזור על עצמו אם לא תענה לשאלה

במהלך פעולה קולית הדדית. אתה

תשמע צליל המציין כי זיהוי קול מפסיק

לפעול.

הכת נכשלת בזיהוי פקודכאשר המער¥

מנות שניהקולית שלך, היא תעניק לך הזד

ה הקולית שלך. אם אינךלחזור על הפקוד

ה הקולית שלךבטוח באם הפקוד

מתאימה להקשר הנוכחי, הכרז בקול

“Help.”

שימוש בזיהוי קול

גות בזיהויכת זיהוי קול עשויה לעתים לשמער
ה קולית. לוודא כי הפקודות הקוליות שלךפקוד

כת, השתמש בקווימוכרות תמיד על ידי המער
ההנחיה הבאים:

הבטא את הפקוד לאחר לחיצה על ¥
כת תשמיע אתהקולית, לאחר שהמער

הצליל המציין כי זיהוי קול פעיל.

כת תשאל שאלה, המתןלאחר שהמער¥
שניה אחת לפני הכרזת התשובה, לוודא

שזיהוי קול פעיל.

כתה לפני שהמערבטא פקודאם ברצונך ל¥
תסיים להשמיע את הכרזתה או שאלתה,

,ה על אתה יכול ללחוץ שוב בקצר
תכת אומרלקטוע את מה שהמער

תך.ולהכריז את פקוד

מת עוצמת צלילה בראמור את הפקוד¥
רגילה.

בעיבטא מלים באופן ברור בקולך הט¥
ובקצב מתון, ללא הפסקות.

ת האפשר, נסה להפחית את רעשיבמיד¥
כב.הרקע בר

בקש מכל הנוסעים לשמור על שקט בעת¥
שאתה מבטא פקודות קוליות, כדי למנוע

כת עלולה להכיראי הבנות מאחר והמער
במלים אחרות (בנוסף או בשונה

ה וכמהה הקולית שלך), במידמהפקוד
ברים.אנשים מד

כבך יש גג מתקפל, סגור אותו לפניאם לר¥
שאתה משתמש בזיהוי קול.

הערות

סה בשפה המקומיתבאשר לארצות בהן הגיר
אינה זמינה. זיהוי קול של פקודות ושמות אנשי
קשר שונים עשוי להיות קשה. לכן מומלץ לך
לאמץ לעצמך מבטא, התואם לשפה

.Blue&MeTMהמיוצגת של ידי 

כזלשינוי שפת זיהוי קול, התקשר למר
המורשה של פיאט או עיין באתר המוקדש

.www.fiat.comלכך 
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תצוגה

האופציות השונות בתפריט הראשי של
Blue&MeTMב�, מוצגות בתצוגה הר

).איור 1תכליתית של לוח המחוונים (ראה 

התצוגה מציגה את המידע הבא:

ת מוכשר בלוטוס הטכנולוגיה האלחוטית¥
לפעולה בטלפון הנייד שלך.

 מחובר כעתBlue&MeTM מציין כי ¥

לטלפון הנייד עם הטכנולוגיה האלחוטית

בלוטוס.

¥NO BLUETOOTH(ללא בלוטוס) 

ב�סאות עם תצוגה רבור מנותק (בגירהחי

תכליתית).

בור מנותקמציין כי החי ר  הסמל היעד¥

ב�תכליתית).סאות עם תצוגה ר(בגיר

 הסמל        מציין שהשיחה הנוכחית היא¥

השיחה הנכנסת הראשונה הסמל קיים

סאות עםרק עם שיחה ממתינה (גיר

ב�תכליתית).תצוגה ר

מציין שהשיחה הנוכחית היאהסמל ¥

השיחה הנכנסת השניה הסמל קיים רק

סאות עם תצוגהעם שיחה ממתינה (גיר

ב�תכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח)ר

סאותה (גירמציין שיחת וועיד הסמל ¥

ב�תכליתית עם יכולת זיהויעם תצוגה ר

ופיענוח).

ם של מנשא הטלפון הנייד הנוכחיהש¥

שלך (“�������“ מוצג אם אין הוא זמין).

בלה, מספרמידע אודות הודעה שהתק¥

ם (אםהטלפון של שולח ההודעה או הש

שמור בספר הטלפון).

מידע המתייחס לרצועת ההקלטה¥

המנוגנת באמצעות נגן המדיה.

 או אופצייתBlue&MeTMמידע נוכחי של ¥

).איורים 2, 3תפריט נוכחית (ראה 

ב�תכליתית עם יכולת זיהויאיור 3 � תצוגה ר

ופיענוח

ב�תכליתיתאיור 2 � תצוגה ר

כת שמעמער

Blue&MeTMמשתמש בציוד השמע 

ר הספק שמעכבך כדי לשדהמובנה בר

בורית, נגן מדיה, הכרזות(שיחות טלפוניות בדי

ה זו תוכניתקוליות ואותות צלילים). למטר

השמע הנוכחית מושתקת כאשר זה נחוץ.

אתה יכול לכוונן תמיד את עוצמת צליל

כת השמע, או באמצעות הרדיו אומער

באמצעות לחצני גלגל ההגה.

כת השמע על ידיכאשר נעשה שימוש במער

Blue&MeTMתצוגת הרדיו תציג הודעות ,

מוקדשות לכך.

Blue&MeTM תפקוד תפריט

 מציגBlue&MeTMהתפריט הראשי של 

אופציות בתוך רשימה תבניתית. ניתן לראות

כל אופציה (פריט) של התפריט בתצוגת

תקלות בלוח המחוונים. אופציות זמינות

מאפשרות להפעיל תפקודים שונים, או

Blue&MeTMכת ביעות במערלהחליף ק

שלך.

1
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התפריט הראשי כולל את האופציות הבאות:

� תפריט משנה זהשיחות אחרונות ¥
מאפשר לך לראות רשימה של שיחות

בלו. אואחרונות שנעשו או התק
ת מזיכרון הטלפון הניידשהרשימה מורד

בורית,ת מהשימוש בדיברשלך, או מצט
או משניהם.

 � תפריט משנה זהספר הטלפון¥
מאפשר לך לראות את מספרי הטלפון

בחור מספר אחדבספר הטלפון שלך, ול
לחיוג. אם ישנה כמות גדולה של רישומים
בספר הטלפון שלך, הפריטים ייכללו

בוצות בתוך תפריטי משנה אלפא�בק
ביתיים, תוך ציון ההתקשרויות בתוך

בוצה הזו. מספר ההתקשרויות בתוךהק
בוצה תלויים בכמות הרישומים בספרק

הטלפון שלך.
 תפריט משנה זהקורא הודעות �¥

מאפשר לך לקרוא את ההודעה האחרונה
בלה, או לחייג לשולח ההודעה אושהתק

למחוק את ההודעה האחרונה
בלה. ניתן לשמור בזיכרון עד 20שהתק

בה המוקדשתבלו בתיהודעות שהתק
לכך, ולהשמיע אותן מאוחר יותר או לחייג
לשולחי ההודעות או למחוק אותן. ניתן

בלת הודעתבחור אותות המציינים את קל
SMS.חדשה 

� תפריט משנה זה מאפשרנגן מדיה ¥
ף ברצועות הקלטה דיגיטליותפדלך לד

אנר,’ם אמן, לפי זבספריה, לפי תיקייה, ש
בום או לפי רשימת ניגון. בתפריטאל

ת רצועותבחירמשנה זה יש להשתמש ל
הקלטה וניגונן.

 � תפריט משנה זה מאפשר לךביעותק¥
בצע משימות כגון ניהול רישומי ספרל

ת יחסי זיווג (התאמה)הטלפון שלך, יציר
בור זיהוי אישי.ביעת חיאו ק

לפתוח את התפריט הראשי

,Blue&MeTMכדי לפתוח את תפריט ראשי 
. אתה יכול להפעיל אתלחץ על 

כת באופן הדדי, בלחיצה על הלחצניםהמער
בגלגל ההגה.

ניווט אופציות בתפריט

 אולניווט אחר פריטים בתפריט, לחץ על 
.על 

כאשר מספר התווים בהודעת תצוגה ארוך
מדי עבור מספר התווים המותר בתצוגה,
הטקסט בהודעת התצוגה יחתך, כדי

להתאימו לגודל התצוגה.

ת אופציה מוצגת בתצוגה, לחץ על  אובחירל
SRC/OK על .

ת אופציה או ליציאה מתפריטביטול בחירל
.המשנה, לחץ על 

ההער

ניתן לנווט בתפריט בשימוש הלחצנים בגלגל

כב נייח.ההגה, רק כאשר הר

בוריתכת דיתפקודי ער
Blue&MeTMבלבצע ולק מאפשר לך ל

שיחות טלפון בטלפון הנייד שלך המוכשר

לפעולה בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס,

בשימוש בפקודות קוליות (מלות מפתח) או

בלחצני גלגל ההגה.

בשימוש בפקודות קוליות אתה יכול להתקשר

לאנשים המופיעים בספר הטלפון שלך, בביטוי

ם המשפחה; או אתה יכולשמם הפרטי או ש

בצע שיחות טלפון למספרים שאינם שמוריםל

בספר הטלפון שלך, בהכרזת התווים של

מספר הטלפון.

בצעבשימוש בלחצני גלגל ההגה אתה יכול  ל

התקשרויות טלפוניות לאנשים הרשומים

בספר הטלפון שלך, או לקרוא לרשימת

לשיחותת פריט הקשור ההיסטוריה בבחיר

תפריטי משנה בספר הטלפון. או אחרונות

בנוסף לכך, אתה יכול להשתמש במאפייני

התקשרות אחרים, כגון מענה לשיחות

ת שיחה ושיחהנכנסות, חיוג מחדש, החזר

ממתינה.

 אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת

בוריתכת דימפעולות זיהוי קול, עיין בפרק ער

� איתור תקלות.
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הערות

בל שיחותבצע או לקלפני שאתה יכול ל¥

ב ליצורבורית, אתה חייכת הדיטלפון בער

יחסי זיווג (התאמה) עבור הטלפון הנייד

שלך.

ביעתק למידע נוסף קרא פרק  

תפקודים � זיווג (התאמה) הטלפון

הנייד שלך.

בורית שלך,כת הדיכדי להפעיל את ער¥

.MARב להיות במצב מפתח ההצתה חיי

אם במהלך שיחת טלפון אתה מסובב את¥

.STOPמפתח ההצתה למצב 

האלקטרוני ממתג ההצתה, תוכל

בוריתלהמשיך את השיחה באמצעות הדי

במשך 15 דקות.

ביצוע שיחת טלפון

בצע שיחת טלפון בשימוש באחתאתה יכול ל

השיטות הבאות:

חיוג לקשר בספר הטלפון שלך.¥

ה חיוג מספר טלפון בשימוש בפקוד¥

קולית.

חיוג מספר טלפון בשימוש בלוח המקשים¥

של הטלפון הנייד.

חיוג למספר טלפון בשימוש ברשימת¥

ההיסטוריה (שיחות אחרונות).

בלה. שהתקSMSחיוג לשולח הודעת ¥

 למידע נוסף התייחס לפרק תפקודי קורא

, פיסקה ניהול הודעות.SMSת הועד

חיוג לקשר בספר הטלפון שלך

ב ליצור יחסי זיווג (התאמה) לטלפוןאתה חיי
כתשלך ולהטעין את ספר הטלפון שלך במער

בורית, כדי להשתמש במאפייןהטלפון של הדי
החיוג.

לחיוג לקשר בספר הטלפון בשימוש
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

 לפתיחת התפריטלחץ על 
הראשי.

 (ספרPHONEBOOKבחר ב� 
/SRCטלפון) ולאחר מכן, לחץ על 

OK או על .

בוצהת קבחירל או על  לחץ על 
אלפא�ביתית אליה הקשר שלך שייך,

 לאחר או על SRCלחץ על 
מכן בחר בקשר הרצוי.

אם לקשר יש רק מספר טלפון אחד,
 או על SRCלחץ על 

להתחיל בהתקשרות.

בים,אם לקשר יש מספרי טלפון ר
 כדי או על SRCלחץ על 

לראות את מספרי הטלפון השונים.
לאחר מכן, בחר במספר הטלפון

 ולחץ או על הרצוי בלחיצה על 
להתחיל או על SRCעל 

בהתקשרות.

לסיום שיחת הטלפון, לחץ על
 ליותר משניה אחת.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית

צא מתוך הנחה כי ברצונך לטלפן
והן“ בספר הטלפון של’לקשר “ג

הטלפון הנייד שלך.

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על  
” (התקשרCall Johnבטא בקול “

Call John (on/at)והן), או “’לג
Mobileוהן בנייד).’” (התקשר לג
מת מלת המפתחה קוד(בהצהר

“Mobileמייצגת את סוג מספר ”
ברצונך לחייג. סוג מספרהטלפון ש

,at) Homeהטלפון יכול להיות או “
(at) Workה), או” (בבית או בעבוד

)“(on/at Other.(באחר) ”

כת תציג אתם מזוהה, המעראם הש
והן לדוגמה)’מידע הקשר המזוהה (ג

במסך התצוגה.

אם קיים רק מספר טלפון אחד עבור
כת תשאל האם ברצונךוהן, המער’ג

להתקשר לג‘והן. לתחילת
” או אםYesההתקשרות אמור “

”.Noאינך רוצה “

והן יש כמה מספרי טלפון,’אם לג
כת תשאל איזה מספר טלפוןהמער

Call Johnברצונך לחייג (לדוגמה “
(at) Work or (at) Home?”

ה או בבית?).והן בעבוד’(לחייג לג

והן יש כמה מספרי טלפון אך’אם לג
“המיקום“ (סוג מספר הטלפון כמו

) חסר, תציג את’ה, בית וכועבוד
הקשר הנבחר עם רשימת מספרי

הטלפון שלו.

להתקשר למספר הטלפון המוצג,
” (התקשר).Callבטא בקול “

 אם זה הקשר הנכון אך מספר טלפון
גוי, אתה גם יכול לגלוש ידניתש

 אולמספרי הטלפון, בלחיצה על 
 עד שתמצא את מספרעל 

הטלפון הרצוי. עתה לחץ על 
 להתחילSRC/OKאו על 

בהתקשרות.

לסיום שיחת הטלפון, לחץ על
 למשך זמן ארוך יותר משניה

אחת.

עצה מעשית

ם עם מספרי טלפוןכאשר אתה מתקשר לאד
הבים, השתמש בחלק “המיקום“ של הפקודר

Home, (at) (at)הקולית (לדוגמה  “
Work, (on/at) Mobileבאופן זה תקצר .”

בצע שיחתרשים לבים הנדהשלאת כמות 

טלפון.

חיוג מספר טלפון בביצוע פקודות קוליות

לחיוג מספר טלפון בשימוש בפעולת

גומלין קולית, פעל באופן הבא:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 

” (חייג).Dialבטא בקול “

,Number”כת תענה המער
please”.

רדבטא בקול את מספר הטלפון בס

של תווים בודדים (לדוגמה: “0", “1",

,"8“ ,"7“ ,"6“ ,"5“ ,"4“ ,"3“ ,"2“

ה), “*“בר“9", “+“ (פלוס), “#“ (לי

(כוכב)).

לדוגמה את המספר 0113290103

בטא באופן הבא: “אפס, אחד,יש ל

אחד, שלוש, שתיים, תשע, אפס,

אחד, אפס, שלוש“.

כת תחזור על המספר השלםהמער

ותציג אותו.

אם המספר מושלם, בטא בקול

“Dialבטא” (חייג). אם לא השלמת ל

את מלוא מספר הטלפון, בטא בקול

את התווים הנותרים ולאחר מכן הכרז

“Dial.”
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כת תתחיל להתקשר למספרהמער

הטלפון המוצג.

לסיום שיחת הטלפון, לחץ על

 למשך זמן ארוך יותר משניה

אחת.

ר תווידבטא בקול את סאתה יכול ל

בוצות תווים“,מספר הטלפון “בק

המאפשר לך לאמת את זיהוי המספר

בוצות תווים נוצרותבחלקים קטנים. ק

בהפסקות בהן אתה משתמש בעת

ר התווים בקול. אם אתהדביטוי ס

עושה הפסקה לאחר ביטוי בקול של

בוצת תווים.ת קכמה תווים, נוצר

כת תחזור על התווים המזוהים.המער

בוטאו בקול נכונים,אם התווים ש

תוכל להמשיך בביטוי בקול של מספר

בוטאו בקולהטלפון. אם התווים ש

בוצתאינם נכונים, תוכל למחוק ק

” (מחק).Deleteתווים בביטוי בקול “

בוצהכת תמחק את הקהמער

האחרונה של התווים, ותציג את

מספר הטלפון החלקי. לאחר מכן,

בוצת התוויםבטא מחדש את ק

הנכונה וגם את תווי מספר הטלפון

הנותרים.

ביטול התקשרות טלפונית בטאל

” (בטל).Cancelבקול “

ביטול התקשרות טלפונית ולהתחילל

”Start overשוב בחיוג, בטא בקול “

(התחל מחדש).

כת לחזור על מספרבקש מהמערל

”Repeatטלפון מוכר, בטא בקול  “

(אמור שוב). אם לא חוייג שום מספר

Noכת תאמר “טלפון, המער
number availableאין מספר) ”

זמין).

כת תחזוראם מספר הטלפון שהמער

” (חייג)Dialעליו נכון, בטא בקול “

לתחילת ההתקשרות.

ההער

ה קולית,כאשר מחייגים מספר טלפון בפקוד

חיוני להפחית למינימום את רעשי הרקע

בקש מהנוסעים להיות בשקט בעתכב, ולבר

כת היאשאתה מבטא תווים. מאחר  והמער

בור עצמאי ומסוגלת לזהות קולותמסוג די

אחרים; קיים לכן סיכון שכמה מספרים יזוהו

גוי וייתווספו למספרי הטלפון הנכוניםבאופן ש

או שאינם מזוהים.

חיוג מספר טלפון בשימוש לוח

מקשי הטלפון הנייד

לחלופין אתה יכול לחייג מספר טלפון

בשימוש בלוח המקשים של הטלפון

הנייד שלך, ולאחר מכן להמשיך

כתבשיחה הטלפון באמצעות מער

בורית.הטלפון של הדי

ב ליצור יחסי זיווג (התאמה)אתה חיי

לטלפון שלך ולוודא כי הטלפון הנייד

בוריתכת הדישלך נמצא בטווח מער

כבך.של ר

לחיוג מספר טלפון בשימוש בלוח

המקשים של הטלפון הנייד שלך, פעל

באופן הבא:

חייג את מספר הטלפון בלוח¥

המקשים של הטלפון הנייד שלך,

וחבר את ההתקשרות הטלפונית

רש בטלפוןבהתאם לתהליך הנד

הנייד שלך.

נהל את השיחה באמצעות¥

בורית.כת הטלפון של הדימער

לסיום שיחת הטלפון לחץ על¥

 ליותר משניה אחת, או

סיים את שיחת הטלפון בלוח

המקשים של הטלפון הנייד שלך.
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חיוג מספר טלפון בשימוש רשימת

ההיסטוריה (שיחות אחרונות)

 (שיחות אחרונות)LAST CALLSאופציית 
בוצעוהיא רשימה של השיחות האחרונות ש

בלו. היא יכולה לכלול עד עשר שיחותאו התק
בלו, עשר שיחות יוצאות וחמש שיחותשהתק

שהוחמצו.

לחיוג מספר טלפון בשימוש פעולת
גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

 לפתיחתלחץ על ¥
התפריט הראשי.

 ולאחרLAST CALLSבחר ב� ¥
 או עלSRC/OKמכן לחץ על 

.

כת תציג רשימה שלהמער¥
מספרי טלפון. השתמש ב� 

ת מספר הטלפוןבחיר ל,או ב� 
SRCהרצוי. לאחר מכן לחץ על 

 לתחילתאו על  
ההתקשרות.

לסיום שיחת הטלפון לחץ על¥
 ליותר משניה אחת.

או בשימוש בפעולת גומלין קולית:

ה למספר השיחהלחייג בחזר
בלה, לחץ על האחרונה שהתק

” (התקשרCallbackובטא בקול “
ה).בחזר

כת תציג מידע אודותהמער
המתקשר האחרון, ותשאל האם

תברצונך להתקשר  התקשרות חוזר
למתקשר האחרון. ענה בכן, בטא

”.Noת ב� “” או אחרYesבקול “

לחיוג חוזר של מספר הטלפון
ת אליו, בטא בקולשהתקשר

“Redialכת תציג מידע”. המער
אודות המתקשר האחרון, האם
ברצונך לחייג  חיוג חוזר למתקשר

” אוYesהאחרון. לחיוג חוזר אמור “
”.Noת ב� “אחר

שיחות נכנסות

בורית אתהכת הטלפונית של הדיעם המער

יכול לענות לשיחות נכנסות, בשימוש בלחצני

בלת שיחת טלפון,גלגל ההגה. כאשר מתק

כת תציג מידע אודות זהות המתקשר,המער

אם המידע זמין.

בלת יהיה צליל צלצוללשיחת הטלפון המתק

מותאם (אם תפקוד זה זמין בטלפון הנייד

שלך).

תשובה לשיחת טלפון

.ב לשיחת טלפון, לחץ על  להשי¥

לסיום שיחת הטלפון לחץ על ¥

ליותר משניה אחת.

חיית שיחת טלפוןד

חיית שיחת הטלפון לחץ על לד¥

ליותר משניה אחת.

להתעלמות משיחת טלפון

להתעלמות משיחת טלפון ולהשתקת¥

.צליל הצלצול, לחץ על 
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תשובה לשיחה נכנסת במהלך שיחת
טלפון פעילה

ב לשיחת טלפון נכנסת בעת קיום שיחתלהשי
כת המער.טלפון פעילה, לחץ על 

תעבור לשיחה הנכנסת ותעביר את השיחה
הנוכחית להמתנה.

ההער

טלפונים ניידים מסוימים תומכים ביכולת
להעביר את צלילי הצלצול אל הקשרים שלך

בורית, ולנגן אתכת הטלפונית של הדילמער
הצלילים המתואמים שלך עבור שיחות

ה זה, לשיחות הנכנסות יהיונכנסות. במקר
צלילי הצלצול המתאומים של הטלפון הנייד

שלך.

ניהול שיחות טלפון
ת שיחות טלפון מהטלפון הנייד שלךהעבר
בוריתכת הטלפונית של הדילמער

כב במהלך שיחה בטלפוןאם אתה נכנס לר
הנייד שלך וברצונך להמשיך בשיחה

כבך,בורית ברכת הטלפונית דיבאמצעות מער
אתה יכול להעביר את השיחה אליה.

פעל באופן הבא:

סובב את מפתח ההצתהכבך והיכנס לר¥

כת, להפעלת מערMARלמצב 

בורית.הדי

כת תשלח הודעה לטלפון שלךהמער¥
בורית.ותציע את תמיכת הדי

כת הטלפונית שלת השיחה למערלהעבר¥
רש עלבורית, הכנס את המידע הנדהדי

ידי הטלפון הנייד שלך. (תהליך זה שונה
בכל טלפון נייד).

כת.ת למערשיחת הטלפון מועבר¥

בוריתת שיחת טלפון מהדיהעבר
לטלפון הנייד שלך

בורית לטלפוןת שיחת טלפון מהדילהעבר
.SRC/OKהנייד שלך, לחץ על 

בר בטלפון הנייד שלך וללחוץ עדייןאתה יכול לד
על לחצני גלגל ההגה. באופן מפורט אתה יכול

, כדי לעבור בין שתי שיחותללחוץ על 
 יותרבטלפון הנייד שלך, או ללחוץ על 

משניה אחת כדי לסיים את שיחת הטלפון.

ת שיחת טלפון להמתנההעבר

כדי להעביר שיחת טלפון להמתנה ולהפסיק
את פעולת המיקרופון, כדי שתוכל לשוחח
מבלי שהמתקשר אליך יוכל להאזין לך, לחץ

.על 

התפקוד שיחת ועיד
(רק בטלפוני בלוטוס התומכים בתפקוד

זה)

ה אתה יכולבאמצעות תפקוד שיחת ועיד

לחייג למתקשר אחר, בעת שאתה עסוק עדיין

בשיחת טלפון פעילה. באופן זה אתה יכול

בר עם שני המתקשרים בו זמנית.לד

ה בזמן שאתה עדייןלהתחיל בשיחת ועיד

עסוק בשיחה פעילה, חייג למתקשר הרצוי

האחר כפי שמתואר בסעיף ביצוע שיחה

טלפונית.

ה פעילה,כאשר אופציית שיחת הועיד

CONFERENCEהתצוגה תציג את 
ה).(ועיד

 לחיצהלסיום שתי השיחות, לחץ על 

ארוכה.
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תפקודי קורא הודעות
אם הטלפון הנייד שלך עם הטכנולוגיה

תומך בתפקודי קוראלוטוס האלחוטית ב

 חדשה,SMSהודעות, כאשר מגיעה הודעת 

Blue&MeTMמשמיע צליל ואף ישאל אותך 

אם ברצונך לקרוא את ההודעה (בהתאם

בעו).לסוגי אותות שנק

מידע אודות סוגי אותות התייחס לפיסקה

.סוגי אותות

Blue&MeTM אם ברצונך שניווט 

בלהיקרא את ההודעה שהתק

באמצעות פעולת גומלין ידנית, לחץ

 או על SRC/OKעל 

ההודעה תיקרא כולל התייחסות לכל

הקיצורים ולכל סימני הרגש הכלולים

במלל.

אם אינך רוצה בכך, לחץ על 

Blue&MeTM,לא יקרא את ההודעה 

אלא ישמור אותה בזיכרון כך שתוכל

לקרוא אותה מאוחר יותר (למידע

נוסף התייחס לפיסקה כיצד לקרוא

 האחרונהSMSאת הודעת 

בלה).שהתק

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.

”,Yesאם תבטא את המלה “

Blue&MeTM,יקרא את ההודעה 

כולל התייחסות לכל הקיצורים ולכל

סימני הרגש הכלולים במלל. אם לא

כת”, המערNoאמור את המלה “

תשמור את ההודעה בזיכרון כדי

שתוכל לקרוא אותה מאוחר יותר

(למידע נוסף התייחס לפיסקה כיצד

 האחרונהSMSלקרוא את הודעת 

בלה).שהתק

SMSכיצד לקרוא את הודעת 

בלההאחרונה שהתק
 ישמורBlue&MeTMבלת ההודעה לאחר ק

אותה (בין שההודעה נקראה או לא נקראה)

בתתיבת דואר נכנס (התייחס לפיסקה בתי

).דואר נכנס

כדי לקרוא את ההודעה האחרונה

בלה, פתח את תפריט ראשישהתק

Blue&MeTMובחר באופציה 

MESS. READERקורא) 

/SRCהודעות), לאחר מכן לחץ על 
OK בחר באופציה או על .

READ LAST(קרא את האחרונה) 

. או על SRC/OKולחץ על 

Blue&MeTMיקרא את ההודעה 

בלה.האחרונה שהתק

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.

  ואמור את המשפטלחץ על 

”Read last one”קרא את)  

 יקרא אתBlue&MeTMהאחרונה). 

בלה.ההודעה האחרונה שהתק
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בת דואר נכנסתי
Blue&MeTMתשמור בזיכרון עד 20 הודעות 

ה של הודעות קשורות זובלו (במקרשהתק

לזו, המספר יכול להיות נמוך יותר), כאשר

. כאשרבבלוטוסהטלפון הנייד שלך מזווג 

בת הדואר הנכנס מלאה, הודעה חדשהתי

נכנסת תמחק את ההודעה הישנה ביותר

בלה (גם אם היא לא נקראה עדיין).שהתק

בתניתן למחוק הודעה אחת או את כל תוכן תי

ניהולהדואר הנכנס (התייחס לפיסקה 

).הודעות

הכדי לקרוא הודעה מסוימת השמור

בת הדואר הנכנס, פתח אתבתי

 ובחרBlue&MeTMתפריט ראשי 

MESS. READERבאופציה 
(קורא הודעות), לאחר מכן לחץ על

SRC/OK או על .

בת דואר (תיINBOXבחר באופציה 

 או על /SRC/OKנכנס) ולחץ על 

MAIN(איור). גלול בין ההודעות ובחר

כת תציגאת ההודעה הרצויה, המער

את מידע שולח ההודעה אם הוא זמין.

 (קורא)  ולחץREAD בחר באופציה 

. או על SRC/OKעל 

Blue&MeTMיקרא את ההודעה 

ה.שנבחר

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.

 ואמור את המשפטלחץ על 

“Message readerקורא) ”

הודעות), לאחר אות קולי בטא את

 יציגInbox ;”Blue&MeTMהמלה “

את ההודעה הראשונה הנכללת

בת דואר נכנס (וגם את מספרבתי

, אםSMSהטלפון של שולח הודעה 

הוא נשמר בספר הטלפון).

בת הדואר הנכנס בטאלגלילה בתי

מת)” (קודPreviousאת המלה “

” (הבאה); כאשר ההודעהNextאו “

”Readהרצויה מוצגת, אמור “

Blue&MeTMיקרא את ההודעה 

ה.שנבחר

”, למחיקתDeleteבטא את המלה “

ה.ההודעה שנבחר

ניהול הודעות
Blue&MeTMבלה, כל הודעה שהתק

מאפשר לך:

לקרוא אותה.¥

לחייג ישירות לשולח.¥

למחוק אותה.¥

בצע זאת כאשר אתה קורא אתכדי ל

ההודעה, פתח את תפריט ראשי

Blue&MeTM     ולאחר מכן לחץ על 

SRC/OK תבחיר ל, או על

ת.האופציה הנבחר

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.

  ובטא את המלהלחץ על 

“Read“ (קרא), או ”Call(חייג) ”

כת” (מחק), המערDeleteאו “

תבחר את האופציה הרצויה.
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מחיקת כל ההודעות
Blue&MeTM     יכולה לשמור בזיכרון 

מקסימום 20 הודעות, הודעה חדשה

בלת תמחק את ההודעה הישנה ביותרהמתק

בת הדואר הנכנס. את כלבלה מתישהתק

ההודעות הנשמרות באמצעות

Blue&MeTMתה בודד, ניתן למחוק בפקוד

אחת.

 למחיקת כל ההודעות פתח את

, ובחרBlue&MeTMתפריט ראשי 

 (מחקDELETE ALLבאופציה 

/SRCאת הכל), ולאחר מכן לחץ על 
OK כת תשאל המער. או על

DEL. MESS.?,(?למחוק הודעות) 

 או על  SRC/OKלחץ על 

למחיקת כל ההודעות, אם לא לחץ

.על 

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.

ובטא את המלהלחץ על 

“Message readerקורא) ”

הודעות). לאחר אות קולי בטא את

Delete all ,”Blue&MeTMהמלה “

Delete all messagesישאל “
from the vehicle now?”

כב(למחוק את כל ההודעות מהר

” למחיקת כלYesכעת?). אמור “

”.Noההודעות, אם לא אמור “

סוגי אותות
,Blue&MeTMבאמצעות קורא הודעות של 

עהבוע שלושה אותות ציון אודות הגאפשר לק

 חדשה:SMSשל הודעת 

חזותי + קולי¥

Blue&MeTMעת תתריע לך על הג

הודעה חדשה, באמצעות אות חזותי

בתצוגת לוח המחוונים ובאמצעות אות

 גם תשאל אותך אםBlue&MeTMקולי. 

ברצונך לקרוא את ההודעה.

אות חזותי¥

Blue&MeTMעת תתריע לך על הג

הודעה חדשה, באמצעות אות חזותי

בתצוגת לוח המחוונים. ניתן יהיה לקרוא

בלת גם מאוחר יותראת ההודעה המתק

(ראה את הפיסקאות כיצד לקרוא את

בלה, ואת האחרונה שהתקSMSהודעת 

בת דואר נכנס).תי

הפסקת פעולת קורא¥

Blue&MeTMתנטרל את קורא 

בל איתות אודות הודעהההודעות; לא תק

חדשה נכנסת, והיא גם לא תועבר

כת.למער

פתח את תפריט ראשי
Blue&MeTMבחר באופציה ,

MESS. READER(קורא הודעות) 
 או עלSRC/OKולחץ על 

SIGNAL.בחר באופציה 
TYPE(סוג אות) וגלול בין שלושת 

האופציות הזמינות, בשימוש
, בחר באופציה או בלחצנים 

/SRCהרצויה ולאחר מכן לחץ על 
OK או על .

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
 ואמור את המשפטלחץ על 

“Message readerקורא) ”
הודעות), לאחר האות הקולי אמור

“Signal type ;”Blue&MeTM

תעלה רשימה של האופציות הזמינות
בחור את הרצויה לך, בביטויותוכל ל

” (ניטרולReader offההברות “
Visual andקורא  הודעות), “

acoustic signalחזותי ואות) ”
”Visual signal onlyקולי) או “

בד).(אות חזותי בל
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תפקודי נגן מדיה
 מאפשר את:MEDIA PLAYERתפריט 

תצוגת רצועות הקלטה המאוחסנות¥

 שלך.USBבהתקן 

בצי שמע המאוחסנים בהתקן ניגון ק¥

USB.שלך 

ההער

לפני שאתה מתחיל להשתמש בנגן המדיה,

, כדיUSBקרא את פרק התקני אחסון נתמכי 

 שלך נתמך ב�USBלוודא שהתקן אחסון ה� 

Blue&MeTM.

עם USBכיצד לחבר התקן 
Blue&MeTM

 שלך עםUSBכדי לחבר את התקן ה� 
Blue&MeTM:פעל באופן הבא ,

USBהעתק רצועות הקלטה להתקן ה� ¥
מטי מכיר בפורBlue&MeTMשלך (

wmo ,mp3 ו� wmvבצי שמע, עבור ק
 עבור רשימות ניגון).m3u, ו� wplמטי ופור

: חבר פשוטUSB ללא כבל USBהתקני ¥
 (ישירות או באמצעותUSBאת התקן ה� 

כב (ראה ברUSBכה) לפתח ה� כבל האר
).איור 1

: השתמשUSB עם כבל USBהתקני ¥
USBבכבל לחבר את התקן ה� התקני 

איורכב (ראה  ברUSBלפתח ה� התקני 
1.(

.MARסובב את מפתח ההצתה למצב ¥
Blue&MeTMיתחיל לנגן באופן אוטומטי 

את רצועות ההקלטה הדיגיטליות,
עתן מתוך הספריה שנבנתה ברגבבחיר

.USBבו חובר התקן ה� 

 (ניגוןAUTOPLAYאם תפקוד ¥
”,ONבע למצב “אוטומטי) נק

Blue&MeTM.יתחיל לנגן באופן אוטומטי 

ביעת תפקודים � נגן מדיה. ק 

כאשר מסתיימת בניית ספריית נגן מדיה, ניתן
בחור כדי לBlue&MeTMיהיה להשתמש ב� 

ולנגן רצועות הקלטה.

כיצד לנהל ספריית מדיה

בציבחור בקבאמצעות נגן המדיה אתה יכול ל

USBשמע דיגיטליים המאוחסנים בהתקן 

שלך, בשימוש בפקודות קוליות או בלחצני

גלגל ההגה.

בצי השמע לפי תיקיות,ף בקפדאתה יכול לד

בחורבום או רשימת ניגון, ולאנר, אל’אמן, ז

את הסוג הרצוי בפקודות קוליות. לאחר

ת הסוג הרצוי בחר בקובץ הרצוי,בחיר

בשימוש בבקרים הידניים.

ת,הכנס מידע רצועת הקלטה (לדוגמה: כותר

אנר), לגלישה ידידותית’בום, זאמן, אל

בספריית המדיה שלך.

ההער

מטים דורשים הכנסת מידע מדיה.לא כל הפור

 המוכרים על ידיwma ו� mp3מטי פור

Blue&MeTMדורשים מידע מדיה,  בעוד 

wav,אינו דורש. אם לא מוכנס מידע מדיה 

בצי שמע רק לפי תיקייה.בחור קניתן יהיה ל

 עצותלפרטים נוספים התייחס לפרק

מעשיות לשימוש בנגן מדיה.
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ה לפי תיקייהבחיר

רצועות הקלטה בתיקיות שלך בהתקן ה�

USB שלך, מוצגים בתפריט FOLDERS
(תיקיות).

ת רצועות הקלטה בפעולתבחיר ל

גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

 (תיקיות) ולחץFOLDERSבחר ב� 

. או על SRC/OKעל 

ף בתיקיות. לניגון כל התיקיות,פדד

 (נגן הכל),PLAY ALLבחר ב� 

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

. לתצוגת רצועות הקלטה

 או עלSRC/OKבתיקייה, לחץ על 

.

ף ברצועות ההקלטה שלפדד

ת, בחר ברצועתהתיקייה הנבחר

תההקלטה הרצויה, בחר בכותר

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 

”.Foldersבטא בקול “

ף בתיקיות. לניגון כל התיקיות,פדד

 (נגן הכל),PLAY ALLבחר ב� 

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

. תצוגת רצועות הקלטה

 או עלSRC/OKבתיקייה, לחץ על 

.

ף ברצועות ההקלטה שלפדד

ת, בחר ברצועתהתיקייה הנבחר

תההקלטה הרצויה, בחר בכותר

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

לפרטים נוספים אודות תפריט

התאמה לתיקיות, התייחס לפרק

עצות מעשיות לשימוש בנגן מדיה.



29

B
LU

E
&

M
E

ה לפי אמןבחיר

ת רצועות הקלטה של אמןבחירל

מיוחד בפעולת גומלין ידנית, פעל

באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

 (אמנים) ולחץARTISTSבחר ב� 

. או על SRC/OKעל 

ת האמן הרצוי,בחירף באמנים. לפדד

. או על SRC/OKלחץ על 

בומי האמן, לניגון כלף באלפדד

 (נגןPLAY ALLבומים, בחר ב� האל

SRC/OKהכל), ולאחר מכן לחץ על 
בום, בחר לניגון אל.או על 

בום הרצוי ולאחר מכן לחץ עלבאל

SRC/OK או על .

תלניגון רצועת הקלטה, בחר בכותר

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 

”.Artistבטא בקול “

בומי האמן, לניגון כלף באלפדד

 (נגןPLAY ALLבומים, בחר ב� האל

SRC/OKהכל), ולאחר מכן לחץ על 
בום, בחר לניגון אל.או על 

בום הרצוי ולאחר מכן לחץ עלבאל

SRC/OK או על .

תלניגון רצועת הקלטה, בחר בכותר

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

ההער

בצי שמע שלך מכיל קUSBאם התקן ה� 

ARTISTSבים, ניתן לחלק את תפריט ר
חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא�

ביתיים. ניתן להציג תפריט משנה אלפא�ביתי

רק באמצעות האות הראשונה של רצועות

), או ניתן להציג אתA-Fההקלטה (לדוגמה: 

).Aa-Arשתי האותיות הראשונות (לדוגמה: 

אנר’ה לפי זבחיר

אנר’ת רצועות הקלטה של זבחיר ל
מיוחד בפעולת גומלין ידנית, פעל

באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�
MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 
 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

אנרים) ולחץ’ (זGENERSבחר ב� 
. או על SRC/OKעל 

לניגון כל רצועתאנרים. ’ף בזפדד

לחץ עלאנר המוצג, ’ההקלטה של הז
SRC/OK או על .

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על  
”.Genersבטא בקול “

אנרים, לניגון כל רצועות’ף בזפדד
ההקלטה של הז‘אנרים המוצגים,

. או על SRC/OKלחץ על 

ההער

בצי שמע שלך מכיל קUSBאם התקן ה� 
Genersבים, ניתן לחלק את תפריט ר

חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא�
ביתיים. ניתן להציג תפריט משנה אלפא�ביתי
רק באמצעות האות הראשונה של רצועות

), או ניתן להציג אתA-Fההקלטה (לדוגמה: 
).Aa-Arשתי האותיות הראשונות (לדוגמה: 
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בוםה לפי אלבחיר

בום בפעולת גומלין ידנית,ת אלבחיר ל

פעל באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

בומים) ולחץ (אלALBUMSבחר ב� 

. או על SRC/OKעל 

ת ותצוגתבחירבומים. לף באלפדד

 או עלSRC/OKבום, לחץ על אל

.

ף ברצועת ההקלטה שלפדד

בום, לניגון כל רצועות ההקלטההאל

PLAY ALLבום, בחר ב� של האל
/SRC(נגן הכל), ולאחר מכן לחץ על 

OK בום, בחר לניגון אל. או על

 אוSRC/OKבו ולאחר מכן לחץ על 

.על 

תלניגון רצועת הקלטה, בחר בכותר

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעהלחץ על 

”.Albumsהקולית בטא בקול “

ת ותצוגתבחירבומים. לף באלפדד

 או עלSRC/OKבום, לחץ על אל

.

ף ברצועת ההקלטה שלפדד

בום, לניגון כל רצועות ההקלטההאל

PLAY ALLבום, בחר ב� של האל
SRC(נגן הכל), ולאחר מכן לחץ על 

בום, בחר בו לניגון אל.או על 

 או עלSRC/OKולאחר מכן לחץ על 

.

לניגון רק רצועת הקלטה, בחר

/SRCת ולאחר מכן לחץ על בכותר
OK או על .

ההער

בצי שמע שלך מכיל קUSBאם התקן ה� 

Albumsבים, ניתן לחלק את תפריט ר
חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא�

ביתיים. ניתן להציג תפריט משנה אלפא�ביתי

רק באמצעות האות הראשונה של רצועות

), או ניתן להציג אתA-Fההקלטה (לדוגמה: 

).Aa-Arשתי האותיות הראשונות (לדוגמה: 

ה לפי רשימת ניגוןבחיר

ניתן להציג רשימות ניגון המאוחסנות בהתקן

 שלך, באמצעות תפריטUSBה� 

PLAYLISTS.

ת רשימות ניגון בפעולת גומליןבחירל

ידנית, פעל באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

 (רשימותPLAYLISTSבחר ב� 

 או עלSRC/OKניגון) ולחץ על 

.

ף ברשימות ניגון, לניגון רשימתפדד

SRC/OKהניגון המוצגת,  לחץ על 
.או על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 

”.Playlistsבטא בקול “

ף ברשימות ניגון, לניגון רשימתפדד

SRC/OKהניגון המוצגת,  לחץ על 
.או על 

בנות רשימות ניגון התייחסלמידע נוסף כיצד ל

. עצות מעשיותלפרק



31

B
LU

E
&

M
E

ניגון רצועות הקלטת שמע

בב של כל ספרייתניגון מעור

המדיה

בר), (נגן כל דPLAY ANYTHINGבאופציה 

יש להשתמש לניגון מהיר של כל ספריית

המדיה של באקראי.

PLAY להתחיל באופציה 
ANYTHING,בפעולת גומלין ידנית 

פעל באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 אוSRC/OKולאחר מכן, לחץ על 

.על 

 (נגןPLAY ANYTHINGבחר ב� 

 או עלSRC/OKבר) ולחץ על כל ד

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה לחץ על 

Play בטא בקול “הקולית
anything.”

בצי שמעלמידע נוסף אודות ניגון ק

ניגון מבחרדיגיטליים התייחס לפרק 

שמע דיגיטלי .

מנוגן עכשיו (מידע רצועת

הקלטה)

 (מנוגןNOW PLAYINGעם אופציית 

עכשיו), אתה יכול להציג את מידע רצועת

ההקלטה הנוכחי למשך 15 שניות.

להתחיל באופציה זו, פעל באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב�

MEDIA PLAYER(נגן מדיה) 

 או עלSRCולאחר מכן, לחץ על 

.

  (מנוגןNOW PLAYINGבחר ב� 

 או עלSRC/OKעכשיו) ולחץ על 

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה לחץ על 

Now“ “ “ “ “ א בקול הקולית בט
playing”””””.

ההער
כאשר מתחיל ניגון רצועת הקלטת שמע

דיגיטלית, מידע רצועת ההקלטה הרלוונטי

יוצג באופן אוטומטי במשך 15 שניות.

שמעניגון 

 להתחיל בניגון של קובץ שמע
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

” (ניגוןAUTOPLAYאם אופציית “
 שלךUSBאוטומטי) חבר את התקן 

, ניגון רצועתBlue&MeTMל� 
ההקלטה יתחיל באופן אוטומטי.

ביעת תפקודים � נגן מדיה.ק 

בחור גם בקובץ שמע רצוי,אתה יכול ל
. או על SRC/OKולחץ על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעהלחץ על 
Playהקוליתבטא בקול “

anything.”

השהייה

להשהות את ניגון רצועת ההקלטה המנוגנת:
MUTEאו על על לחצן לחץ על 

(השתקה).

ניגון

לחידוש הניגון של רצועת ההקלטה
 או על על לחצןשהושהתה, לחץ על 

MUTEכתמי של מערה הקד בלוח הבקר

השמע.
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עצור

לעצור את ניגון רצועת ההקלטה: בטא בקול
“Stop.(עצור) ”

רצועת ההקלטה הבאה

 לניגון רצועת ההקלטה הבאה
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

בעת ניגון רצועת ניגון הקלטה
.דיגיטלית, לחץ על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בעת ניגון רצועת הקלטה דיגיטלית
 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 

” (הבאה).Nextבטא בקול “

מתרצועת הקלטה קוד

מת לניגון רצועת ההקלטה קוד
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

בעת ניגון רצועת ניגון הקלטה
.דיגיטלית, לחץ על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בעת ניגון רצועת הקלטה דיגיטלית
 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על  

מת).” (הקודPreviousבטא בקול “

ההער

Previousה (ידנית או קולית) “אם הפקוד
trackמת), לאחר ניגון” (רצועת הקלטה קוד

במשך 3 שניות של רצועת הקלטה, רצועת
ה תינתןההקלטה תנוגן שוב. אם הפקוד

לאחר 3 שניות ראשונות, תנוגן רצועת
מת.ההקלטה הקוד

החלפת מקור שמע

להחלפת מקור השמע הנוכחי (רדיו, נגן

תקליטורים, מחליף תקליטורים, נגן מדיה),

,,,,,FM או על הלחצנים SRC/OKלחץ על 

AM,,,,, CDכתמי של מערה הקד בלוח הבקר

השמע.

ההער

למידע נוסף אודות פקודות קוליות (מלות

 פקודות קוליותמפתח) התייחס לפרק

(מלות מפתח) � תמצית.

עצות מעשיות אודות השימוש

בנגן מדיה

פדוף בתיקיותד

FOLDERSפדוף אופטימלי בתפריט לד¥
(תיקיות), ארגן את התיקיות בהתקן ה�

USBשלך, לפני שאתה מחבר אותו ל� 

Blue&MeTMלהקל ולהביא את .

 למצבFOLDERSה בתפריט הבחיר

אופטימלי, ארגן את רצועות ההקלטה

ך.שלך בתיקיות עם שמות מוכנים עבור
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בצי מדיהארגון ק

על מנת לארגן מבחר מוסיקלי ב�¥

Blue&MeTMת, המבוסס על בחיר

בום,רים מראש (יוצר, אלקריטריונים מוגד

), חובה לקטלג את המידע הנכלל’סוג וכו

בציכון קכנו. לעדבצי המולטימדיה ולעדבק

תמידע, מלא אחר ההוראות בחובר

כה לתוכנה שלך.רההד

אם לפריטים מסוימים בספריה שלך אין¥

אנר,’ת וזבום, כותרם אמן, אלש

Blue&MeTMיראה את התווית 

UNKNOWN(בלתי ידוע) בתפריטי 

ALBUMSבומים) ו�  (אלGENERS
אנרים). כדי להכניס את המידע הרצוי,’(ז

תמלא את ההוראות הניתנות בחובר

כה של התוכנה שלך.רההד

Blue&MeTMבניית ספריית מדיה ב� 

בניית ספריית מדיה עלולה לקחת כמה¥

רש הוא חריג, תוכלדקות. אם הזמן הנד

בצי השמעב בהפחתת מספר קלהתער

 שלך.USBהמאוחסנים בהתקן ה� 

 בעת בניית הספריה, ניתן עם זאת לנגן¥

Blue&MeTMמבחר רצועות הקלטה, 

בנה את הספריה בעת ניגון המוסיקה.י

Blue&MeTMבניית רשימות ל�

wpl או של m3uבנות רשימת ניגון של כדי ל

, בשימוש נגן מדיה שלBlue&MeTMעבור 

חלונות, פעל באופן הבא:

ברצונך לכלולהעתק את כל השירים ש¥

ברשימת הניגון שלך בתיקייה חדשה, או

 שלך.USBלאחסון בהתקן ה� 

פתח את נגן מדיה חלונות של מיקרוסופט¥

  (קובץ),Fileמתוך התפריט, בחר ב� 

Open.(פתח) 

 המחוברUSBף בהתקן אחסון פדד¥

בצי השמעב שלך, ובחר בקלמחש

ברצונך להוסיף לרשימת הניגון.ש

 (פתח).Openהקש ¥

Save” (קובץ) ובחר ב� “Fileעבור ל� “¥
now playing list asשמור עתה) ”...

Fileה “את רשימת הניגון כ�...). בשד
nameםם קובץ) הקלד את הש” (ש

” (שמור כסוג).Save as typeה “ובשד

.m3u או wplבע את הסוג או ק

 (שמור).Saveהקש ¥

בים המצויינים לעיל,כאשר הושלמו השל

 ייווצר.wpl או w3uהקובץ החדש 
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ביעותתפקודי ק
בצע את  מאפשר לך לSETTINGSתפריט 

התפקודים הבאים:

זיווג (התאמה) הטלפון הנייד.¥

ניהול מידע משתמש.¥

.Blue&MeTMכוני ניהול עד¥

ביעות נגן מדיה.ק¥

מות.אופציות מתקד¥

ביצוע התפקודים והכוונונים בתפריטל

SETTINGSאתה יכול להשתמש בלחצנים ,

כבבגלגל ההגה או בפקודות קוליות, כאשר הר

כב נמצא בתנועה, אתה יכולנייח. כאשר הר

להשתמש רק בפקודות קוליות. מסופקות

הוראות עבור שתי השיטות.

ביעותאם אתה נתקל בקשיים בק 

Blue&MeTM איתור כלשהן, עיין בפרק

תקלות.

זיווג (התאמה) טלפון נייד

לפני שאתה משתמש בטלפון הנייד שלך עם

כבך,בורית ברכת טלפונית דיתפקוד מער

ב ליצור יחסי זיווג (התאמה) ביןאתה חיי

בורית.כת הדיהטלפון הנייד למער

כתבמהלך תהליך הזיווג (התאמה), מער

בורית מנסה לגלות טלפון מצוידהדי

בטווח שלה,בלוטוס בטכנולוגיה אלחוטית 

ת בשימוש מספרולאחר מכן להקים תקשור

). לאחר הקמת יחסי הזיווגPINזיהוי אישי (

כת(התאמה) אתה יכול להשתמש במער

בלבצע ולקבורית שלך, כדי להטלפונית די

בצע פעולות אחרותשיחות טלפון, ואף ל

בטלפון הנייד האלחוטי שלך.

 לזיווג (התאמה) הטלפוןPIN מספר חשוב

הנייד הוא מספר פין המיוצר באופן אקראי

בכל זיווג (התאמה) חדש, ומשמש רק עבור

 שלך, ולכןSIM PINפעולה זו. זה לא מספר 

בודוך לשמור אותו או לזכור אותו. איאין צור

בורית לפעול.כת הטלפונית דילא יפריע למער

ך להתבצע רקתהליך הזיווג (התאמה) יצטר

פעם אחת עבור הטלפון הנייד שלך. לאחר

 יתחבר באופןBlue&MeTMתהליך זה 

אוטומטי לטלפון הנייד שלך, בכל פעם

.MARשתסובב את מפתח ההצתה למצב 

אתה יכול ליצור יחסי זיווג (התאמה) בשימוש

(זיווג (התאמה)PAIRING באופציית 

רות). (הגדSETTINGSמשתמש), בתפריט 

ת יחסי זיווג (התאמה) בשימוש ליציר

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

 לפתיחת התפריטלחץ על 

הראשי, ולאחר מכן בחר ב�

SETTINGSרות) בלחיצה על (הגד

SRC/OK או על .

 (זיווג (התאמה)PAIRINGבחר ב� 

 או עלSRC/OKמשתמש) ולחץ על 

כת תתחיל בתהליך המער.

הזיווג (התאמה).

כת מציגה את מספר פין לזיווגהמער

(התאמה) הטלפון הנייד בתצוגת לוח

ת להציג אותו. נאהמחוונים, וחוזר

 זה משמש רקPINב שמספר שים ל

SIM PINלפעולה זו, זה אינו מספר 

שלך.

בים הבאים, עייןביצוע שני השלל

כה למשתמש שלרת ההדבחובר

הטלפון הנייד שלך, אודות זיווג

.בלוטוס(התאמה) 
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בטלפון הנייד שלך בצע חיפוש אחר

התקנים המצוידים בטכנולוגיה

, הנמצאים בטווחבלוטוסאלחוטית 

(אופציה זו בטלפון הנייד שלך עשויה

ת כ� גילוי, התקן חדשרלהיות מוגד

). צפה ברשימת ההתקנים’וכו

המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית

ם (שBlue&MeTM, ובחר בלוטוס

Blue&MeTMכת המזהה את  מער

כב שלך).בר

רוש ממך,כאשר הטלפון הנייד שלך יד

הכנס את מספר הפין המוצג בתצוגת

לוח המחוונים. אם הזיווג (התאמה)

כת תאמרמוצלח המער

“Connectingת),” (מתקשר

ולאחר מכן תציג את מספר הזיהוי של

הטלפון הנייד.

חיוני להמתין עד שתראה את הודעת

האישור הזו בתצוגה. לחיצה על

לפני תצוגת או על 

בטל אתהודעת האישור, עלולה ל

תהליך הזיווג (התאמה). אם תהליך

הזיווג (התאמה) נכשל, תוצג הודעת

ה שכזה חזור על תהליךגיאה. במקרש

הזיווג (התאמה).

כתבזיווג  (התאמה) הראשון המער
” (ברוך הבא),Welcomeתאמר “

מיד לאחר ההתקשרות. הודעה זו לא
תישמע יותר בתהליך הזיווג

(התאמה) הבא.

כת תשאל אותך אם ברצונךהמער
להעתיק את ספר הטלפון של הטלפון
המזווג (המותאם) שלך. מומלץ
להעתיק אותו. להתחיל בהעתקת

 או עלSRCספר הטלפון, לחץ על 
, אם אינך רוצה לחץ על
. אתה יכול להטעין את ספר

הטלפון שלך במועד מאוחר יותר,
בשימוש באופציית התפריט
SETTINGS, USER DATA,

COPY PHONEBOOKרות, (הגד
מידע משתמש, העתק ספר טלפון).

בטלפונים ניידים מסוימים ספר
הטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי.

ב לשלוח אתה שכזה אתה חייבמקר
רישומי הקשרים בספר הטלפון של

כתהטלפון הנייד שלך למער
בורית, בשימוש לוחהטלפונית די

המקשים של הטלפון הנייד שלך. אם
בוריתכת הטלפונית דיהמער

מבקשת ממך לעשות זאת, בצע את
התהליך לפי ההוראות המיוחדות
עבור הטלפון הנייד שלך, ולחץ על

 לאחר שהשלמת.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית   לחץ על 

רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Pairing.(התאמה) זיווג ”

כת מציגה את מספר פין לזיווגהמער

(התאמה) הטלפון הנייד בתצוגת לוח

ת להציג אותו.המחוונים, וחוזר

בים הבאים, עייןביצוע שני השלל

כה למשתמש שלרת ההדבחובר

הטלפון הנייד שלך, אודות זיווג

.בלוטוס(התאמה) 

בטלפון הנייד שלך בצע חיפוש אחר

התקנים המצוידים בטכנולוגיה

, הנמצאים בטווחבלוטוסאלחוטית 

(אופציה זו בטלפון הנייד שלך עשויה

ת כ� גילוי, התקן חדשרלהיות מוגד

). צפה ברשימת ההתקנים’וכו

המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית

ם (שBlue&MeTM, ובחר בלוטוס

Blue&MeTMכת המזהה את  מער

כב שלך).בר
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רוש ממך,כאשר הטלפון הנייד שלך יד

הכנס את מספר הפין המוצג בתצוגת

לוח המחוונים. אם הזיווג (התאמה)

כת תאמרמוצלח המער

“Connectingת),” (מתקשר

ולאחר מכן תציג את מספר הזיהוי של

הטלפון הנייד.

חיוני להמתין עד שתראה את הודעת

האישור הזו בתצוגה. לחיצה על

לפני תצוגת או על 

בטל אתהודעת האישור, עלולה ל

תהליך הזיווג (התאמה). אם תהליך

הזיווג (התאמה) נכשל, תוצג הודעת

ה שכזה חזור על תהליךגיאה. במקרש

הזיווג (התאמה).

כתבזיווג  (התאמה) הראשון המער

” (ברוך הבא),Welcomeתאמר “

מיד לאחר ההתקשרות. הודעה זו לא

תישמע יותר בתהליך הזיווג

(התאמה) הבא.

כת תשאל אותך אם ברצונךהמער

להעתיק את ספר הטלפון של הטלפון

המזווג (המותאם) שלך. מומלץ

להעתיק אותו. להתחיל בהעתקת

” אםYesספר הטלפון, בטא בקול “

”.Noאינך רוצה בטא בקול “

בטלפונים ניידים מסוימים ספר

הטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי.

ב לשלוח אתה שכזה אתה חייבמקר

רישומי הקשרים בספר הטלפון של

כתהטלפון הנייד שלך למער

בורית, בשימוש לוחהטלפונית די

המקשים של הטלפון הנייד שלך. אם

בוריתכת הטלפונית דיהמער

מבקשת ממך לעשות זאת, בצע את

התהליך לפי ההוראות המיוחדות

עבור הטלפון הנייד שלך, ולחץ על

 לאחר שהשלמת.

עצות מעשיות

לשיפור הן זיהוי הקול של רישומי ספר הטלפון
 כאשר חוזריםBlue&MeTMודיוק ביטוי של 

על השמעת הרישומים. נא נסה להכניס
רישומי קשרים לזיכרון בשימוש הקריטריונים

הבאים:

הימנע מקיצורים.¥

רשום שמות זרים בהתאם לאופן בו הם¥
מבוטאים, ובהתאם לחוקים של שפת

Blue&MeTMכבך.בעו עבור ר שנק
, לשיפורTanya כ� Tanjaלדוגמה הכנס 

גת מבטא נכון שלדיוק הזיהוי וגם להש
כת.המער

 כאשר אתה מוסיף רישומי קשרים או¥
ך אותם, הכנס את סימני המבטאעור

ם דורש סימנים כאלה,הנכונים כאשר ש
כדי להיות מבוטא כהלכה ומזוהה על ידי

Nicolo Reboraכת. לדוגמה הכנס המער
גת מבטא נכון. להשNicolo‘ Re‘boraכ� 

ך רישומי כאשר אתה מוסיף או עור¥
ב גדולת בכתיקשרים, זכור שאות בודד

כת כספרורעשויה להיקרא על ידי המער
 תיקרא כחמישית).Vרומי (לדוגמה 

כאשר קוראים לקשרים בקול, אל תכלול¥
את השמות הפרטיים הנוספים או את

בות של השמות הפרטייםראשי התי
הנוספים של הקשרים שלך.
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הערות

רש לזווג (להתאים) את הטלפוןאתה נד¥

ת.הנייד שלך רק בפעם בודד

אתה יכול לזווג (להתאים) חמישה¥

טלפונים ניידים ולהשתמש באחד בכל

פעם.

בטלפון הנייד המזווג  (המותאם) שלך,¥

בת להיות מופעלת, חייבלוטוסביעת ק

על מנת לחבר את הטלפון הנייד שלך עם

Blue&MeTM.

לפני שאתה מעביר את קשרי הטלפון¥

בורית, וודא שכלכת הדיהנייד שלך למער

ם משפחה של כל קשר הואם פרטי ושש

כת זיהוי קולייחודי וניתן לזיהוי, כך שמער

תתפקד נכון.

כת תטעין רק רישומי קשריםהמער¥

ב לכלול הןתקפים. רישום קשר תקף חיי

ם והן מספר טלפון אחד לפחות.ש

אם תרצה לזווג (להתאים) מחדש את¥

הטלפון הנייד שלך, מחק את יחסי הזיווג

(התאמה)  הישנים תחילה. במהלך

פעולה זו כל מידע המשתמש יימחק.

למחיקת יחסי זיווג (התאמה) ישנים,

USERהשתמש באופציית התפריט 
DATA, DELETE USERSמידע) 

משתמש, מחק משתמשים). בטלפון

,Blue&MeTMהנייד שלך מחק את 

בהתאם להוראות הספציפיות עבור

תהטלפון הנייד שלך (התייחס לחובר

כה למשתמש לטלפון הנייד).רההד

אם אתה מטעין את ספר הטלפון עם¥

רשימת קשרים העולה על 1000 רישומי

כת עשויה לפעול לאט יותרקשרים, המער

מהמצופה וזיהוי הקול של השמות בספר

הטלפון שלך עלול להיפגם.

אם יחסי הזיווג (התאמה) נמחקים¥

ך לחזור על תהליך הזיווגה, יהיה צורבמקר

(התאמה).

ניהול מידע משתמש

בצע תיקונים למידע משתמש,אתה יכול ל

בורית. באופןכת הטלפונית דיבשימוש במער

מיוחד אתה יכול לאפס את כל מידע

משתמש, עבור כל הטלפונים המזווגים

(המותאמים), למחוק את כל ספרי הטלפון

או לאפס הן את מידע משתמש והן את ספרי

כתהטלפון שהוטענו. באופן זה תובא המער

לתנאים ההתחלתיים שלה. אתה יכול גם

להטעין ספר טלפון או קשרים בודדים, מתוך

כת, אם אתה בוחרספר הטלפון שלך למער

לא להטעין את ספר הטלפון במהלך תהליך

בצעזיווג (התאמה) הטלפון. אתה יכול ל

כת, בשימושתיקונים למידע משתמש במער

 (מידע משתמש).USER DATAהאופציה 

USER DATAפתיחת תפריט 
בשימוש בפעולת גומלין ידנית, פעל

באופן הבא:

 לפתיחת התפריטלחץ על 

הראשי, ולאחר מכן בחר ב�

SETTINGSרות) בלחיצה על (הגד

SRC/OK או על .

 (מידעUSER DATAבחר ב� 

 או עלSRC/OKמשתמש) ולחץ על 

.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

”.Settingsטא בקול “ ובלחץ על 

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“User data.”

 אתה יכולUSER DATAבתפריט 

בצע תפקודים המתוארים להלן:ל

מחק מידע משתמש

 אתה יכול למחוקUSER DATAבתפריט 

את יחסי הזיווג (התאמה). לאחר שתמחק

את יחסי הזיווג (התאמה) אינך יכול להשתמש

כתבטלפון שאינו מזווג (מותאם) עם מער

בורית, גם לא בספר הטלפון שלה,טלפונית די

כת יחסי זיווג (התאמה)עד שתיצור מער

עבורו. זכור תמיד שפעולה זו מוחקת את כל

יחסי הזיווג (התאמה).

למחיקת מידע משתמש בשימוש

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

DELETE USERSבחר ב� 
(מחיקת משתמשים) ולאחר מכן

. או על SRC/OKלחץ על 

כת תציג את ההודעההמער

DELETE USERS?למחוק את) 

כל המשתמשים?). לאישור לחץ על

SRC/OK או על .

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית  לחץ על 

רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Delete usersמחק) ”

משתמשים).

Deleteכת תציג את ההודעה המער
all paired usersלמחוק את כל) 

המשתמשים המזווגים (המותאמים)

”.Yes?). לאישור בטא בקול “

הערות

זכור תמיד כי אם טלפון נייד מזווג¥

כת כאשר טלפון אחר(מותאם) עם המער

ת עם הטלפוןעדיין מקושר, התקשור

הנוכחי תיקטע כדי לאפשר את

ת עם הטלפון החדש.התקשור

בטל זיווג (התאמה) אלא אםלא ניתן ל¥

הוא יחיד.

מחיקת כל המשתמשים המזווגים¥

ב תהליך זיווג(המתאימים), תחיי

(התאמה) מחדש.

מחיקת ספר הטלפון

 אתה יכולUSER DATAבתפריט 
למחוק את ספר הטלפון שהוטען

כת.למער

 למחיקת ספר הטלפון בשימוש
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

DEL. PHONE BOOKבחר ב� 
/SRC(מחיקת ספר טלפון) ולחץ על 

OK או על .

.DELכת תציג את ההודעה המער
PHONE BOOK?למחוק את) 
כת?). לאישורספר הטלפון מהמער

. או על SRC/OKחץ על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית  לחץ על 

רות).” (הגד”Settings בקול  בטא
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Delete phone bookמחק) ”
ספר טלפון).

Deleteכת תציג את ההודעה המער
copy of phone book from

the systemלמחוק את ספר) 
כת?). לאישור בטאהטלפון מהמער

”.Yesבקול “
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הטענת ספר הטלפון

אם אתה בוחר להטעין את ספר הטלפון

במהלך תהליך זיווג (התאמה) הטלפון, או אם

מחקת לאחרונה את ספר הטלפון הנוכחי,

.  יהיה זמין בתפריטUSER DATAפריט 

PHONE BOOK

להטענת ספר הטלפון של טלפון נייד

מזווג (התאמה) בשימוש בפעולת

גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

 (העתקPHONE BOOK בחר ב�

 אוSRC/OKספר טלפון) ולחץ על 

.על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בסיום ההודעה הקולית לחץ על 

רות).” (הגדSettingsבטא בקול “ 

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Download phone book”

(הטען ספר טלפון).

הוסף קשרים

אם הטלפון הנייד שלך אינו תומך באופן

אוטומטי בהטענה במהלך תהליך הזיווג

ADD CONTACTS(התאמה), פריט 
USER(הוסף קשרים) יהיה זמין בתפריט 

DATA.

העתקת קשרים מתוך הטלפון הנייד

בורית,כת הטלפונית דישלך למער

בשימוש בפעולת גומלין ידנית פעל

באופן הבא:

ADD CONTACTSבחר ב� 
SRC/OK(הוסף קשרים) ולחץ על 

.או על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית  לחץ על 

רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Add contacts.(הוסף קשרים) ”

לאחר מכן מלא את ההוראות הניתנות

כה למשתמש של הטלפוןרת ההדבחובר

ת קשרים.הנייד שלך, עבור העבר

אפס מידע משתמש

איפוס כל מידע משתמש וספרי

טלפון/קשרים עבור הטלפונים

תכי ברירהמזווגים (המותאמים) לער

המחדל, בשימוש בפעולת גומלין

ידנית פעל באופן הבא:

 (מחקDELETE ALLבחר ב� 

SRC/OKהכל) ולאחר מכן לחץ על 
.או על 

כת תציג את השאלההמער

DELETE ALL? .(?למחוק הכל) 

 או עלSRC/OKלאישור לחץ על 

.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית  לחץ על 

רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול

“Reset all.(אפס הכל) ”

Deleteכת תציג את השאלה המער
all data saved in the system
(למחוק את כל המידע השמור

כת?). לאישור בטא בקולבמער

“Yes.”
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כוניםניהול עד

 בתפקודיםBlue&MeTMכן את ניתן לעד

חדשים, אותם אתה יכול להטעין מהטלפון

כזך להתקשר למרהנייד שלך. לכן אין צור

בצע אתשירות מורשה של פיאט, כדי ל

כון.העד

,Blue&MeTMכן במידע אודות כדי להתעד

עיין באתר המוקדש לנושא זה:

www.alfaromeo.com

 ייתכן ולאBlue&MeTMכת כון מער עדחשוב

יהיה זמין עדיין. עיין באתר המוקדש לנושא

גת מידע נוסף, להשwww.alfaromeo.comזה 

אודות התפקוד הזה ותהליך ההפעלה שלו.

הערות

כונים ב�להטענת וניהול עד¥

Blue&MeTMוודא שתוכנית מידע ,

GPRSבמספר הטלפון הנייד שלך 

רוש זאת ספק שירותימופעלת. אם לא ד

הטלפון שלך.

הטלפון הנייד שלך יהיה מוכשר לפעולה¥

העבור התקשרות טלפונית. ההכשר

לפעולה יכולה להיות מיושמת על ידי ספק

שירותי הטלפון שלך, או אתה יכול

להתייחס לפרק המתייחס לציוד עבור

),GPRSכת רדיו כללית (חבילת מער

כה של הטלפון הנייד שלך.רבספר ההד

כונים ב�להטענת וניהול עד¥

Blue&MeTMהטלפון הנייד שלך יזווג ,

כת.(יותאם) למער

,Blue&MeTM כוןעד

כונים, השתמש בתפריטביעת עדלהטענת וק

UPDATEכון). (עד

 להתחלת ההטענה בשימוש

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

 לפתיחתלחץ על 

SETTINGSרות),  (הגדSYSTEM
UPDATEכת) ולאחרכון מער (עד

 או עלSRC/OKמכן לחץ על 

 .Blue&MeTMיציג את 

כן), ויתחיל (עדUPDATEההודעה 

כון.בתהליך העד

Blue&MeTMכון זמין,  אם אין אף עד

NO UPDATEיציג את ההודעה 
No”כון), ויאמר בקול (אין אף עד

update available”אם לא .

 תשלים אתBlue&MeTMכת מער

כון.העד
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 יציגBlue&MeTMבמקרים מסוימים 
Update”את ההודעה הבאה: 

temporarily suspenhded.
System will continue the
next time you start the

vehicle”חה באופן זמני,כון נד (העד
כת יימשך בפעם הבאהכון המערעד

כב). במקרים אחריםשתתניע את הר
כתכון, המערבמהלך תהליך העד

רוש ממך להסיר ולאחר מכןעשויה לד
כב ומסובב אתכשאתה נכנס לר

 ולאחרSTOPמפתח ההצתה למצב 
.MARמכן למצב 

כון ולאחר שהוא זמין,לאחר תום העד
Blue&MeTMיציג את ההודעה 

COMPLETEכון הבאה  (העד
Update”הושלם), ויאמר: 

completed”.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בדוק זיווג (התאמה) נכון בין הטלפון
,Blue&MeTMבין הנייד שלך ל

תוקונפיגורציה נכונה עבור העבר
מידע.

  ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 
רות),” (הגדSettingsבטא בקול “

“Updateכון). ” (עדBlue&MeTM

, ויאמרUPDATEיציג את ההודעה 
“Updateולאחר מכן יתחיל תהליך ”

כון.העד

Blue&MeTMכון זמין,  אם אין אף עד

NO UPDATEיציג את ההודעה 
No”כון), ויאמר בקול (אין אף עד

update available”אם לא .
 תשלים אתBlue&MeTMכת מער
כון.העד

 יציגBlue&MeTMבמקרים מסוימים 
Update”את ההודעה הבאה: 

temporarily suspenhded.
System will continue the
next time you start the

vehicle”חה באופן זמני,כון נד (העד
כת יימשך בפעם הבאהכון המערעד

כב). במקרים אחריםשתתניע את הר
כתכון, המערבמהלך תהליך העד

רוש ממך להסיר ולאחר מכןעשויה לד
כב ומסובב אתכשאתה נכנס לר

 ולאחרSTOPמפתח ההצתה למצב 
.MARמכן למצב 

כון ולאחר שהוא זמין,לאחר תום העד
Blue&MeTMיציג את ההודעה 

COMPLETEכון הבאה  (העד
Update”הושלם), ויאמר: 

completed”.

כוןהשהיית העד

כון בשימוש בפעולתלהשעיית העד
גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

SETTINGSכון בחר ב� במהלך עד
PAUSE UPDATEרות), (הגד

כון) ולאחר מכן לחץ על(השהיית העד
SRC או על  .Blue&MeTMיציג 

UPDATE  PAUSEDאת ההודעה 
Updateכון הושהה), ויאמר “(העד

paused.”

או

.....STOPסובב את מפתח ההצתה למצב¥
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שימוש בטלפון במהלך תהליך
כוןהעד

בצע או לענותכון ניתן לעם זאת, במהלך העד
 ישהה אתBlue&MeTMלשיחת טלפון. 

כון, וימשיך בו באופן אוטומטיתהליך העד
בסיום שיחת הטלפון.

בצע או לענות לשיחה במהלך תהליךכדי ל
כון, בשימוש בפעולת גומלין ידנית, התייחסעד

שיחות ו�  ביצוע שיחת טלפוןלפרקים
נכנסות.

כון יושהה באופן אוטומטי.תהליך העד

סיום שיחת הטלפון יגרום לחידוש תהליך
כון באופן אוטומטי.העד

כוןחידוש תהליך העד

ביעותכון מושהה באמצעות קאם תהליך העד

כון יחודש באופןאופציית תפריט, תהליך העד

ידני.

כון בשימוש בפעולתלחידוש תהליך העד

גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

הטלפון הנייד שלך יהיה מזווג (מותאם)¥

.Blue&MeTMעם 

SETTINGSלפתיחת לחץ על ¥
RESUME UPDATEרות), (הגד

כון) (אופציית תפריט זו זמינה(חידוש עד

ם לכן). לחץכון הושהה קודרק אם העד

. או על SRC/OKעל 

¥ Blue&MeTMיציג את ההודעה הבאה 

RESUME UPDATEכון), (חדש העד

Update. Onויאמר בקול “
completion a message will

appearכון. עם ההשלמה תופיע” (עד

הודעה).

כון הושהה, מפני שמפתחאם תהליך העד

כון תהליך העדSTOPההצתה, נמצא במצב 

יתחדש באופן אוטומטי.

הערות

כונים יתחדשו באופן אוטומטי, רק אםעד¥

נעשה שימוש באותו הטלפון הנייד

כון.להתחלת תהליך העד

¥Blue&MeTMישהה באופן אוטומטי את 

כון, אם זיווג (התאמה) הטלפוןתהליך העד

כוןהנייד לא זמין יותר, אם תהליך העד

כז השירות, אםהושהה על ידי מר

ת הופסקה (לדוגמה מנהרות),התקשור

כת מאיטה יותר מדי אתאו אם המער

ה שלה.מהירות העבוד

Blue&MeTMכוןינסה לחדש את העד

ה ולאבעו מראש. במידבמרווחי זמן שנק

כון במהלךניתן יהיה לחדש את העד

כון יחודש עם התנעת המנועהנהיגה, העד

הבאה.

אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת

בוריתכת דיערמהפעולות הללו, עיין בפרק 

.� איתור תקלות
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מותאופציות מתקד

ADV. OPTIONSלפתיחת תפריט 
מות) בשימוש(אופציות מתקד

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן
הבא:

 לפתיחת התפריטלחץ על 
הראשי, ולאחר מכן בחר ב�

SETTINGSרות) בלחיצה על (הגד
SRC/OK או על .

ADVANCEDבחר ב� 
OPTIONSמות) (אופציות מתקד

. או על SRC/OKולחץ על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 
רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

ולאחר מכן בטא בקול
“Advamced options.”

ADVANCEDבתוך תפריט 
OPTIONSאתה יכול להשיג גישה 

 (קודSYSTEM CODEל� 
כת).מער

ההער

קוד זה הוא מספר בן 8 תווים (מספר זיהוי
כתהתקן), המזהה באופן ייחודי את מער

Blue&MeTMכבך, ולא ניתן המותקנת בר
לשנותה.

גישה למספר זיהוי התקן (קוד
כת)מער

ך לדעתעבור פעולות מסוימות, ייתכן ויהיה צור
.Blue&MeTMכת את קוד מער

כת בשימושגת גישה לקוד מערלהש
בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

 (קודSYS. CODEבחר ב� 
 או עלSRC/OKכת) ולחץ על מער

.

תצוגת לוח המחוונים תציג את קוד
 שלך.Blue&MeTMכת מער

 או על SRC/OKלחץ על 
 להפסקת הפעולה.או על 

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על (
רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

”Device IDולאחר מכן בטא בקול “
(מספר קוד התקן).

תצוגת לוח המחוונים תציג את קוד
 שלך.Blue&MeTMכת מער

 או על SRC/OKלחץ על 
 להפסקת הפעולה.או על 

GPRS שינוי קוד

ה וספק שירותי הטלפון שלך דורשבמיד
בצע את, אתה יכול לGPRSלשנות את קוד 

.ADVהפעולה הזו באמצעות תפריט 
OPTIONSמות). (אופציות מתקד

 בשימוש בפעולתGPRS לשינוי קוד 
גומלין ידנית, פעל באופן הבא:

, ולחץGPRS CODEעבור לתפריט 
. או על SRC/OKעל 

 ורשימת תוויםGPRSהתצוגה תציג 
,(9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)

DEFAULTת מחדל) ו� (בריר
DISABLEת קודבחיר (נטרל), ל

GPRS עד או  חדש. לחץ על 
ת האופציה הרצויה, ולאחר מכןבחירל

. או על SRC/OKלחץ על 
ת המחדל בחר ב�ך ברירלאחסון ער

DEFAULTבור. לניטרול קוד החי
.DISABLEלחץ 

 חדש,GPRSביעת קוד לאחר ק
Blue&MeTMיציג את ההודעה 

GPRS CODE SET קוד) GPRS
בע).נק
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 בשימושGPRSביעת קוד לק
בפעולת גומלין קולית, פעל באופן

הבא:

 ובסיום ההודעה הקוליתלחץ על 
רות).” (הגדSettingsבטא בקול “

ולאחר מכן בטא בקול
“Connecting codeבור” (חי

הקוד).

Blue&MeTMבור תודיע  “קוד חי
GPRSך, לשינוי הקוד הנוכחי הוא ער

אמור מספר מ� 1 עד 9 אמור

DEFAULTבור. לניטרול קוד החי

ם,. (בטקסט קודDISABLEאמור 

בע שנקGPRSבור ך הוט קוד חיהער

ע זה).ברג

בור חדשביעת קוד חילאחר ק

Blue&MeTMבור יגיד: “קוד החי

ךך“ (במקום זה  ערבע ל�ערנק

 החדשGPRSביל לקוד מק

בע).שנק

ביעות נגן מדיהק

Autoplay (ניגון אוטומטי)

כאשר האופציה ניגון אוטומטי מופעלת,

Blue&MeTMבצי השמע יתחיל לנגן ק

בוב מפתח שלך, מיד עם סיUSBבהתקן ה� 

. מיד לאחר הפעלתMARההצתה למצב 

האופציה הזו, בפעם הראשונה שאתה

משתמש בנגן, הניגון יתחיל באופן אוטומטי.

אופציית הניגון האוטומטי תתבטל (כאשר יש

 שלךUSBבור התקן ה�    ך בכך), לפני חיצור

כב, לפני בניית או ברUSBבור ה� לפתח חי

כון ספריית המדיה.עד

לשינוי הניגון האוטומטי בשימוש

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

פתח את התפריט הראשי, בחר ב�

SETTINGSרות),  (הגדMEDIA
PLAYER,(נגן מדיה) 

AUTOPLAY(ניגון אוטומטי) ולחץ 

. או על SRC/OKעל 

 בחר ב�AUTOPLAYלהפעלת 

AUTOPLAY ON ולחץ על SRC/
OK להפסקת או על 

AUTOPLAYבחר ב� 

AUTOPLAY OFFולחץ על 

SRC/OK או על .
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית לחץ על 

” (ניגוןAutoplayבטא בקול “

אוטומטי). ולאחר מכן בטא בקול

“Autoplay offהפסקת ניגון) ”

אוטומטי).

ההער

Autoplayביעות אם אתה משנה את ק
ביעות, יופעלו קUSBבור התקן לאחר חי

חדשות בפעם הבאה שתפעיל את התקן ה�

USB או התקן) USBמסוים עם ספריית 

כנת).רצועות הקלטה מעוד

Shuffleבוב) (ער

ר הניגון.דבוב לשינוי סהשתמש באופציית ער

בוב ה�באמצעות אופציית הער

Blue&MeTMבצי שמע דיגיטליים ינגן ק

באקראי.

בוב בשימושלשינוי אופציית הער

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

פתח את התפריט הראשי, בחר ב�

SETTINGSרות),  (הגדMEDIA
PLAYER ,(נגן מדיה) SHUFFLE

 או עלSRC/OKבוב) ולחץ על (ער

.

 בחר ב�Shuffleלהפעלת אופציית 

SHUFFLE ON ולחץ על SRCאו 

SHUFFLE להפסקת על 
 ולחץ עלSHUFFLE OFFבחר ב� 

SRC/OK או על .

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית לחץ על 

 (הפעל”Shuffle on”בטא בקול 

בוב). ולאחר מכן בטא בקולער

“Shuffle offבוב).” (הפסקת ער

Loop (ניגון חוזר)

 לחזור על ניגוןLoopהשתמש באופציית 

רצועת הקלטה.

 בשימושLoopלהפעלת אופציית 

בפעולת גומלין ידנית, פעל באופן

הבא:

פתח את התפריט הראשי, בחר ב�

SETTINGSרות),  (הגדMEDIA
PLAYER ,(נגן מדיה) LOOPניגון) 

 או עלSRC/OKחוזר) ולחץ על 

.

 בחר ב�Loopלהפעלת אופציית 

LOOP ON ולחץ על SRCאו על 

LOOP. להפסקה בחר ב� 
OFF ולחץ על SRC/OKאו על 

.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית לחץ על 

 (הפעל”Loop on”בטא בקול 

בוב). ולאחר מכן בטא בקולער

“Loop offבוב).” (הפסקת ער

ההער

 מופעלת, ניגון חוזר שלLoopכאשר אופציית 

מת והבאה, יעבוררצועות ההקלטה הקוד

מת או הבאה אשרלרצועת הקלטה הקוד

יתחיל להיות מנוגן חוזר ניגון.

SETTINGS יציאה מתפריט

בסיום כל הפעולות המתוארות לעיל.

SETTINGS ליציאה מתפריט 
בשימוש בפעולת גומלין ידנית:

 (יציאה) ולחץ עלEXITבחר ב� 

SRC/OK או על .

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

ובסיום ההודעה הקולית לחץ על 

”.Exitבטא בקול “

טלפונים ניידים נתמכי
Blue&MeTM

Blue&MeTMתומך בהתקנים האישיים 

שלך, באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית

.USB ו� בלוטוס

כן אודות ההתקנים שלךכדי להשיג מידע מעוד

כז שירות, התקשר למרBlue&MeTMנתמכי 

מורשה של פיאט או לאתר המוקדש לכך

www.alfaromeo.com.

טלפונים ניידים עם טכנולוגיה

אלחוטית בלוטוס

Blue&MeTMבית הטלפונים תומך במר

1.1 ובפרופילבלוטוסהניידים התומכים ב

בור אלחוטיבורית 1.0 (התייחס למפרטי חידי

בעלכה לרת ההד, הניתנים בחוברבלוטוס

הטלפון הנייד).
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סאות התוכנותב ההבדלים בין גירעק

המשווקות עבור טלפונים ניידים, תפקודי עזר

מסוימים (לדוגמה: מענה לשיחה נכנסת

כתת שיחת טלפון מהמערשניה, העבר

בורית לטלפון הנייד שלך וההיפךהטלפונית די

) עשויים לא להתאים בדיוק למתואר’וכו

ה, שיחת טלפוןכה זה. בכל מקררבספר הד

בורית אינה נפגמת.כת הדיבאמצעות ער

” טלפוני (משיכהPULLטלפוני “

טלפונית) (הטענה אוטומטית של

ספר טלפון)

”PULLטלפוני (משיכה טלפונית) פירושו ”

שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה

אוטומטית של ספר הטלפון עם טכנולוגיה

הספר הטלפוני שלךבלוטוס. אלחוטית 

, במהלךBlue&MeTMבמלואו ייטען ב� 

תהליך הזיווג (התאמה).

” טלפוני (משיכהPUSHטלפוני “

טלפונית) (ללא הטענה אוטומטית

של ספר טלפון)

”PUSHטלפוני (משיכה טלפונית) פירושו ”

שהטלפון הנייד שלך תומך בקישור בודד

להטענה של ספר הטלפון עם טכנולוגיה

. במהלך תהליך הזיווגבלוטוסאלחוטית 

רש לשלוח את קישורים(התאמה) אתה תיד

מספר טלפון שלך. הספר הטלפוני שלך לא

ייטען באופן אוטומטי במהלך תהליך הזיווג

(התאמה).

טלפונים ניידים עם קורא הודעות
אם הטלפון הנייד שלך יכול לשלוח הודעות

,בלוטוסבאמצעות הטכנולוגיה האלחוטית 

ניתן לקרוא בו הודעות נכנסות באמצעות

, לשמור אותןBlue&MeTMבורית כת דיער

בת הדואר המוקדשת לכך או למחוק אותן.בתי
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Blue&MeTMרשימת טלפונים ניידים נתמכי 

. עבור טלפונים ניידים אלהBlue&MeTMכה זה נבחנו בדיוק עם רפסה של ספר הדבתאריך ההדבלה הבאה רשומים טלפונים ניידים שבט

בורית � איתור תקלות, אתה תמצא מידע מפורט לאיתור תקלות.כת דיבפרק ער

                ניהולללא הטענה אוטומטיתהטענה אוטומיתדגםיצרן

                קורא הודעותשל ספר טלפוןשל ספר טלפון

Auiovox*SMT 5600 Orange TM C500)(●

V525●●

V600●●

MotorolaV635●●

Mpx220●

V3 Razr●●

6230●●

6230i●●

6600 (*)●

6620●

Nokia6820●●

6822a●●

7610●

3230●

9500 Communicator●

כבך.בורית מותקנת ברכת די(*) טלפון נייד זה אינו מסוגל לתמוך בשיחה ממתינה עם ער

פו לרשימה זאת.טלפונים ניידים נוספים יצור
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         ניהולללא הטענה אוטומטיתהטענה אוטומיתדגםיצרן

           קורא הודעותשל ספר טלפוןשל ספר טלפון

SamsungSGH-i750●●

K700i●●

K750i●●

T610(*)●●

Sony-EricssonT630 (*)●●

T637 (*)●●

Z600 (*)●●

S710a●●

כבך.בורית מותקנת ברכת די(*) טלפון נייד זה אינו מסוגל לתמוך בשיחה ממתינה עם ער

פו לרשימה זאת.טלפונים ניידים נוספים יצור

 הגדול יותר מ� SMS160 טלפונים ניידים מסוימים הנכללים ברשימה המצוינת לעיל, אינם תומכים בשידור של הודעות קשורות (מלל ה:הער

כה של הטלפון הנייד שלך.רתווים). התייחס לספר ההד
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 נתמכיםUSBהתקני אחסון 

USBהתקני אחסון 

:USBנגן המדיה תומך ברוב התקני האחסון 

,1.0Blue&MeTM, 1.1 או 2.0. עם נגן מדיה 

 הבאים:USBמומלצים התקני 

¥ Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0

¥ Memorex Travel Driver 1 GB USB 2.0

¥ SanDisk Cruzer Micro 256 MB USB 2.0

¥ SanDisk Cruzer Mini 256 MB/1 GB USB
2.0

¥ Lexar JumpDrive 2.0 512 MB

¥ PNY Attache‘ 256 MB USB 2.0

¥ Sony Micro Vault

ההער

 המצוידיםUSBמומלץ לא להשתמש בהתקני 

 מצוידUSBבתפקוד “סיסמה“. אם התקן ה� 

בתפקוד שכזה, וודא תמיד שהתפקוד

מנוטרל.

נגן המדיה תומך רק בספרית מדיה אחת.

USBכאשר הוא מחבר התקן 

בנה ספריה חדשה יBlue&MeTMחדש,

שתחליף את הספריה הקיימת.

בצי שמע דיגיטליים נתמכיםק

מטים הבאים:בצי שמע עם הפורנגן המדיה תומך בק

קידוד שמעמאריך

.wmaרטים תומך בסטנדWMA בהוצאה 1 ו� WMA.2 בהוצאה 

WMA2=353, WMA1=352)(מטי שמע קוליים  תומך בפורWMA.

.mp3 קובץMPEG-132רים:  שכבה 3 (מידגם תד kHz ,44.1 kHz 48 ו� kHzו� (

MPEG-216רים:  שכבה 3 (מידגם תד kHz ,22.05 kHz 24 ו� kHz.(

,kbps ,32kbps ,64 kbps ,96 kbps 16שיעורי הביטים הבאים נתמכי: 

128 kbps 192 ו� kbps.

.Fraunhofer MP2.5הוא גם תומך במאריך 

).kHz 12 ו� kHz ,11.025 kHz 8רים: (מידגם תד

.wavחיסת מידע.קובץ שמע דיגיטלי, ללא ד

ההער

בצי שמע) וקaacמטים אחרים (לדוגמה: .חוסים בפורבצי שמע דנגן המדיה אינו תומך בק

בצי שמע בלתי נתמכים העשויים (ניהול זכויות יוצרים דיגיטלי). תהיה התעלמות מקDRMמוגני 

.USBלהימצא בהתקן ה� 
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מטי רשימות ניגון נתמכיםפור

מטי רשימות הניגוןנגן המדיה תומך בפור

הבאים:

¥. m3uקובץ המכיל רשימה של רצועות � 

הקלטה (הוצאה 1 ו� 2).

¥ .wplקובץ מבוסס על חלונות המכיל � 

בול רשימת ניגון מוגבלרשימת ניגון (קי

בנות). ניתן ל300Kbמט זה הוא לפור

, עם נגןwplרשימות ניגון עם מאריך .

מדיה בחלונות של מיקרוסופט.

נגן המדיה אינו יכול לתמוך ברשימות ניגון

בי רצועותמוכנסות זו בזו או מקושרות. נתי

הקלטה סמוכות ומוחלטות ברשימת ניגון,

נתמכות.

נגן המדיה אינו תומך ברשימות ניגון שנבנו

על ידי יישום תוכנה, המבוסס על קריטריון

ספציפי.

ביםנגן המדיה ינגן רשימות ניגון עם נתי

בצי שמע דיגיטליים בתיקיות.המובילים לק

בנות רשימות ניגון ב�למידע נוסף כיצד ל

Blue&MeTMהתייחס לפרק עצות ,

מעשיות, לשימוש בנגן מדיה.

סימנים מסחריים
מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד מיקרוסופט.

סוני הוא סימן מסחרי של תאגיד סוני.

.Telefonaktiebologet LM Ericssonת אריקסון הוא סימן מסחרי של חבר

ת מוטורולה.מוטורולה הוא סימן מסחרי רשום של חבר

נוקיה הוא סימן מסחרי של תאגיד נוקיה.

ת אישיים בע“מ. הוא סימן מסחרי של אורנג‘ שירותי תקשור’אוראנג

אודיוווקס הוא סימן מסחרי של תאגיד אודיוווקס.

..BlueTooth SIG Incת בלוטוס הוא סימן מסחרי של חבר

..Lexar Media Incת ב, הם סימנים מסחריים של חבררייאמפד’לקסר וג

סנדיסק וקרוזר הם סימנים מסחריים של תאגיד סנדיסק.

כוש של החברות המתאימות.כל הסימנים המסחריים הבאים הם הר
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פקודות קוליות (מלות מפתח) � סיכום
ה הקוליתה קולית מוצגת “מלת מפתח“ (לדוגמה הפקוד. עבור כל פקודBlue&MeTMבלאות הבאות רשומות פקודות קוליות זמינות ב� בט

פות שניתן להשתמש בהן.הראשית) והמלים הנרד

פקודות קוליות זמינות תמיד

”Help“/”Menu”
ה/תפריט)(עזר

” המעניק רשימת פקודות קוליות זמינות עבור הקשר הנוכחי.Help“/”Menuמפעיל את תפקוד “

כת זיהוי קול.מבטל פעולות גומלין קוליות ומנטרל את מער

חוזר על הביטויים שהושמעו לאחרונה.

”Cancel(בטל) ”

”Repeat(חזור על) ”
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בוריתכת דיפקודות קוליות לער

מפעיל את זיהוי קול של

מספר טלפון

”Dial“/”Dial a number”

(חייג/חייג מספר)

”מחייג את התוו 1"”אחת“

”מחייג את התוו 2"”שתים“

”מחייג את התוו 3"”שלוש“

”מחייג את התוו 4"בע“”אר

”מחייג את התוו 5"”חמש“

”מחייג את התוו 6"”שש“

”מחייג את התוו 7"בע“”ש

”מחייג את התוו 8"”שמונה“

”מחייג את התוו 9"”תשע“

”מחייג את התוו 0"”אפס“/“0“

שווה ללחיצה על “+“”פלוס“

שווה ללחיצה על “*“”כוכבית“

”פאונד“                   שווה ללחיצה על “#“

Deleteבוצת המספרים האחרונה.מחק את ק

Start over

Repeatבטאת.ת על המספר שכת חוזרהמער

Callכת מחייגת את מספר הטלפוןהמער
Dialבטאת.ש

מוחק את מספר הטלפון
בטאת ואתה יכול להתחיל לחייג.ש



54

B
LU

E
&

M
E

Nameם)  (ש

Callם) * (התקשר) (ש
 Callם) * (התקשר) (ש

at) Work ה)) (בעבוד
at) Home(בבית) (

)on/at) (ב�) נייד (on/at(
סלולרי

)on/at (ב�) (Cell(סלולרי) 

מתחיל בתהליך ההתקשרות

לאיש  הקשר בספר הטלפון

בוריתכת הדיהמועבר לער

ה זה מלתמתקשר לאיש קשר במקר

ם) (שNameהמפתח 

ם המלא של אישמציג את הש

הקשר בספר הטלפון שלך

(at) Work

at) Home( 

המתקשר לאיש קשר בעבוד

מתקשר לאיש קשר בבית

/ב�Mobileמתקשר לאיש  קשר ב� 

Cellular ב�/Cell.

)on/at(ב�) נייד (

) on/at (ב�) (Cellular
) on/at (ב�) (Cell

בוריתמפעיל את תפקוד טלפון ומשמיע מידע המסייע להשתמש בדי
Telephone

Phone

Callback

Redial

מחייג את מספר הטלפון של המתקשר האחרון

מחייג מחדש את את מספר הטלפון של המתקשר האחרון
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פקודות קוליות קורא הודעות (מלות מפתח)

Read last one(קרא את האחרונה) * 
Read last (קרא אחרונה) * 

Read last messageקרא את) * 
ההודעה האחרונה)
Read message(קרא את ההודעה) * 

Read last SMS textקרא את מלל) * 
SMS(האחרונה 

Read last textקרא את המלל) * 
האחרון)

Read text(קרא את המלל) * 
Read SMS text קרא את מלל) * SMS(

בלהלקריאת ההודעה האחרונה שהתק

Message reader(קורא הודעות) * 

Messages(הודעות) * 

SMS messages הודעות) * SMS(

SMS* 

 texts(מלל) * 

לפתיחת קורא הודעות

Read last one(קרא את האחרונה) * 
Read last (קרא אחרונה) * 

Read last messageקרא את) * 
ההודעה האחרונה)
Read message(קרא את ההודעה) * 

Read last SMS textקרא את מלל) * 
SMS(האחרונה 

Read last text(קרא את המלל האחרון) * 
Read text(קרא את המלל) * 

Read SMS text קרא את מלל) * SMS(

בלהלקריאת ההודעה האחרונה שהתק

Inboxבת דואר נכנס) * (תי
Messages receivedהודעות) * 

בלו)שהתק
Incoming messages הודעות) * 

נכנסות)
Texts receivedבל) * (מלל שהתק

Incoming texts (מלל נכנס) * 
 Receivedבל) * (התק

בת הדואר הנכנסלתצוגת תי
כת תציג את ההודעה הראשונההמער

הנכללת בתא הדואר הנכנס

Delete all(מחק הכל) * 
Delete messages(מחק הודעות) * 

Delete texts(מחק מלל) * 
Delete (מחק) * 

למחיקת כל ההודעות הנכללות בתא
כת תבקש אישורהדואר הנכנס, המער

לפני מחיקת כל ההודעות

Signal type(סוג האות) * 
Signal (האות) * 

Type of signal (סוג האות) * 

בוע את סוג האותכדי לק

ת בתא הדוארלקריאת ההודעה הנבחר

הנכנס

Read(קרא) * 

Read again(קרא שוב) * 

לתחילת התקשרות למספר טלפון של

תהודעה נבחר

Call(התקשר) * 

Dial(חייג) * 

למחיקת ההתקשרות למספר הטלפון של

תההודעה הנבחר

Delete(מחק) * 
Delete messageמחק) * 

הודעה)

לקריאת ההודעה הבאה

Next(הבאה) * 
Forward(לפנים) * 

The one afterהאחת) * 
לאחריה)

מתלקריאת ההודעה הקוד

Previousמת) * (הקוד
Backה) * (בחזר

Backwards(לאחור) * 
The one beforeהאחת) * 

ם לכן)קוד

ת קורא  הודעות; לא יינתן אות עםלסגיר

עת הודעה חדשה, והיא לא תועברהג

כתלמער

Reader off(קורא סגור) * 
Switch off readerסגור) * 

קורא)
Switch reader off סגור) * 

קורא)
Deactivate readerנטרל) * 

קורא)

עת הודעה חדשה תצוין באות חזותיהג
ובאות קולי, באות חזותי בתצוגת לוח
המחוונים ובאמצעות אות קולי (אות צליל

כת)ביפ יושמע על ידי המער

Visual and* 
acoustic signal

Visual & acousticחזותי) * 
וקולי)

 Visual plus acoustic* 
(חזותי פלוס קולי)

עת הודעה חדשה תצוין רק באות חזותיהג

בתצוגת לוח המחוונים

Visual signal onlyרק אות) * 
חזותי)

Visual (חזותי) * 
Visual onlyבד) * (חזותי בל
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פקודות קוליות לנגן מדיה

Media player(נגן מדיה)              נכנס לתפריט נגן מדיה * 
Media (מדיה) * 
Music(מוסיקה) * 

Play(נגן)                                     הפעלת ניגון * 
Play music(נגן מוסיקה) * 
Play media(נגן מדיה) * 

Stop(עצור) * 
Stop musicעצור ניגון) * 

מוסיקה)
Stop mediaעצור ניגון) * 

מדיה)

הפסקת ניגון

מנגן את רצועת ההקלטה הבאה

Next(הבאה) * 
Next trackרצועת) * 

ההקלטה הבאה)
Next song(השיר הבא) * 

The one afterהאחת) * 
יה)לאחר

מתמנגן את רצועת ההקלטה הקוד

Previousמת) * (הקוד
Previous trackרצועת) * 

מת)ההקלטה הקוד
Previous songהשיר) * 

ם)הקוד
The one beforeהאחת) * 

ם לכן)קוד

הפעל ניגון רצועות הקלטה באקראי
Shuffle onבוב) * (הפעל ער

Random order onהפעל) * 
ניגון  באקראי)

Shuffle offבוב) * (הפס ער
Random order offהפסק) * 

ניגון  באקראי)
הפסק ניגון רצועות הקלטה באקראי

הפעל ניגוןחוזר של רצועת הקלטה

Loop on(הפעל ניגון חוזר) * 
 Loop track onהפעל ניגון) * 

חוזר של רצועת הקלטה)
Cycle on(הפעל ניגון מחזורי) * 
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הפסק ניגוןחוזר של רצועת הקלטה

Loop off(הפסק ניגון חוזר) * 
Loop track offהפסק ניגון) * 

חוזר של רצועת הקלטה)

מציג מידע רצועת הקלטה נוכחית

Now playing(מנוגן כעת) * 
What‘s playingמה) * 

מנוגן)
What is playingמה) * 

מנוגן)

נכנס לתפריט תיקיות של נגן מדיה

Folders(תיקיות) * 
Folder(תיקייה) * 

Browse foldersףפד * (ד
בתיקיות)

נכנס לתפריט אמנים של נגן מדיה
Artists(אמנים) * 
Artist(אמן) * 

Browse artistsףפד * (ד
באמנים)

אנרים של נגן מדיה’נכנס לתפריט ז

Gengresאנרים)’ * (ז
Gengreאנר)’ * (ז

Browse gengres* 
אנרים)’(ז

Type of musicסוג) * 
מוסיקה)
Styles(סגנונות) * 

Music stylesסגנונות) * 
מוסיקה)
Types(סוגים) * 

Music typesסוגי) * 
מוסיקה)

בומים של נגן מדיהנכנס לתפריט אל

Albumsבומים) * (אל
Albumבום) * (אל

Browse albumsףפד * (ד
בומים)באל

נכנס לתפריט רשימות ניגון של נגן מדיה

Playlists(רשימות ניגון) * 
Playlist(רשימת ניגון) * 

Browse Playlistsףפד * (ד
ברשימות ניגון)



58

B
LU

E
&

M
E

כב לפתח המתאים ברUSBהפעל ניגון אוטומטי כאשר מחובר התקן 

Autoplay onניגון) * 
אוט.מופעל)

Autoplay media onניגון) * 
אוט. מדיה מופעל)

Autoplay music onניגון) * 
אוט. מוסיקה מופעל)

כב לפתח המתאים ברUSBהפעל ניגון אוטומטי כאשר מחובר התקן 
Autoplay off(נ.אוט.מופסק) 

Autoplay media offניגון) * 
אוט. מדיה מופסק)

Autoplay music offניגון) * 
אוט. מוסיקה מופסק)

מפעיל  ניגון של רצועת ההקלטה הדיגיטליות

Play anythingנגן כל) * 
בר)ד

Play somethingנגן) * 
משהו)

נכנס לתפריט נגן מדיה
Media settingsביעות * (ק

מדיה)
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ביעותפקודות קוליות לתפקוד ק
Setup(הקמה) * 

Setup menuתפריט) * 
הקמה)

Settingsביעות) * (ק

ביעותכניסה לתפריט ק

Media settingsביעות * (ק
מדיה)

כניסה לתפריט נגן מדיה

Shuffleבוב) * (ער
Random orderרד * (ס

אקראי)

הפעלת/הפסקת פעולת ניגון
באקראי

Loop(ניגון חוזר) * 
Loop trackניגון חוזר של) * 

רצועת הקלטה)
Cycle (ניגון מחזורי) * 

הפעלת/הפסקת פעולת ניגון
חוזר

Autoplay (ניגון אוטומטי) * 
Autoplay media ניגון) * 

אוטומטי מדיה)
Autoplay music ניגון) * 

אוטומטי מוסיקה)

User dataמידע) * 
משתמש)

נכנס לתפריט מידע משתמש

Pairing(זיווג) * 

ת יחסי זיווגמתחיל בתהליך יציר

Updateכון) * (עד
 Updatesכונים) * (עד

Blue&Meכון מפעיל את עד

Pause updateכון) * (ה. עד
Pause updates* 

כונים)(השהיית עד
 Interrupt updates* 

כונים)(הפסק עד
Interrupt updateהפסק) * 

כון)עד

משהה באופן זמני את תהליך
כוןהעד

Resume updateחדש) * 
כון)פעולת עד

 Resume updates* 
כונים)(חדש פעולת עד

כוניםמחדש את תהליך העד
ם לכןשהופסק קוד

Advanced features* 
מים)(מאפיינים מתקד

 Advanced options* 
מות)(אופציות מתקד

ADV. OPTIONהכנס תפריט 

Exit(יציאה) * 

ביעותיציאה מתפריט ק

” פירושו שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה אוטומטית של ספר טלפון, באמצעותPull(*) טלפון “

בורית, במהלך תהליך הזיווגטכנולוגיה אלחוטית של בלוטוס; כל ספר הטלפון יוטען באופן אוטומטי לדי

הטלפוני.

” פירושו שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה קשר בודד,Push(**) טלפון “

באמצעות טכנולוגיה אלחוטית של בלוטוס. במהלך תהליך הזיווג הטלפוני תתבקש לשלוח את הקשרים

מספר הטלפון של הטלפון הנייד שלך (ספר הטלפון שלך אינו מוטען באופן אוטומטי, במהלך תהליך הזיווג

הטלפוני).

מחק מידע משתמשים עבור יחסי זיווג
 Delete users* 

מחק את ספר הטלפון הנוכחי Delete phonebook* 

Download phonebook* 

הטען את ספר הטלפון מהטלפון הנייד

ה רק לטלפוניםבורית. הערכת הדילמער

”Pull(*) ”

Add contacts* 
בורית.כת הדיהוסף אנשי קשר מהטלפון הנייד למער

” (*)Pullה רק לטלפונים “הער

Reset all* 
מחק את כל מידע יחסי זיווג של הטלפון

כיואת כל ספרי  טלפון/קשרים וחזור לער

כתת המחדל של המערבריר

Device ID* מציג את כל זהויות ההתקנים

GPRSנכנס לתפריט קוד 
Connection code* 

Connection ID* 
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איתור תקלות

בוריתכת דיער

כללי � מסך תצוגה

בעיה

NO PHONEBOOKמסך התצוגה מציג: 
(אין ספר טלפון)

ת:כת אומראו המער

“As requested, the phonebook has not been
copied. To copy the phonebook onto the
system go to SETTINGS menu and select
“USER DATA“. To dial a phone number, say

“Dial”רש.. ספר הטלפון לא הועתק כפי שנד
כת לך לתפריטלהעתקת ספר הטלפון למער

רות“ ובחר ב� “מידע משתמש“. לחיוג“הגד
מספר טלפון אמור “חייג“.

בה אפשריתסי

”:pullעבור טלפוני “

The data from”כת שואלת כאשר המער¥
the phonebook will now be copied onto

the system. Continue?”המידע מספר) 
כת.הטלפונים יועתק כעת למער

”.Noלהמשיך?). אתה תענה ב� “

 לא הטענת את ספר הטלפון שלך¥
.SETTINGSבאמצעות תפריט 

ספר הטלפון שהוטען נמחק.¥

”:pushעבור טלפוני “

The data from”כת שואלת כאשר המער¥
the phonebook will now be copied onto

the system. Continue?”המידע מספר) 
כת.הטלפונים יועתק כעת למער

”.Noלהמשיך?). אתה תענה ב� “

כתלא שלחת רישומי אנשי קשר למער¥
ADD CONTACTSבשימוש תהליך 

(הוסף רישומי אנשי קשר)

ספר הטלפון שהוטען נמחק.¥

פתרון אפשרי

”:pullעבור טלפוני “

PHONEBOOK השתמש באופציה ¥
,Settingss(ספר הטלפון) בתפריט 

להטעין את ספר הטלפון שוב.

 הכנס מידע לספר הטלפון של הטלפון¥
הנייד שלך, ולאחר מכן הטען את ספר

הטלפון שוב.

ביעות � ניהול מידע משתמשתפקודי ק 
וספר טלפון

”:pushעבור טלפוני “

ADDהשתמש באופציית ¥
CONTACTSהוסף רישומי אנשי) 
, לשלוח אתSettingsקשר) בתפריט 

רישומי אנשי הקשר בספר הטלפון
כת.בטלפון הנייד שלך למער

ביעות � ניהול מידע משתמשתפקודי ק 
וספר טלפון
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בעיה

מסך התצוגה מציג:

PHONEBOOK EMPTYספר הטלפון) 
ריק)

ת:כת אומראו המער

 ”Phonebook empty. To add contacts to the
phonebook go to SETTINGS menu and select
“USER DATA“. To dial a phone number, say

“Dial”ספר הטלפון ריק. להוספת רישומי)  .
אנשי קשר מספר הטלפון, לך לתפריט

רות“ ובחר ב� “מידע משתמש“. לחיוג“הגד
מספר טלפון אמור “חייג“.

בה אפשריתסי

”:pullעבור טלפוני “

” ל� “המידע מספרYesאתה ענית ב� “¥
כת.הטלפון מועתק כעת למער

להמשיך?“ אך הטענת ספר הטלפון אינה
כוללת רישומי אנשי קשר תקפים.

PHONEBOOK השתמשת באופצייה ¥
, אךSETTINGS(ספר טלפון) בתפריט 

ספר הטלפון אינו כולל רישומי אנשי קשר
תקפים.

”:pushעבור טלפוני “

כת שאלה: “המידע מספרכאשר המער¥
כת.הטלפון מועתק כעת למער

” אך לאYesלהמשיך?“ אתה ענית ב� “
שלחת רישומי אנשי קשר תקפים,

.ADD CONTACTSבמהלך תהליך 

ADDהשתמשת באופציית ¥
CONTACTSאך לא שלחת רישומי 

כת.אנשי קשר תקפים למער

פתרון אפשרי

”:pullעבור טלפוני “

םהכנס מידע רישומי אנשי קשר תקף (ש¥
ומספר טלפון אחד לפחות) בספר הטלפון
של הטלפון הנייד שלך, לאחר מכן הטען

את ספר הטלפון שוב.

ביעות � ניהול מידע משתמשתפקודי ק 
וספר טלפון

”:pushעבור טלפוני “

הטען את ספר הטלפון שוב, וודא לשלוח¥
כתרישומי אנשי קשר תקפים למער

בשימוש הטלפון הנייד שלך, כאשר אתה
רש לעשות זאת.נד

ADDהשתמש באופציית ¥
CONTACTSלשלוח רישומי אנשי 

כת.קשר תקפים למער

ביעות � ניהול מידע משתמשתפקודי ק 
וספר טלפון.
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בעיה

מסך התצוגה מציג:

  NO PHONE (אין טלפון) 

ת:כת אומראו המער

”There‘s no bluetooth phone connected”אין) 
אף טלפון בלוטוס מחובר)

מסך התצוגה מציג:

 TEL DISCONN.

(הטלפון מנותק)

מסך התצוגה מציג:

  PAIR. FAILED(הזיווג (התאמה) נכשל) 

ת:כת אומראו המער

”Pairing failed please try again”הזיווג) 
(התאמה) נכשל נא נסה שוב)

בה אפשריתסי

הטלפון הנייד המזווג (המותאם) אינו¥
מופעל.

הטלפון הנייד המזווג (המותאם) אינו¥
ב להיותכת (הטלפון הנייד חייבטווח המער

חק של 10 מטריםממוקם במר
כת).המער

בלוטוסבור הטכנולוגיה האלחוטית חי¥
Blue&MeTMנוטרל בטלפון הנייד שלך (

)ID או 

גיאה טכנית אירעה ביכולות הטלפוןש¥
.בלוטוסהנייד עם הטכנולוגיה האלחוטית 

 במהלך שיחת טלפון פעילה, הטלפון¥
כת.הנייד הוצא מטווח המער

גיאה טכנית אירעה במהלך תהליךש¥
הזיווג (התאמה).

פתרון אפשרי

הפעל את הטלפון הנייד.¥

וודא שהטלפון שלך מזווג (מותאם).¥

בלוטוסודא שהטכנולוגיה האלחוטית ¥
ת לפעולהבטלפון הנייד שלך מוכשר

)Blue&MeTM או  ID(

 וודא שהטלפון הנייד שזיווגת (שהתאמת)¥
כת נמצא בטווח שלה.עם המער

אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו¥
בור עםוהפעלתו שוב, לחדש את החי

Blue&MeTM.

בוב מפתחבסי Blue&MeTMאפס את ¥

 ולאחר מכן למצבSTOPההצתה למצב 

MAR.

 נכון ונסה להכניסוPINוודא  שמספר ה�¥
�שוב.

אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו¥
והפעלתו שוב, נסה להפעיל שוב את

תהליך הזיווג (התאמה).

ביעות � זיווג (התאמה)  הטלפוןתפקודי ק 
הנייד שלך
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מסך התצוגה מציג:

  PAIR. FAILED(הזיווג (התאמה) נכשל) 

ת:כת אומראו המער

”Bluetooth pairing timed out please try again”

(חריגת זמן בזיווג (התאמה) בלוטוס, נא נסה
שוב)

מסך התצוגה מציג:

 PRIVATE NUMBER(מספר פרטי) 

מסך התצוגה מציג:

 ONLY AT REST

כב (ניתן להכשיר את התפקוד רק כאשר הר
נייח)

ת:כת אומראו המער

“Function is only available when the vehicle
is stationary”כב  (התפקוד זמין רק כשהר

נייח)

בה אפשריתסי

לאחר שלוש דקות כל ניסיון להכניס מספר
PINנכשל, מאחר וחלה חריגה מזמן הזיווג 

(התאמה).

ם המאוחסןהמטלפן אינו מזוהה כש¥
בספר הטלפון, ולטלפון הנייד המזווג
(המותאם) אין את מאפיין זיהוי המטלפן.

 המטלפן חסם את זיהוי המטלפן, כדי¥
םכת להציג את שלמנוע מהמער

המטלפן ו/או מספר הטלפון שלו.

כב שלךאפילו סקירות קצרות של תצוגת הר
בךעשויות להיות מסוכנות, אם תשומת לי

תוסח ממשימות הנהיגה שלך. תפקודי
Blue&MeTMרוש מסוימים עשויים לד

ב לתצוגתמהמשתמש להקדיש תשומת ל
כב נייח.כב, והם זמינים רק כאשר הרהר

פתרון אפשרי

נסה שוב לחדש את תהליך הזיווג (התאמה).
, וודא שמספרPINב הכנסת ה� במהלך של

 שאתה מכניס בטלפון הנייד שלך, הואPINה�
אותו המספר המוצג בתצוגת לוח המחוונים.

ביעות � זיווג (התאמה)  הטלפוןתפקודי ק 
הנייד שלך

הכנס רישום איש קשר בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך עבור שיחה נכנסת, ולאחר
מכן הטען ספר טלפון/רישום איש קשר שוב.

בר, ההודעהה זה, לא ניתן לעשות דבמקר
תופיע תמיד.

בצע את התפקוד שובכבך ונסה לעצור את ר
באופן ידני, או המשך לנהוג ובצע את התפקוד

כת זיהוי קול.בשימוש במער
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ה קולית אובה לפקודכת אינה מגיהמער
ללחיצה על מקש.

בה אפשריתסי

בר מספיק מהר לאחר הלחיצהאם לא תד¥
כת תפסיק את פעולת המער,על 

הגומלין הקולית.

חק מדי מהמיקרופוןבר הראם אתה מד¥
כב שלך (לדוגמה: אם אתההמובנה בר

כת עלולהב האחורי), המערב במושיוש
ה הקולית שלך.לא לשמוע את הפקוד

אם אינך ממתין לצליל לאחר הלחיצה על¥
כת תקלוט רק חלק ממלת המער,

המפתח, ולא תזהה אותה נכון.

 לפני השמעתאם אינך לוחץ על ¥
כת לא תפעילה הקולית, המערהפקוד

את זיהוי קול ולכן לא תזהה את הפקודות
הקוליות שלך.

לכניסהאם אינך לוחץ על ¥
לתפריט הראשי, לא יהיה אפשרי להיכנס

.Blue&MeTMידנית לתפריט 

 אינך נוקטאם לאחר לחיצה על ¥
כתבפעולה בתוך שמונה שניות, המער

לא תענה ללחיצה שלך על המקש.

פתרון אפשרי

 בטאובסיום ההודעה הקולית לחץ על ¥
ה הקולית שוב.בקול את הפקוד

בר ברורוודא שאתה מביט לפנים ומד
בעוצמת קול רגילה.

 ונסה שוב את הפעולה.לחץ על ¥
ך,וודא לפעול בתוך שמונה שניות לער

.לאחר הלחיצה על 
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, אךPINכת תודיע  לך להכניס מספר המער
לא התקיים תהליך זיווג (התאמה).

כב, תוך מענהבת הרכאשר אתה נמצא בקר
לשיחה טלפונית בשימוש ישיר בטלפון הנייד,
לחצן “התשובה“ יפעיל באופן אוטומטי את

בורית (קול המטלפן יישמעתפקוד הדי
כב).במיקרופונים של הר

בה אפשריתסי

לאחר שאתה מוחק את הזיווג (התאמה)
ומידע המיוחס למשתמש בטלפון הנייד שלך,

 עם הטלפון הנייד ועםבלוטוסיחסי הזיווי של 
Blue&MeTM.לא יפעלו יותר 

סוגים מסוימים של טלפונים ניידים דורשים
תה בין העברבחירבוע את הטלפון לממך לק

הכת, או העברכניסה אוטומטית נכנסת למער
לא אוטומטית של שיחה נכנסת (אתה תעביר
את השיחה בשימוש בלוח המקשים של

רש).הטלפון הנייד, כפי שנד

פתרון אפשרי

 (מחקDELETE USERSבחר באופציה 
כת ומחק את כל הזיווגיםמשתמשים) במער

(התאמות), זווג (התאם) את הטלפון שוב.

ביעות � נהל את מידעתפקודי ק 
המשתמש שלך וספר הטלפון

ביעות � זיווג (התאמה) הטלפוןתפקודי ק 
הנייד שלך

ריך למשתמש של ספר הטלפוןהתייחס למד
ת המחדלבוע את מיקום ברירשלך, כדי לק

שלך עבור שמע הטלפון, כאשר שיחת טלפון
נקלטת.
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זיווג (התאמה) טלפון נייד מזווג (מותאם),

מסך התצוגה מציג:

PAIRING FAILED(התאמה) הזיווג) 
נכשל)

ת:כת אומראו המער

”””””Pairing failed please try again”””””
(הזיווג (התאמה) נכשל נא נסה שוב)

לאחר הטענת הטלפון הנייד מרישומי שמות
בות, תחילת שמות או סופיאמצעיים/ראשי תי

שמות של אנשי הקשר של הטלפון הנייד
כת זיהוי קול.שלך, על ידי מער

בה אפשריתסי

לפני זיווג (התאמה) מחדש עם הטלפון הנייד
שלך, חובה למחוק את המידע מהזיווג

.Blue&MeTM(התאמה) הראשון ב� 

כת אינה תומכת בשימוש בתחילתהמער
שמות, בסופי שמות או בשמות אמצעיים/

בות, כאשר קוראים לאנשי קשרראשי תי
בקול.

פתרון אפשרי

ביצועך בפעם אחת לזכור כי יהיה רק צור
תהליך הזיווג (התאמה) בטלפון הנייד שלך.

יתחבר באופןBlue&MeTMלאחר תהליך זה,  
אוטומטי לטלפון הנייד שלך, בכל פעם

 ואתה מסובב את מפתחכבך שתיכנס לר

.MARההצתה למצב 

לזיווג (להתאמת) הטלפון פעם שניה, בחר
 (מחקDELETE USERSב� 

משתמשים), ולאחר מכן זווג (התאם) מחדש
את הטלפון.

ביעות � נהל את מידעתפקודי ק 
המשתמש שלך וספר הטלפון

ביעות � זיווג (התאמה) הטלפון תפקודי ק 
הנייד שלך .

כאשר קוראים לאנשי קשר בקול, בטא את
ם איש הקשר ללא שימוש בתחילת שמות,ש

בות.סופי שמות או שמות אמצעיים/ראשי תי

אם יש לך שני רישומים עם שמות פרטיים/
משפחה דומים בספר הטלפון שלך, שנה את
אחד הרישומים בספר הטלפון, כדי לעשותו

ייחודי.

לאחר מכן הטען מחדש את ספר הטלפון
בורית.כת הטלפונית של הדילמער
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מספרי טלפון המכילים קודי חיוג בינלאומיים.

(לדוגמה: 39+ איטליה, 44+ אנגליה, 33+
) קשים לחיוג.’פת וכוצר

בה אפשריתסי

בטלפונים ניידים מסוימים, כאשר מטעינים
בורית,כת הדישמות/מספרי טלפון למער

הסימן + נשמט.

פתרון אפשרי

החלף את “+“ ב� “00"

(לדוגמה: 39+ הופך 0039).

’טלפון ספציפי:  אודיוווקס/אורנג

בעיה

הטלפון המזווג  (המותאם) מתנתק לפעמים
בורית,כת הטלפונית דיומתחבר מחדש למער

ה.בה ברורללא סי

Audiovox SMT 5600/Orange (HTC)דגמים:  
C500

במקרים מסוימים: אי אפשר לקרוא למספרים
 (השיחותLAST CALLSברשימת 
האחרונות).

בה אפשריתסי

ברשימת ההתקנים המוכשרים לפעולה
, בחר ב�לוטוסבטכנולוגיה אלחוטית ב

Blue&MeTMכתם במער (זיהוי ש
Blue&MeTMכבך) המותקנת בר

ב, הטלפון יפעל היטבלוטוסבור עם כדי שהחי
בורית.כב כהתקן דיכת הרב לזהות את מערחיי

בטלפונים ניידים מסוימים הסימן “+“ של קוד
החיוג הבינלאומי נשמט.

פתרון אפשרי

לאחר השלמת תהליך הזיווג, (התאמה) בחר
, מרשימת ההתקניםBlue&MeTMב� 

המוכשרים לפעולה בטכנולוגיה אלחוטית
.בלוטוס

 (תפריט) בלוח המקשיםMENUלחץ על לחצן 
בע את ההתקןובחר באופציה 4 (“ק

בורית“), לאחר מכן לחץ על כדי
.בלוטוסבור להקים את חי

��                         
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כאשר משתמשים בטלפון נייד מזווג (מותאם)
מוטורולה, פקודות המיקום השונות אינן

.Blue&MeTMמזוהות על ידי 

בורית אינהכת הטלפונית דילעיתים המער
ת צלצול טלפון, כאשר שיחה נכנסת.מייצר

Motorola V600דגמים: 

בה אפשריתסי

הטלפונים הניידים של מוטורולה אינם
בורית,כת הדימספקים מידע מיקום למער

כאשר מטעינים את ספר הטלפון.

”vibrateבע ל� “כאשר צליל הטלפון הנייד נק
בורית אינהכת הטלפונית די(טלטל), מער

ת צלילי צלצול.מייצר

פתרון אפשרי

ערוך את מידע איש הקשר בספר הטלפון של
ם יש מספרי טלפוןהטלפון הנייד שלך. אם לאד

בים, אתה יכול ליצור רישום איש קשר נפרדר
עבור כל מספר טלפון.

ם איש הקשר יופיע עםם הנפתח, שבכל ש
H או /W או /M:באופן הבא /

, רישום זה ייצג אתHאיש קשר/ם ש¥
 (הבית)HOMEמספר ה� 

, רישום זה ייצג אתWאיש קשר/ם ש¥
ה) (העבודWORKמספר ה� 

, רישום זה ייצג אתMם איש קשר/ש¥
 (הנייד)MOBILEמספר ה� 

ת רישומים נפרדים עבור האנשיםלאחר יציר
בים, מחק את ספרעם מספרי הטלפון הר

בורית, והטעןכת הטלפונית דיהטלפון במער
כן.מחדש את ספר הטלפון המעוד

לאחר שתעשה זאת, פקודות המיקום
כת.השונות, תוכרנה ישירות על ידי המער

ביעת צליל  הטלפון הנייד שלך ל�וודא שק
“vibrate(מותאם) בעת שהוא מזווג ,”

בורית.כת הטלפונית דיומתחבר למער
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בעת ניהול שתי שיחות טלפון באמצעות

 רקשיחה ממתינה, כאשר לוחצים על 

בע למצב שיחהשיחת הטלפון הנוכחית תיק
ממתינה.

Motorola V600 or V525דגמים:  

LASTשיחות שהוחמצו ואינן מופיעות ב� 
CALLS(שיחות אחרונות) 

MOTOROLA V600 or V525דגמים:  

בה אפשריתסי

ב המאפיינים המיוחדים שלמצב זה נוצר עק
הטלפונים הללו.

בטלפונים אלה שיחות שהוחמצו נכללות
ברשימת השיחות הנכנסות.

תפקודי טלפון � ביצוע שיחת טלפון 

פתרון אפשרי

�                          

�                          
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לפני הקמת קשר עם טלפון נייד נוקיה מזווג
, מסך התצוגהBlue&MeTM(מותאם) עם 

של הטלפון יצא בהודעת אישור (לדוגמה:
”Accept connection request”רישתבל ד (ק

בור)חי

במהלך שיחת טלפון פעילה באמצעות
בורבורית, חיכת הטלפונית דיהמער

מתנתקבלוטוס הטכנולוגיה האלחוטית 
, להעבירSRC/OKכאשר לוחצים על לחצן 

את הספק השמע מההתקן לטלפון הנייד.

Nokia 6820, 6230 or 6600דגמים: 

בעת ניהול שתי שיחות טלפון באמצעות
שיחה ממתינה בטלפון נייד נוקיה, כאשר

ת הספק שמע להעברSRC/OKלוחצים על 
ת.לטלפון הנייד, רק שיחת טלפון אחת מועבר

ת להעברSRC/OKכאשר לוחצים על מתג 
הספק שמע של שיחת טלפון מהטלפון הנייד

בר.ה דבורית, לא קורכת דינוקיה שלך לער

בה אפשריתסי

הטלפונים הניידים של נוקיה אינם מאפשרים
בור אוטומטי עם להקים חיBlue&MeTMל� 

.בלוטוסהטכנולוגיה האלחוטית 

בוע לכך אתב לקבור אתה חיילהקמת החי
הטלפון הנייד שלך.

 במהלך שיחהSRC/OKבלחיצה על 
טלפונית פעילה בסוג זה של טלפונים,

בור הטכנולוגיה האלחוטית שלמנתקת את חי
בלוטוס.

היכולת להעביר הספק שמע של שתי שיחות
טלפון פעילות לטלפון הנייד, אינה נתמכת על

כת כאשר היא מזווגת עם טלפון ניידידי המער
נוקיה.

��                               

פתרון אפשרי

Connectivityבטלפון הנייד שלך, נווט ל� 
” (בלוטוס).Bluetoothבור) => “(יכולת חי

בחר בתפריט הבא בשימוש במקש בצד ימין.
 ולאחר מכןBlue&MeTMבחר ב� 

“Authorize.(אשר) ”

שיחת הטלפון עדיין פעילה בטלפון הנייד. אם
כתברצונך להתחבר מחדש ולהשתמש בער

.בורית שוב, לחץ על הדי

��                             

 לחבר מחדש אתאו  לחץ על 
בורית.שיחת הטלפון למאפיין הדי
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הוספת רישומי אנשי קשר מהטלפון הנייד ל�
Blue&MeTM.אינה פועלת 

NOKIA 7610דגמים:  

כאשר קולטים שיחת טלפון בטלפון נייד מזווג
ב�(מותאם), מידע המטלפן מוצג בתצוגה הר

תכליתית, אך צליל הצלצול נוצר רק לאחר
חמש שניות.

NOKIA 6230, 6600דגמים:  

כאשר קולטים שיחת טלפון בטלפון נייד מזווג
ב�(מותאם), מידע המטלפן מוצג בתצוגה הר

תכליתית, אך לא נוצר צליל צלצול.

NOKIA 6230דגמים:  

לאחר הטענת ספר הטלפון של הטלפון הנייד
המזווג (המותאם), כמה מספרי טלפון של
אנשי קשר עם מספרי טלפון מרובים, אינם

.Blue&MeTMנוכחים ב� 

NOKIA 6230 (firmware 5.35)דגמים:  

בה אפשריתסי

טלפון נייד זה יכול להוסיף רישומי אנשי קשר,
.SIMרק אם הרישומים נשמרו על כרטיס 

ב מאפייני צלילי הצלצולמצב זה נוצר עק
המיוחדים של טלפונים אלה.

ב מאפייני צלילי הצלצולמצב זה נוצר עק
המיוחדים של טלפונים אלה.

הטענת ספר הטלפון של דגם טלפון זה כמו
בה”. מסיpush”, ולא בטלפוני “pullבטלפוני “

ר מראש עבור כל אישזו, רק הרישום שהוגד
קשר מוטען.

פתרון אפשרי

העבר את רישומי אנשי הקשר שלך מזיכרון
, ולאחר מכן בחר ב�SIMהטלפון לכרטיס ה� 

ADD CONTACTSהוסף רישומי אנשי) 
קשר) ונסה להעביר את הרישומים שוב.

ביעות � נהל את מידעתפקודי ק 
המשתמש שלך וספר הטלפון

��                             

��                          

��                        
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לאחר קליטה, תשובה וסיום שיחה שניה,
PRIVATE CALL תצוגת תקלות תציג 

(שיחה נכנסת, שיחה פרטית), במקום מספר
הטלפון של השיחה הראשונה

NOKIA 6600דגמים:  

לעיתים כאשר מנסים להשתמש בטלפון זה
, בשימוש לחצן Blue&MeTMעם 

 (מחפש קשר),  SEARCHINGההודעה 
ם.מוצג לפני שהקשר מיוש

NOKIA 6600דגמים:  

לא נוצר צליל צלצול כאשר שיחה שניה נכנסת

NOKIA 6820דגמים:  

חייתמעבר לשניה אחת לד לחיצה על 
שיחה שניה נכנסת, מנתקת גם את שיחת

הטלפון הנוכחית.

NOKIA 6820דגמים:  

כאשר עונים לשיחה נכנסת בשימוש בלוח
המקשים של הטלפון הנייד, לעיתים הטלפון

 ויש להמשיךBlue&MeTMהנייד מתנתק מ� 
את השיחה בטלפון הנייד במקום במאפיין

בורית.הדי

NOKIA 7610דגמים:  

בה אפשריתסי

כת אינה מסוגלתה מיוחד זה, המערבמקר
לזהות איזה שיחת טלפון הסתיימה.

,Blue&MeTMבין בור בין טלפון נייד זה להחי
עשוי להתנתק לעיתים.

בטלפון נייד זה, צליל הצלצול של השיחה
השניה הנכנסת חלש מאוד.

ההתנהגות תלויה במאפיין המיוחד של טלפון
נייד זה.

סאות תוכנה מסוימות של טלפון ניידעבור גיר
זה, תשובה לשיחה באמצעות לוח המקשים
של הטלפון הנייד, תנתק באופן אוטומטי את

בורית.כת הדיהטלפון הנייד ממער

פתרון אפשרי

��                             

בור.המתן לחי

ה של בעיה זו, אפס את הטלפוןלמניעת חזר
הנייד בהפסקת פעולתו והפעלתו מחדש.

צליל הצלצול של השיחה הנכנסת השניה
יהיה תמיד חלש יותר מהרגיל. נסה להעלות

את עוצמת צליל הצלצול.

��                         

.ענה לשיחה נכנסת בלחיצה על 
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 אינו מגלה את הטלפוןBlue&MeTMלעיתים 
בורית.בצע שיחה בדיהנייד ואינו מסוגל ל

Sony-Ericsson Z600דגמים:  

כאשר משתמשים בשיחה ממתינה לקליטת
שיחה נכנסת במהלך שיחת טלפון מתנהלת,

 מנתק את השיחהBlue&MeTMלעיתים 
המתנהלת.

Sony-Ericsson T610דגמים:  

הטענת ספר טלפון מהטלפון הנייד ל�
Blue&MeTM.אינה פועלת ,

Sony-Ericsson Z600דגמים:  

בה אפשריתסי

��                                 

��                                 

טלפון נייד זה יכול להטעין רישומי אנשי קשר,
רק עם הם נשמרו בזיכרון הטלפון.

פתרון אפשרי

אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו¥
בור עםובהפעלתו שוב, לחדש את החי

Blue&MeTM.

אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו¥
ת סוללתו, לאחר מכן החזר אתובהסר

הסוללה למקומה והפעל אותו שוב.

לאחר שאתה סוגר את שיחת הטלפון
בלת משיחה ממתינה, הטלפוןת, שקהאחר

הנייד מציג הודעה המבקשת ממך להחזיר
את השיחה. אשר את ההודעה באמצעות לוח

המקשים של הטלפון הנייד.

העבר את רישומי אנשי הקשר שלך מכרטיס
SIMלזיכרון הטלפון הנייד. מחק את ספר 

ת האופציה, בבחירBlue&MeTMהטלפון מ� 
DELETE PHONEBOOKמחק ספר) 

טלפון).

ביעות � נהל את מידעפקודי קת 
המשתמש שלך וספר הטלפון
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כב במהלך שיחת טלפון,כאשר נכנסים לר
בוב מפתח ההצתה למצבלאחר סילאחר 

MAR.ת באופן, שיחת הטלפון אינה מועבר
בורית.כת הטלפונית דיאוטומטי למער

Sony-Ericsson Z600דגמים:  

כתלאחר זיווג (התאמה) הטלפון הנייד, מער

ת בזיכרון רק את 20בורית שומרהטלפונית די

השיחות האחרונות

Sony-Ericsson Z600דגמים:  

ם ספק שירותיבור הטלפון שלאחר ניתוק וחי

הטלפון כבר אינו מוצג בתצוגת לוח המחוונים.

Sony-Ericsson T637דגמים:  

בה אפשריתסי

הת להעברביעה מיוחדהטלפון הנייד דורש ק

אוטומטית של הספק שמע, להתקן

.בלוטוסטכנולוגיה אלחוטית 

בי של שיחות שניתן לאחסן.זה המספר המר

��                          

פתרון אפשרי

��                             

��                            

כדי למנוע בעיה זו, לאחר הפסקת פעולת

הטלפון הנייד המתן 30 שניות לפחות, לפני

בורית.כת הדיבורו למערחי
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 בטלפון הסלולרי אךSMSבל הודעות אני מק

.Blue&MeTMלא ב� 

כז שירות נושאבל ממר המתקSMSמלל 

ם ומספר שולח בלתיהטלפון שלך, מציג ש

רגילים.

Blue&MeTMבל הודעות הפסיק לק

מהטלפון הנייד שלך.

, הקיימותSMSאינך יכול להציג כמה הודעות 

SMSבטלפון הנייד שלך, וברשימת הודעות 

.Blue&MeTMשל 

בה אפשריתסי

תלא כל הטלפונים הניידים תומכים בהעבר

.Blue&MeTM ל� SMSהודעות 

הלא כל הטלפונים הניידים תומכים בהעבר

נכונה של שלם נושא הטלפון, השולח הודעות

SMS ל� Blue&MeTM.

בוע בטעות את האופציהאתה יכול היית לק

NOT ACTIVE(לא פעיל), מתפריט 

notification settingsביעות הודעה). (ק

Blue&MeTMמסוגל לקרוא ולשמור יותר מ� 

כתבלו, בעת שער שהתק20SMS הודעות  

בלוכת. הודעות שהתקת למערהטלפון מחובר

בקונטקסט אחר אינן מועברות ל�

Blue&MeTM.

פתרון אפשרי

בדוק האם הטלפון הנייד שלך תומך בתפקוד

, הודעות בטכנולוגייתSMSת הודעות העבר

בלוטוס, או למידע נוסף ראה פרק “רשימת

ביעות טלפון הנתמכות על ידיק

Blue&MeTM או באתר ,”www.fiat.com.

��

ביעות (קnotification settingsבע  בתפריט ק

VISUAL+ACOUSTICהודעה) או 
 (לא חזותי).NOT VISUAL(חזותי+קולי), או 

,SMS תפקודי קורא הודעות � הודעות 

.ביעות הודעהקפרק 

 ניתנות למחיקה מ�SMSהודעות  הנשמרות

Blue&MeTM.

,SMS תפקודי קורא הודעות � הודעות 

מחיקת כל וSMS ניהול הודעותפרק 

.SMS הודעות
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 או חלק מהן אינו נקרא,SMSכמה הודעות 

בוריתכת דיאו אינו נקרא נכון באמצעות ער

Blue&MeTM.

, מציגBlue&MeTM של SMSקורא הודעות 

את מספר הטלפון של השולח, במקום את

ם השולח.ש

 שלSMSלעתים לא ניתן לקרוא את הודעות 

השולח.

בה אפשריתסי

SMSתווים “מיוחדים“ מסוימים בתוך הודעת

בלה, אינם ניתנים לפיענוח באמצעותשהתק

Blue&MeTM.

תב רישום טלפון נייד, בחרבמהלך שלייתכן ש

לא להטעין את ספר הטלפון, או אם הטלפון

הנייד שלך תומך  רק בניהול קשרים בודדים,

ת להטעין רק כמה קשרים.בחר

 לדוגמה אלה שנשלחו עלSMSכמה הודעות 

ידי מפעיל הטלפון, אינן קשורות למספר טלפון

השולח, כך שלא ניתן להשתמש באופציה

CALL.(התקשר) 

פתרון אפשרי

��

כדי להטעין את ספר הטלפון של הנייד שלך,

ביעות.התייחס לפריט מיוחד בתפריט ק

ביעות, פיסקה רישוםתפקודי ק 

טלפון סלולרי, וניהול מידע משתמש.

��
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הודעה מוצגת:

NO MEDIA (לא נמצאה מדיה) 

 אומר:Blue&MeTMאו 

”No mdeia found”

 שלך והתקנתUSBבור התקן ה� לאחר חי
המפתח האלקטרוני במתג ההצתה, לא

מנוגנת מוסיקה.

בה אפשריתסי

בור אינו מחובר בפתח חיUSBאף התקן ¥
USBכב. בר

אף קובץ שמע דיגיטלי אינו שמור בהתקן¥
.USBהאחסון 

 אם הפסקת החשמל מופסקת,¥
כב נותק),(לדוגמה: מצבר הר

Blue&MeTMה יאבר כוח באופן זמני. במקר
בנותך להישכזה ספריית המדיה תצטר

מחדש.

 אינו נתמך על ידיUSBהתקן האחסון ¥
Blue&MeTM.

רוש מספרבניית ספריית המדיה עשויה לד
דקות.

פתרון אפשרי

 שלךUSBבור התקן ה� ציית להוראות לחי¥
.Blue&MeTMל� 

בצי שמע דיגיטליים בהתקניאחסן ק¥
 שלך, בהתאם להוראותUSBהאחסון 

הניתנות על ידי תוכנת קובץ המדיה שלך.

 מפתח התקנתUSBהסר את התקן ה� ¥
בנות והתקן אותו מחדש, כדי לUSBה� 

שוב את ספריית המדיה.

 נתמך על ידיUSBבדוק האם התקן ה� ¥
Blue&MeTM.

בניית הספריה.המתן ל

בניית הספריה חריג, אתהרש לאם הזמן הנד
בצי השמעב בהפחתת מספר קיכול להתער

 שלך.USBשיאוחסנו בהתקן ה� 
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הודעה מוצגת:

NO PLAYLISTS (אין רשימות ניגון) 

 אומר:Blue&MeTMאו 

”””””No playlists found”””””

הודעה מוצגת:

INVALID PLAYLISTרשימת ניגון בלתי) 
תקפה)

הודעה מוצגת:

EMPTY PLAYLIST(רשימת ניגון ריקה) 

 אומר:Blue&MeTMאו 

”””””Empty playlist”””””

הודעה מוצגת:

BAD MEDIA(מדיה גרועה) 

בה אפשריתסי

לא אוחסנה אף רשימת ניגון בהתקן האחסון
USB.המחובר 

רשימת הניגון ניזוקה או בלתי תקפה.

אף קובץ מדיה אינו נכלל ברשימת הניגון.¥

בולת האחסון גדול מדי עבור קיwplקובץ ¥
.Blue&MeTMשל 

בצירשימת הניגון אינה כוללת הפניות לק¥
 שלך.USBמדיה בהתקן ה� 

קובץ השמע הדיגיטלי ניזוק או בלתי תקף.

פתרון אפשרי

ב שלך בשימושבנה רשימת ניגון במחש
בצי המדיה, והעתק אותה להתקןתוכנת ק

 שלך.USBה� 

מט שלוודא שרשימת הניגון היא בפור¥
m3u או של wpl.

בנה את רשימת הניגון שוב לפי ההוראות¥
הניתנות בפרק בניית רשימות ניגון עבור

Blue&MeTM.עצות מעשיות �  

אם הבעיה מוסיפה להתקיים, מחק את¥

 שלך.USBרשימת הניגון מהתקן ה� 

USBמחק את רשימת הניגון מהתקן ה� ¥
בצי מדיה לרשימתשלך, או העתק ק

הניגון באמצעות תוכנת קובץ המדיה
שלך.

הפחת את מספר רצועות ההקלטה¥
ברשימת הניגון, בשימוש תוכנת קובץ

המדיה שלך.

 שלך.USBמחק מדיה גרועה מהתקן ה� 
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הודעה מוצגת:

PROTECTED (תוכן מוגן) 

 אומר:Blue&MeTMאו 

”Protected content”

Blue&MeTMבצים אינו מנגן את כל הק
הדיגיטליים ברשימת הניגון.

בציםספריית המדיה אינה מציגה את כל הק
USBהדיגיטליים, המאוחסנים בהתקן ה� 

שלך.

ה:לאחר השמעת הפקוד

Blue&MeTM:אומר 

”””””Command not available ” ” ” ” ”ה(הפקוד
ה שהשמעתאינה זמינה), למרות שהפקוד

מה הראשונה.ה קולית ברהיא פקוד

בה אפשריתסי

ה היא מוגנת ב�רצועת ההקלטה שנבחר
DRM.ולא ניתן לנגנה בנגן המדיה ,

,DRMבצים מוגני רשימת הניגון שלך כוללת ק
שלא ניתן לנגנם; או שהיא מכילה הפניות

בצי מדיה בלתי תקפים.לק

בצים מוגנירשימת הניגון שלך כוללת ק¥
DRMכת מתעלמת מהם במהלך, המער

הניגון.

רשימת הניגון שלך כוללת יותר מ�¥
20,000 רצועות הקלטה, וזה מספר

בי שניתן להעתיק לספרייתבצים המרהק
מדיה.

USBרשימת הניגון מאוחסנת בהתקן ה� ¥
שלך, הכולל יותר מ� 20 תיקיות.

בים להיות מועתקיםבצים חייתיקיות וק
לספריית המדיה.

פקודות מסוימות אינן זמינות כאשר רצועת
הקלטה מושהית, או נגן התקליטורים מנגן

רצועת הקלטה.

פתרון אפשרי

��                               

USBלמידע נוסף ראה פרק התקני אחסון 
נתמכים.

��                        

אם ניגון רצועת ההקלטה הושהה, המשך

.בניגון באמצעות לחיצה על 

ה הקולית שוב.לאחר מכן השמיע את הפקוד



80

B
LU

E
&

M
E

בעיה

 מסוים שחובר בעבר, לוקחUSBהתקן אחסון 
לו 10 שניות עד לתחילת הניגון ב�

Blue&MeTM.

בה אפשריתסי

ב מהמחשUSBת את התקן האחסון הסר
שלך לפני שהוא היה מוכן.

פתרון אפשרי

להכנת התקן אחסון  בשימוש במיקרוסופט
בהמחש, בתפריט התחל, לחץ על XPווינדוס 

, לחץ על הלחצן הימני על התקן אחסוןשלי
USBהכלים בחר בתג מאפיינים,, בחר ב

גיאות“ הקש על  לחצןובאזור “בדיקת ש
בת “תקן באופן“בדוק עכשיו...“; בדוק את תי

כת“ והקש לאחרגיאות המעראוטומטי את ש
.התחלמכן על 

להימנע מבעיה זו בעתיד, עליך להסיר
, בשימושUSBבביטחה את התקן האחסון 

ה בביטחה“.ת חומרבאופציה “הסר

הגנת מידע אישי
ם עם הקריטריונים יושBlue&MeTMבים ניהול מידע אישי. על מנת להגן על מידע אישי ולמנוע גישה לא מורשית אליו,  מחייBlue&MeTMתפקודי 

הבאים:

בורית (ספר טלפון והשיחות האחרונות), ניתן לגישה רק לאחר זיהוי אוטומטי הטלפון הנייד שלךכת הדימידע אישי המחובר לתפקודי ער¥

המוכשר לפעולה בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס;

 מיוחדים.Blue&MeTMמידע אישי מאוחסן ניתן למחוק בשימוש בתפקודי ¥

ביעות � נהל את מידע המשתמש.לפרטים נוספים כיצד למחוק מידע אישי, התייחס לפרק תפקודי ק 

 (ספר טלפון ו� 20 השיחות האחרונות)Blue&MeTMכז שירות, מידע אישי המאוחסן ב� כב במרב את הרבון שכאשר אתה עוז קח בחשחשוב

כז שירות, אתה יכול למחוק את כל המידע השמור ואת ספרכבך במרב את רעשוי להיות חשוף או יעשה שימוש בלתי מורשה. לפני שאתה עוז

.Blue&MeTMהטלפון מ� 

.נהל את מידע המשתמשביעות � לפרטים נוספים כיצד למחוק מידע אישי וספר טלפון, התייחס לפרק תפקודי ק 
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כתהערות לשימוש בתוכנת המער
סה הפוכה או כל שימוש בלתיה ממנה, העתקה, הנדכת כוללת תוכנה ברישיון מטעם היצרן כפופה להסכם אחיזה ברישיון. כל הסרהמער

ך.ה של הסכם האחיזה ברישיון ואסור בתכלית, ועלול לגרור פעולה חוקית נגדכת זו, מהווה הפרמורשה בתוכנה במער

ביטול אחריות ולסיכוני בטיחות, כולל סיכון המידעת, עלולה להוביל ל או התקנת תוכנה בלתי מאושרBlue&MeTMה ניסיון לפרוץ להתקן אזהר
המאוחסן

”)EULAהסכם רישיון למשתמש קצה (“

כב מאחד או יותר מהמחזיקים ברישיון (“פיאט כלי ר.S.p.Aכב ת פיאט כלי ר”) הכולל תוכנה ברישיון מטעם חברDEVICEכשת התקן (“ר�
S.p.A.פסים או מסמכים אלקטרוניים “און ליין“ת אליהם, חומרים מודה מדיה החובר ספקי תוכנה“). מוצרי תוכנות שכאלה ובאותה המיד

)“SOFTWARE”ת, כל הזכויותכוש אינטלקטואלי בינלאומיים. התוכנה המוגנת ברישיון אינה נמכר = תוכנה), מוגנים בחוקי ואמנות ר
שמורות.

”), אל תשתמש בהסכם זה או תעתיק את התוכנה. במקום זאתEULAאם אינך מסכים להסכם אחיזה ברישיון של משתמש קצה זה (“�
כל שימוש בתוכנה הנכללת אך אינה מוגבלת עבור הוראות עבור התקן(ים) שאינם בשימוש. .S.p.Aכב התקשר ישירות לפיאט כלי ר

ם).” זה (או אישרור כל הסכם קודEULAך ל� “לשימוש בהתקן, יהווה הסכמה מציד

זה מעניק לך את הרישיון הבא: EULA הענקת רישיון תוכנה � הסכם

גיאות זיהוי עשויות להיותבור הוא תהליך סטטיסטי פנימי וכי שבור, עליך להבין כי זיהוי דיב(י) זיהוי דיכיאם התוכנה כוללת רבור. זיהוי די�
בור.גיאות בתהליך זיהוי די ולא הספקים שלה יהיו אחראיים לנזקים כלשהם הנובעים משS.p.Aכב ת פיאט כלי רכלולות בה. לא חבר

ת פעילות שכזובד אם מידסה הפוכה, לחלק או לפרק את התוכנה, מלבצע הנדאסור לך לסה הפוכה, חלוקה או פירוק. הגבלות על הנד�
ת בפירוש בחוק ישים ואינו מנוגד להגבלות אלה.מותר

�EULA .סאות מרובות של  מסמכי משתמש הקצה עבור ההתקן עשויים לכלול גירבודדEULAסאות מדיה זו, כגון התקנות מרובות ו/או גיר
בל רישיון אחד (1), אתה מקEULAסאות מרובות של בל גירסאות התוכנה). גם אם אתה מקמרובות (לדוגמה במסמכי המשתמש ובגיר

לתוכנה.
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כב , אינך יכול להשאיל, להשכיר או להלוות את התוכנה.ת פיאט כלי רבד היותך מורשה מטעם חבר מלה.אין שכיר�

ה של ההתקן. בתנאי שאינך מחזיקה או ההעבר זה רק כחלק מהמכירEULA. אתה רשאי להעביר את זכויותיך בחסות חוזה ת תוכנההעבר�
רוגים כלשהם, את הסכם ה�פסים, שדבים, כל המדיה והחומרים המודכית את כל התוכנה (כולל כל חלקי הרברשותך העתקים והעבר

EULAבל ממך מסכים לחוזה  הזה ואם ישים את המסמך(ים) המעידים על מקוריותו), והמקEULAהרגה, כל העבר זה. אם התוכנה שוד
סאות התוכנה.בת לכלול את כל גירחיי

, רשאיםS.p.Aכב ת פיאט כלי ר או ספקי התוכנה של חברS.p.Aכב ת פיאט כלי ר ללא משוא פנים ביחס לזכויות אחרות כלשהן, חברסיום.�
ב להשמיד את כל ההעתקיםה שכזה, אתה תהיה חיי זה. במקרEULA זה, אם אתה תיכשל בציות לתנאים של הסכם EULAלסיים הסכם

בים שלה.כישל התוכנה ואת כל חלקי הר

מים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי ר אתה מסכים כי ספקי התוכנה של חברהסכמה לשימוש במידע.�
ה שהיא, כחלק משירותי התמיכה במוצר המיוחסים לתוכנה. ספקית, רשאים לאסוף ולהשתמש במידע טכני שנאסף בכל צורהמיועד

ת, רשאים להשתמש במידע זה רק כדי לשפרמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רהתוכנה של חבר
מיםוכל הגור S.p.Aכב ת פיאט כלי ראת המוצרים שלהם, או כדי לספק לך שירותים מותאמים במיוחד וטכנולוגיות. ספקי התוכנה של חבר

ת, רשאים להעביר מידע זה לאחרים, אך לא באופן המזהה אותך אישית.הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד

S.p.Aכב ת פיאט כלי ר, ספקי התוכנה של חברS.p.Aכב ת פיאט כלי רהתוכנה עשויה להתיר לחברבי שירות המבוססים על אינטרנט. כיר�
ת, להשתמש בשירותים מסוימים המבוססים על אינטרנט. אתה תאשר ותסכים כימים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדוכל הגור

סת התוכנהבדוק באופן אוטומטי את גירת, יהיו רשאים למים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רחבר
ה ישירות להתקן שלך.רוגים או תוספות לתוכנה,  שניתן יהיה להורידבים שעשית בהם שימוש והם עשויים לספק שדכיו/או את הר

 וכלS.p.Aכב ת פיאט כלי ר, ספקי התוכנה של חברS.p.Aכב ת פיאט כלי ר התוכנה עשויה להרשות לחברתוכנה/שירותים נוספים.�
בי תוכנה המבוססים עלכיבים נוספים או שירותי רכיכוני תוכנה, תוספות, רת, לספק לך עדמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדהגור

בים משלימים“).כיכשת את ההעתק הראשוני של התוכנה (“רבו רהאינטרנט זמינים, לאחר התאריך ש

 אינם מלווים אותם,EULAבים משלימים ותנאים נוספים של הסכם כיה לרשותך ר מספקת או מעמידS.p.Aכב ת פיאט כלי ראם חבר�
 זה יהיו תקפים.EULAה התנאים של הסכם בכל מקר

ביםכית,  מעמידים לרשותך רמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי ראם ספקי התוכנה של חבר�
בד אם ספקי התוכנה של זה יהיו תקפים, מלEULA אינם מלווים אותם, התנאים של הסכם EULAמשלימים ותנאים נוספים של הסכם 

בים המשלימים יהיו ספקיכית המספקים את הרמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רחבר
בים המשלימים.כיהרישיון לר

ת,מים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי ר, ספקי התוכנה של חברS.p.Aכב ת פיאט כלי רחבר�
שומרים לעצמם את הזכות לא להמשיך במתן שירותים כלשהם המבוססים על אינטרנט המסופקים לך, או הועמדו לרשותך באמצעות

בתוכנה.השימוש 
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קשרים לאתרים של צד שלישי. התוכנה עשויה לספק לך את היכולת להתקשר לאתרים של צד שלישי, באמצעות השימוש בתוכנה. אתרי�
מים וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי ר, ספקי התוכנה של חברS.p.Aכב ת פיאט כלי רת של חברהצד השלישי אינם נמצאים תחת הביקור

מים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות ולא הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רת. לא ספקי התוכנה של חברהקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד
כונים באתרי צד) לתכנים של אתרי הצד השלישי, לקישורים כלשהם הכלולים באתרי צד שלישי או שינויים  או עדiת אחראיים (המיועד

בלות מאתרים של צד שלישי. אם התוכנה מספקת קישורים לאתרים שלה המתקת של העברה אחרת אתרים או צור) העברiiשלישי, או (
,S.p.Aכב ת פיאט כלי רבלת אחריות של חברך נוחות והכללת כל קישור שהוא אין פירושו קצד שלישי, קישורים אלה מסופקים לך רק לצור

ת על אתרים של צד שלישי.מים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועד וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רספקי התוכנה של חבר

הרוגים ומדיית הכשרשד

ה, באמצעות הורדROM, תקליטור(ים) ROMבב  בנפרד מההתקן, במדיה כגון שS.p.Aכב ת פיאט כלי ראם התוכנה המסופקת על ידי חבר�
בד“, אתה רשאי להתקין העתק אחד (1) של תוכנה כזו בהתקן כהעתק חלופירוג בלמאתר או באמצעים אחרים ומתוייקת “למטרות שד

רוג התוכנה. נוספים המלווים את שדEULA זה כולל תנאי EULAלתוכנה הקיימת ולהשתמש בה בהתאם להסכם 

זכויות נכסים אינטלקטואליים

כל זכויות כותרים ונכסים אינטלקטואליים בתוכנה או שייכים לה (כולל אך ללא הגבלה באיורים כלשהם, צילומים, אנימציות, קטעי ווידיאו, אודיו,
,S.p.Aכב ת פיאט כלי רפסים הנלווים והעתקים כלשהם של התוכנה, השייכים לחברמוסיקה, טקסט המאוגדים בתוכנה), החומרים המוד

ת. אסור לךת בחוזה רישיון ואינה נמכרמים הקשורים אליהם או הספקים. התוכנה נמסר וכל הגורS.p.Aכב ת פיאט כלי רספקי התוכנה של חבר
פיס חומרים הנלווים לתוכנה. כל זכויות כותרים ונכסים אינטלקטואליים בתכנים אשר ניתן להשיג אליהם גישה באמצעותלהעתיק או להד

התוכנה, הם נכסים של בעל התכנים המתאים והם עשויים להיות מוגנים על ידי זכויות יוצרים ישימים ועל ידי חוקים ואמנות להגנה על נכסים
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המצוידת  הרכב,  של  השמע  מערכת 
 ,MP3 ותקליטורי  שמע  תקליטורי  בנגן 
הייחודיים  למאפיינים  בהתאם  תוכננה 
מותאם  עיצוב  כולל  הנוסעים,  תא  של 
המשתלב היטב בסגנון לוח המכשירים; 
תואם  הרכב  של  השמע  מערכת  גודל 
לרכב ומכיוון שאינו מתאים לדגמי כלי 

רכב אחרים, זהו מכשיר קבוע ברכב. 
נוח  במיקום  מותקנת  השמע  מערכת 
מהבחינה הארגונומית עבור הנהג ועבור 
הנוסע; הגרפיקה בלוח הקדמי מסייעת 
לזהות בקלות את הבקרות ומקלה על 

השימוש בהן. 
הוראות השימוש מופיעות להלן. אנחנו 

ממליצים לך לקרוא אותן בקפידה. 

עצות

אזהרה
מערכת  של  הקדמי  הלוח 
השמע כולל חלקים הניתנים 
ממערכת  הילדים  את  הרחק  להסרה. 
ללא  אותם  תשאיר  ואל  השמע 
של  הסכנה  את  למנוע  כדי  השגחה 
לגרום  עלולה  אשר  חלקים  בליעת 

לחנק הילדים.

בטיחות בכביש
להשתמש  ללמוד  לך  ממליצים  אחנו 
בתפקודים השונים של מערכת השמע 
(לדוגמה, שמירת תחנות) לפני תחילת 

הנהיגה. 

מצבי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן בעת 
עשויות  לקליטה  ההפרעות  הנהיגה. 
או  מבנים  הרים,  מקרבת  להיגרם 
רחוקה  המכונית  אם  במיוחד  גשרים, 

ממשדר תחנת הרדיו. 
תנועה,  דיווחי  קליטת  בעת  אזהרה 
בהשוואה  תוגבר  הקול  שעצמת  ייתכן 

להשמעה רגילה.

הקדמההקדמה

אזהרה
מדי  גבוהה  קול  עצמת 
ואת  הנהג  את  לסכן  עלולה 
הקפד  האחרים.  הדרך  משתמשי 
לך  שתאפשר  קול  עצמת  לקבוע 
(למשל,  מסביבך  הקורה  את  לשמוע 
ניידות  אמבולנסים,  סירנות  צפירות, 

משטרה וכו'). 
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טיפול ותחזוקה

אורך  מבטיח  השמע  מערכת  מבנה 
מיוחדת.  בתחזוקה  צורך  ללא  חיים 
במקרה של נזק, פנה לסוכנות פיאט. 

נקה את הלוח הקדמי בפיסת בד רכה 
והברקה  ניקוי  חומרי  אנטי-סטטית. 

עלולים לפגוע בפני המכשיר.

CD תקליטור
או  שריטות  אבק,  נוכחות  כי  זכור 
לגרום  עלולים  בתקליטור  עיוותים 
התקליטור  השמעת  בעת  לקפיצות 
ולאיכות שמע ירודה. כדי להשיג תנאי 
ממליצים  אנחנו  אופטימליים,  השמעה 

על ההנחיות הבאות: 
השתמש רק בתקליטורים הנושאים 

את הסימון הבא: 


מפני  ואבק  אצבעות  טביעות  נקה 
בד  פיסת  באמצעות  התקליטור 
רכה. החזק את התקליטור בהיקף 
מפנים  אותו  ונקה  שלו  החיצוני 

התקליטור כלפי חוץ; 
התקליטור  את  תנקה  אל  לעולם 
(לדוגמה,  כימיים  ניקוי  בחומרי 
מדלל)  או  אנטי-סטטי  תרסיס 
בפני  לפגוע  עלולים  שהם  מכיוון 

התקליטור; 
לאחר האזנה לתקליטור, החזר אותו 
לקופסה המקורית שלו, כדי למנוע 
פגיעה או שריטות שעלולים לגרום 

לקפיצות במהלך השמעה; 
לקרינת  תקליטורים  תחשוף  אל 
שמש ישירה, לטמפרטורות גבוהות 
או ללחות למשכי זמן ארוכים, מכיוון 
שתנאים אלה עלולים לגרום לעיוות 

התקליטור; 
פני  על  מדבקות  תדביק  אל 
התקליטור ואל תכתוב על המשטח 
המוקלט באמצעות עיפרון או עט. 











מהקופסה,  תקליטור  להוציא  כדי 
את  והרם  האמצעי  הפתח  על  לחץ 
התקליטור, תוך החזקה זהירה בהיקף 

החיצוני שלו. 
בהיקף  התקליטור  את  תמיד  החזק 
בפני  תיגע  אל  לעולם  שלו.  החיצוני 

התקליטור. 
להסרת טביעת אצבעות ואבק, נקה את 
והתחל  רכה  במטלית  התקליטור  פני 

מפנים התקליטור כלפי חוץ. 
שרוטים  בתקליטורים  תשתמש  אל 
שימוש  וכולי.  מעוותים  סדוקים,  מאוד, 
בתקליטורים כאלה עלול לפגוע במכשיר 

ולגרום בו לתקלות. 
להשמעה באיכות הקול הטובה ביותר, 
איננו  מקוריים.  בתקליטורים  השתמש 
יכולים להבטיח פעולה תקינה במדיית 
ו/או  כהלכה  נצרבה  שלא   CD-R/RW
אם נצרבו בה יותר מ-MB 650 נתונים. 
מגן  בעטיפות  תשתמש  אל  אזהרה 
מסחריות לתקליטורים או בתקליטורים 
שהתקליטורים  מכיוון  מייצבים,  עם 
עלולים להיתקע במנגנון הפנימי ולפגוע 

בנגן התקליטורים. 
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אזהרה אם משתמשים בתקליטור בעל 
תכונת הגנה מהעתקה, ייתכן שיחלפו 
יפעיל  שהמכשיר  לפני  שניות  מספר 
אותו. בנוסף, עקב התפוצה של שיטות 
הגנה חדשות ושונות, אנחנו לא יכולים 
להבטיח כי המכשיר יצליח תמיד להפעיל 
המוגנים.  התקליטורים  סוגי  כל  את 
המידע על ההגנה מפני העתקה כתוב 
לקריאה  קשה  או  קטן  בכתב  לעתים 
מסומן  או  התקליטור  מדבקת  על 
(בקרת   COPY CONTROL כגון  במינוח 
(מוגן   COPY PROTECTED העתקה), 
 THIS CD CANNOT BE ,(מפני העתקה
(אי-אפשר   PLAYED ON A PC/MAC
להשמיע תקליטור זה במחשב PC או 

מקינטוש), או מזוהה בסמלים כגון: 

בנוסף, על המדבקה (או הקופסה) של 
לעתים  מופיע  לא  מוגנים  תקליטורים 

הסמל המזהה תקליטור שמע: 

אזהרה נגן התקליטורים מסוגל לקרוא 
הנפוצות  הדחיסה  מערכות  רוב  את 
 ,BLADE  ,LAME (לדוגמה:  בשוק  כיום 
עקב  אולם,   ,(FRAUNHOFER  ,XING
התפתחות המערכות האלה, אנחנו לא 
כל  של  ההפעלה  את  להבטיח  יכולים 

מבני הדחיסה. 
אזהרה אם מכניסים למכשיר תקליטור 
רק  יופעל   (multisession) רב-סבבים 

הסבב הראשון שנצרב.

מאפיינים טכניים 
המערכת המלאה כוללת את הרכיבים 

הבאים:
מ"מ   165 בקוטר  רמקולים  שני 
לצלילי ביניים/צלילים נמוכים בעצמה 
מהדלתות  אחת  בכל  ואט   40 של 

הקדמיות; 
מ"מ   38 בקוטר  רמקולים  שני 
לצלילים גבוהים בעצמה של 30 ואט 

בכל אחד מהעמודים הקדמיים; 
מ"מ   165 בקוטר  רמקולים  שני 
של  בעצמה  מלא  צלילים  לטווח 
הצד  מלוחות  אחד  בכל  ואט   40

האחוריים; 
אנטנה המותקנת בגג הרכב; 

 .MP3/מכשיר רדיו ונגן תקליטורים











להשגת   HiFi מערכת  מותקנת  אם 
איכות שמע גבוהה (אם הוזמנה): 

מ"מ   165 בקוטר  רמקולים  שני 
לצלילי ביניים/צלילים נמוכים בעצמה 

של 60 ואט; 
גבוהים  לצלילים  רמקולים  שני 
אחד  בכל  ואט   40 של  בעצמה 

מהעמודים הקדמיים; 
מלא  צלילים  לטווח  רמקולים  שני 
אחד  בכל  ואט   40 של  בעצמה 

מלוחות הצד האחוריים; 
רמקול לצלילים נמוכים מאוד בעצמה 
של 60 ואט מתחת למושב הקדמי 

הימני; 
מגבר 4x30 ואט מאחורי לוח הצד 

הימני האחורי; 
אנטנה המותקנת בגג הרכב; 

בנגן  המצוידת  שמע  מערכת 
 MP3/תקליטורים















Fiat 500 Sound System 9224_S3_MO5   5Fiat 500 Sound System 9224_S3_MO5   5 19/07/2009   15:10:0119/07/2009   15:10:01



6

הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

מאפייני מערכת השמע
(Loudness) הדגשת צלילים נמוכים

אקולייזר מוגדר
אקולייזר הניתן להתאמה אישית

עצמת  של  אוטומטית  התאמה 
המכונית  למהירות  בהתאם  הקול 

 (SPEED VOLUME)
תפקוד השתק 











מאפייני מקלט הרדיו
(TA) קליטת דיווחי תנועה

תחנות   6 של  אוטומטי  אחסון 
 -  AS)  FMA  - ייעודי   FM בתחום 

שמירה אוטומטית)





מאפייני נגן התקליטורים
הפעל/השהה

בחר בקטע המוזיקלי הקודם/הבא
קידום מהיר/החזרה מהירה

בחר תיקייה הקודמת/הבאה 









מדריך מהירמדריך מהיר

אופן הפעלהתפקודים עיקריים לחצן

 

QQUUIICCKK  GGUUIIDDEE  

g
לחץ על הלחצןהפעלה

לחץ על הלחצן שניות אחדותהפסקת פעולה

 + / –
לחץ על +: הגברת עצמת הקולכוונון עצמת הקול

לחץ על -: הפחתת עצמת הקול

 FM ASFMA ,FM2 ,FM1 לחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצביםבחירת תחום התדרים להשמעה

QQUUIICCKK  GGUUIIDDEE  

F0S0075m  
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אופן הפעלה תפקודים עיקריים לחצן 

 AMMW ,LW לחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצבים בחירת תחום התדרים להשמעה

 CDלחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצבים לחצן בחירת מקלט הרדיו/נגן התקליטורים כמקור השמע

 z(השתק/השהה) לחץ על הלחצן לחיצה קצרההקול נשמע/הקול מושתק

 AUD(TREEBLE) צלילים גבוהים ,(BASS) כוונוני שמע: צלילים נמוכים
,(BALANCE) איזון רמקולים מימין/משמאל

(FADER) איזון רמקולים מלפנים/מאחור

˙הפעלת התפריט: לחץ על הלחצן לחיצה קצרה 

˙בחירת התפקוד המבוקש לכוונון: לחץ על הלחצנים ˙ או 

כוונון ההגדרות: לחץ על הלחצנים ˙ או 

 MENUהפעלת התפריט: לחץ על הלחצן לחיצה קצרה אפשרויות כוונון מתקדמות˙

˙בחירת התפקוד המבוקש לכוונון: לחץ על הלחצנים ˙ או 

כוונון ההגדרות: לחץ על הלחצנים ˙ או 

אופן הפעלה תפקודי הרדיו לחצן 

 
¯

�

˙
�

חיפוש תחנות רדיו:
• חיפוש אוטומטי

• חיפוש ידני
˙

חיפוש אוטומטי: לחץ על הלחצנים ˙ או 
˙(לחץ על הלחצן שניות אחדות כדי לבצע קידום מהיר)

חיפוש ידני: לחץ על הלחצנים ˙ או 
(לחץ על הלחצן שניות אחדות כדי לבצע קידום מהיר) 

לחץ על אחד מלחצני התחנות הקבועות 1 עד 6 למשך שמור את תחנת הרדיו המושמעת כעת6 5 4 3 2 1 
שניות אחדות כדי לשמור בו את התחנה 

לחץ לחיצה קצרה על אחד מלחצני התחנות הקבועות 1 עד בחירת תחנה השמורה בזיכרון
6 כדי לבחור את התחנה 

אופן הפעלה תפקודי נגן התקליטוריםלחצן 

לחץ על הלחצן לחיצה קצרה הוצאת תקליטור˚

˙

 ˙
השמעת הקטע הקודם/הבא

˙

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ˙ או 

קידום מהיר/החזרה מהירה של הקטע המושמע בתקליטור

˙

לחץ שניות אחדות על הלחצן ˙ או 

˙˙(MP3-בתקליטור) השמעת התיקייה הקודמת/הבאה

˙

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ˙ או 
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

בקרות בהגה (אם קיימות)

CD

40
60

80
100 120 140 160

180

F0S0160m  

אופן הפעלה פונקצייהלחצן 

הפעלת השמע/השתקת השמע&
(כשהרדיו מופעל)

לחץ על הלחצן לחיצה קצרה 

לחץ על הלחצן הגברת עצמת הקול+ 

לחץ על הלחצן הפחתת עצמת הקול- 

 SRC (LW ,MW ,FMA ,FM2 ,FM1) לחצן בחירת תחום התדרים
(MP3 רדיו - תקליטור - תקליטור) ומקור השמע

לחץ על הלחצן 

מקלט רדיו: בחירת אחת התחנות הקבועות בזיכרון (1 עד 6)˙
נגן תקליטורים: בחירת הקטע הבא

לחץ על הלחצן 

˙

מקלט רדיו: בחירת אחת התחנות הקבועות בזיכרון (1 עד 6) 
נגן תקליטורים: בחירת הקטע הקודם

לחץ על הלחצן 

התפקודים של לחצן זה פעילים‘
רק כאשר מותקנת מערכת 

™Blue&Me (עיין במידע המתאים)

-

MAIN/ßהתפקודים של לחצן זה פעילים
Blue&Me™ רק כאשר מותקנת מערכת

(עיין במידע המתאים) 

-
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

מידע כללי
בציוד קיימים התפקודים הבאים:

מאפייני מקלט הרדיו
חיפוש תחנות PLL בתחומי תדרים 

;FM/AM/MW/LW

רדיו)  נתוני  (מערכת   RDS תפקודי 
עם TA (דיווחי תנועה) - TP (תכניות 
(תחנות   EON  - תנועה)  דיווחי 
 - רשת)  לאותה  השייכות  נוספות 

REG (תכניות אזוריות);

חלופי  תדר  חיפוש  בחירת   :AF
 ;RDS במצב

הגדרה מראש להתראות חירום; 
חיפוש תחנות אוטומטי/ידני; 

 ;FM Multipath גלאי
 18 תחנות:   36 של  ידני  אחסון 
 6 ,FM2-6 ב ,FM1-6 ב) FM בתחום
ב-FMA), 6 בתחום MW ו-6 בתחום 

 ;LW

 (AUTOSTORE תפקוד) אחסון אוטומטי
של 6 תחנות בתחום FM ייעודי; 

(עצמת   SPEED VOLUME תפקוד 
התאמה  למהירות):  מותאמת  קול 
אוטומטית של עצמת הקול בהתאם 

למהירות הנסיעה של המכונית;
בחירת סטריאו/מונו אוטומטית.





















מאפייני תקליטור שמע ותקליטור 
MP3

בחירה ישירה של התקליטור; 
בחירת רצועה (קדימה/אחורה); 

(קדימה/ מהיר  רצועה  חיפוש 
אחורה); 

 ;(ID3 תגי) MP3 תפקוד מידע
בחירת תיקייה (הקודמת/הבאה); 
בחירת רצועה (קדימה/אחורה); 

(קדימה/ מהיר  רצועה  חיפוש 
אחורה); 

של  תצוגה   :MP3 תצוגת  תפקוד 
זמן   ,ID3 תג  מידע  התיקייה,  שם 
שם  הרצועה,  של  חולף  השמעה 

הקובץ);
או  שמע  תקליטורי  של  הפעלה 

 .CD-RW-ו CD-R ,CD - נתונים



















שמע,  לקטעי  בנוסף 
כוללים  מולטימדיה  תקליטורי 
השמעה  נתונים.  קובצי  גם 
עלולה  זה  מסוג  תקליטור  של 
רבה  בעצמה  נלווים  לרעשים  לגרום 
שעלולה לסכן את בטיחות הנסיעה וכן 
לגרום נזק לדרגת ההגברה הסופית של 

המגבר ולרמקולים. 

מאפייני מערכת השמע
תפקוד השתק/השהה;
תפקוד השתקה רכה; 

תפקוד הדגשת צלילים נמוכים;
אקולוייזר גרפי של 7 ערוצים: 

הצלילים  תחום  של  נפרד  כוונון 
הנמוכים והגבוהים; 

איזון עצמת השמע ימין/שמאל. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

תפקודים 
וכוונונים
תפקודים והתאמותתפקודים והתאמות

הפעלת מערכת השמע של 
הרכב

בלחיצה  השמע  מערכת  את  מפעילים 
.

QQUUIICCKK  GGUUIIDDEE  

g קצרה על הלחצן
של  השמע  מערכת  את  כשמפעילים 
הרכב, עצמת הקול מוגבלת ל-20 אם 
לפני ההפעלה הנוכחית העצמה נקבעה 

לעצמה גבוהה יותר. 
כאשר  מופעלת  השמע  מערכת  אם 
 ,STOP במצב  נמצא  ההצתה  מפתח 
פעולתה תופסק באופן אוטומטי לאחר 
האוטומטי,  הכיבוי  לאחר  דקות.  כ-20 
דקות  ל-20  שוב  אותו  להפעיל  ניתן 

.

QQUUIICCKK  GGUUIIDDEE  

g נוספות על-ידי לחיצה על הלחצן

הפסקת הפעולה של מערכת 
השמע של הרכב 

.

QQUUIICCKK  GGUUIIDDEE  

g לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן

בחירת תפקודי הרדיו
כאשר לוחצים לחיצות חוזרות מהירות 
את  לבחור  ניתן   ,FM-AS הלחצן  על 
מקורות השמע הבאים באופן מחזורי: 

;("FMA" ,"FM2" ,"FM1") רדיו
כאשר לוחצים לחיצות חוזרות מהירות 
על הלחצן AM, ניתן לבחור את מקורות 

השמע הבאים באופן מחזורי: 
.("LW" ,"MW") רדיו

בחירת תפקודי התקליטור 
כמקור  התקליטור  את  לבחור  ניתן 
 CD הלחצן  על  קצרה  בלחיצה  השמע 

(רק כאשר קיים תקליטור במכשיר). 





תפקוד זיכרון מקור השמע 
במהלך השמעת תקליטור, אם תרצה 
הרדיו),  (לדוגמה,  אחר  תפקוד  לבחור 
תחודש  והיא  תופסק,  ההשמעה 
מהמקום בו היא הופסקה כאשר תחזור 

למצב תקליטור. 
במהלך האזנה לרדיו, אם תבחר תפקוד 
אחר, כאשר תחזור למצב רדיו תיבחר 
שוב התחנה לה האזנת לפני המעבר. 

כוונון עצמת הקול
על  לחץ  הקול,  עצמת  את  לכוון  כדי 
הלחצנים + או - כדי להגביר או להחליש 

את עצמת הקול.
במהלך  הקול  עצמת  את  משנים  אם 
קליטת עדכון תעבורה, ההגדרה החדשה 

תישמר רק במהלך השלמת העדכון. 

 SPEED VOLUME תפקוד
(עצמת קול המותאמת 

למהירות הנסיעה) 
אוטומטי  באופן  מתאים  זה  תפקוד 
הנסיעה  למהירות  הקול  עצמת  את 
של המכונית; הוא מגביר את העצמה 
המהירות עולה כדי לשמור על  כאשר 
התאמה עם רמת הרעש בתא הנוסעים. 
כיצד  ללמוד  כדי  "תפריט"  בסעיף  עיין 

להפעיל ולהפסיק תפקוד זה. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

תפקודים 
וכוונונים

תפקוד השתק/השהה 
(הגדרת עצמת הקול לאפס)

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן MUTE כדי 
עצמת  השתק.  התפקוד  את  להפעיל 
 MUTE והמילה  בהדרגה  תרד  הקול 
שהמילה  או  רדיו  במצב  בצג  תופיע 

PAUSE תופיע במצב תקליטור. 

 MUTE הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
השתק.  התפקוד  את  להפסיק  כדי 
עצמת הקול תעלה בהדרגה עד שתגיע 

לרמה שנקבעה לפני כן. 
עצמת  את  משנים  השתקה  בזמן  אם 
תפקוד  הבקרות,  באמצעות  הקול 
הקול  ועצמת  לפעול  יפסיק  ההשתקה 

תותאם לרמה החדשה שנבחרה. 
כאשר תפקוד ההשתקה פעיל; 

(אם  תנועה  דיווחי  מתקבלים  אם 
או  תנועה)  דיווחי  תפקוד  מופעל 
אם מתקבלת הודעת חירום, ינותק 
התפקוד השתק . בתום ההודעה , 

יופעל מחדש התפקוד.



כוונוני שמע
מתפריט  לבחור  שניתן  התפקודים 
להקשר:. בהתאם  משתנים  השמע 

AM/FM/CD תקליטר
 AUDIO הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
כדי לשנות את תפקודי השמע. החיווי 

BASS (צלילים נמוכים) יופיע בצג.

 כדי לעבור 

˙

השתמש בלחצנים ˙ או 
לשנות  כדי  בתפריט.  התפקודים  בין 
את הגדרת התפקוד הנבחר, השתמש 

.

˙

בלחצנים ˙ או 
הנבחר  התפקוד  של  הנוכחי  המצב 

יופיע.
התפקודים הניתנים להגדרה באמצעות 

התפריט הם:
BASS (כוונון צלילים נמוכים); 

TREBLE (כוונון צלילים גבוהים); 

רמקולים  איזון  (כוונון   BALANCE
ימניים/שמאליים); 

הרמקולים  איזון  (כוונון   FADER
קדמיים/אחוריים); 

LOUDNESS (הפעלה/הפסקת פעולה 
של הדגשת צלילים נמוכים);

ובחירה  (הפעלה   EQUALIZER
ביציאה  האקוולייזר  הגדרות  של 

מהמפעל); 
USER EQUALIZER (הגדרות אקוולייזר 

מותאמות אישית).















 TONE ADJUSTMENT
(התאמה נפרדת של צלילים 

נמוכים/גבוהים)
פעל באופן הבא:

 כדי לקבוע 

˙

השתמש בלחצן ˙ או 
או   BASS האפשרות  הגדרות  את 

TREBLE בתפריט AUDIO (שמע);

כדי   

˙

או   ˙ הלחצן  על  לחץ 
הצלילים  הדגשת  להגביר/להחליש 

הנמוכים או הגבוהים. 
תגרום  הלחצנים  על  קצרה  לחיצה 
לחיצה  ההגדרות.  של  הדרגתי  לשינוי 
ארוכה יותר על הלחצנים, תגרום לשינוי 

מהיר של ההגדרות.

כוונוני האיזון
פעל באופן הבא:

 כדי לקבוע 

˙

השתמש בלחצן ˙ או 
 BALANCE האפשרות  הגדרות  את 

בתפריט AUDIO (שמע); 
 כדי להגביר את 

˙

לחץ על הלחצן 
בצד  הרמקולים  של  הקול  עצמת 
להגביר  כדי   ˙ הלחצן  על  או  ימין 
הרמקולים  של  הקול  עצמת  את 

בצד שמאל.
תגרום  הלחצנים  על  קצרה  לחיצה 
לחיצה  ההגדרות.  של  הדרגתי  לשינוי 
ארוכה יותר על הלחצנים, תגרום לשינוי 

מהיר של ההגדרות. 
לקבוע  כדי   "

˙

 0  ˙" באפשרות  בחר 
ימין  בצד  לרמקולים  זהה  קול  עצמת 

ובצד שמאל.
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
רדיו

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

תפקודים 
וכוונונים

כוונון איזון הרמקולים מלפנים 
ומאחור

פעל באופן הבא:
 כדי לקבוע 

˙

השתמש בלחצן ˙ או 
 FADER האפשרות  הגדרות  את 

בתפריט AUDIO (שמע); 
להגביר  כדי   

˙

הלחצן  על  לחץ 
הרמקולים  של  הקול  עצמת  את 
מאחור או על הלחצן ˙ כדי להגביר 
הרמקולים  של  הקול  עצמת  את 

מלפנים. 
תגרום  הלחצנים  על  קצרה  לחיצה 
לחיצה   . ההגדרות  הדרגתי של  לשינוי 
ארוכה יותר על הלחצנים, תגרום לשינוי 

מהיר של ההגדרות. 
לקבוע  כדי   "

˙

 0  ˙" באפשרות  בחר 
מלפנים  לרמקולים  זהה  קול  עצמת 

ומאחור. 

תפקוד הדגשת הצלילים
מגביר  נמוכים  צלילים  הדגשת  תפקוד 
את הצלילים הנמוכים והגבוהים ומשפר 
לשמע  האזנה  בעת  הקול  עצמת  את 

בעצמה נמוכה. 
כדי  או  זה  תפקוד  את  להפעיל  כדי 
באפשרות  בחר  פעולתו,  את  להפסיק 
 או בתפריט 

˙

LOUDNESS בעזרת ˙ או 
AUDIO (שמע). מצב התפקוד (מופעל 
שניות  למשך  בתצוגה  מופיע  כבוי)  או 
 LOUDNESS החיווי  באמצעות  אחדות 

.LOUDNESS OFF או ON





תפקודי אקוולייזר (מוגדר 
מראש/הגדרות משתמש*/

קלאסי/ג'ז) (אקוולייזר 
מופעל/מופסק)

המובנה  האקוולייזר  את  להפעיל  ניתן 
או להפסיק את פעולתו. כאשר פעולת 
האקוווילייזר מופסקת, ניתן לשנות את 
כוונון  באמצעות  רק  השמע  הגדרות 
 ,TREBLE-ו BASS הגדרות האפשרויות
ניתן  פועל,  האקוולייזר  כאשר  ואילו 

לכוונן את העקומות האקוסטיות.
האקוולייזר,  פעולת  את  להפסיק  כדי 
בעזרת   ,  PRESET התפקוד  את  בחר 

.

˙

הלחצנים ˙ או 
האקוולייזר, השתמש  כדי להפעיל את 
באחד  לבחור  כדי   

˙

או   ˙ בלחצנים 
הכוונונים:

מצב USER (המשתמש יכול לשנות 
את 7 ערוצי האקוולייזר);

קבועות  (הגדרות   CLASSIC מצב 
מראש של האקוולייזר לצליל מיטבי 

של מוזיקה קלאסית); 
קבועות  (הגדרות   ROCK מצב 
מראש של האקוולייזר לצליל מיטבי 

של מוזיקת רוק ופופ); 
מצב JAZZ (הגדרות קבועות מראש 
של  מיטבי  לצליל  האקוולייזר  של 

מוזיקת ג'אז); 
כאשר אחד ממצבי האקוולייזר הקבועים 
מראש פועל, יופיע החיווי EQ בתצוגה.









*מצב הגדרות משתמש של 
האקוולייזר (מצב הגדרות 

המשתמש זמין רק אם נבחר 
(USER מצב

משתמש  הגדרות  במצב  לבחור  כדי 
של האקוולייזר, השתמש בלחצן ˙ או 
ולחץ   USER באפשרות  לבחור  כדי   

˙

.

˙

לחיצה ארוכה על הלחצן 
בתצוגה יופיעו 7 עמודות גרפיים, כשכל 
עמודה מייצגת תדר. בחר את העמודה 
הגרפית לכוונון בעזרת הלחצנים ˙ או 
; העמודה הגרפית שנבחרה תתחיל 

˙

להבהב וכעת ניתן לכוונן אותה בעזרת 
.

˙

הלחצנים ˙ או 
כדי לשמור את ההגדרה, לחץ על לחצן 
 USER EQ פעם נוספת. החיווי AUDIO
של  משתמש  (הגדרות   SETTINGS

האקוולייזר) יופיע בצג. 

הגנה מפני גניבה
עיין בפרק "מכשיר רדיו ונגן תקליטורים/

."MP3
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מהיר

תוכן 
העניינים

רדיו

מבוא
הרכב  של  השמע  מערכת  כאשר 
האחרון  השמע  מקור  יפעל  מופעלת, 
אשר נבחר (רדיו, נגן תקליטורים) לפני 

הפסקת פעולת מערכת השמע.
כדי לבחור בתפקוד רדיו כאשר מושמע 
קצרה  לחיצה  לחץ  אחר,  שמע  מקור 
לתחום  בהתאם   AM או   FM לחצן  על 

התדרים המבוקש.
כאשר מצב רדיו מופעל, יופיעו בתצוגה 
השם (תחנות RDS בלבד) והתדר של 
תחנת הרדיו שנבחרה , תחום התדרים 
לחצן  ומספר   (FM1 (למשל  שנבחר 

.(P1 למשל) התחנה

בחירת תחום התדרים
כאשר מצב רדיו מופעל, לחץ על לחצן 
וחוזרות  קצרות  לחיצות   AM או   FM
המבוקש  התדרים  בתחום  לבחור  כדי 

לקליטה.
תחומי  בין  לעבור  כדי  הלחצן  על  לחץ 

התדרים:
 ,"FM2" ,"FM1" :FM לחיצה על לחצן

;"FMA"

."LW"-ו "MW":AM לחיצה על לחצן
בצג יופיע זיהוי של תחום התדרים.

התחנה  את  ישמיע  הרדיו  מקלט 
התדרים  בתחום  שהושמעה  האחרונה 

שנבחר.





לתחומים  מחולק   FM התדרים  תחום 
תחום   ;FMA-ו  FM2  ,FM1 הבאים: 
התדרים FMA שמור לתחנות הנשמרות 
האחסון  בתפקוד  אוטומטי  באופן 

.(AutoSTore) האוטומטי

לחצני תחנות שנקבעו 
בזיכרון

הלחצנים הממוספרים מ-1 עד 6 משמשים 
לקביעת התחנות הבאות בזיכרון:

 6) FM 18 תחנות בתחום התדרים
;(FMA-6 ב ,FM2-6 ב ,FM1-ב

;MW 6 בתחום התדרים
;LW 6 בתחום התדרים

בזיכרון,  שנקבעה  לתחנה  להאזין  כדי 
ולחץ  המבוקש  התדרים  בתחום  בחר 
לחיצה קצרה על הלחצן המבוקש מבין 
לחצני התחנות שנקבעו בזיכרון (1 עד 

.(6
לחיצה על לחצן תחנה קבועה בזיכרון 
למשך יותר מ-2 שניות תשמור בזיכרון 
רגע.  באותו  המושמעת  התחנה  את 
נשמרה  שהתחנה  מאשר  קולי  אות 

בזיכרון.







הכנסה לזיכרון של התחנה 
שנבחרה אחרונה 

הרדיו שומר בזיכרון באופן אוטומטי את 
אחד  בכל  שנבחרה  האחרונה  התחנה 
תושמע  זו  ותחנה  התדרים,  מתחומי 
כאשר הרדיו מופעל או כאשר מחליפים 

את תחום התדרים.

חיפוש תחנות אוטומטי
או   ˙ הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
אחר  אוטומטי  חיפוש  להתחיל  כדי   

˙

בכיוון  לקלוט  שניתן  הבאה  התחנה 
החיפוש שנבחר .

 לחיצה 
˙

אם לוחצים על הלחצן ˙ או 
כאשר  מהיר.  חיפוש  יתבצע  ארוכה, 
ייעצר  החיפוש   , הלחצן  את  עוזבים 

בתחנה הבאה שניתן לקלוט.
(TA) מופעל,  אם תפקוד דיווחי תנועה 
המשדרות  תחנות  רק  יחפש  המקלט 

עדכוני תנועה.

רדיורדיו
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רדיו
חיפוש תחנות ידני

מצב זה מיועד לחיפוש ידני של תחנות 
בתחום התדרים שנבחר.

בחר את תחום התדרים המבוקש ולחץ 
 ˙ הלחצן  על  וחוזרות  קצרות  לחיצות 
 כדי להתחיל את החיפוש בכיוון 

˙

או 
המבוקש. אם לוחצים על הלחצן ˙ או 
מהיר  חיפוש  יתחיל  ארוכה,  לחיצה   

˙

אשר ייעצר כאשר עוזבים את הלחצן.

 AutoSTore תפקוד
(חיפוש ושמירה אוטומטית של 

תחנות)
 ,AutoSTore תפקוד  את  להפעיל  כדי 
שיישמע  עד   FM-AS לחצן  על  לחץ 
פועל,  זה  כשתפקוד  קולי.  אישור  אות 
הרדיו שומר בזיכרון באופן אוטומטי את 
החזק  השידור  אות  בעלות  התחנות   6
.FMA ביותר בסדר יורד בתחום התדרים
תפקוד  את  מפעילים  כאשר  אזהרה 
AutoSTore, התחנות שהיו שמורות בזיכרון 

של תחום התדרים FMA יימחקו.
אם תפקוד מידע התחבורה (TA) פועל, 
המשדרות  תחנות  רק  ויישמרו  יאותרו 

דיווחי תנועה.
של  האוטומטית  השמירה  במהלך 

התחנות, יהבהב החיווי FM AST בצג.
השמירה  פעולת  את  להפסיק  כדי 
פעם  לחץ  התחנות,  של  האוטומטית 
נוספת על הלחצן FM-AS: הרדיו יבחר 
את התחנה האחרונה שהושמעה לפני 

.AutoStore הפעלת תפקוד

כשמסתיימות פעולות החיפוש והשמירה 
באופן  ישמיע  הרדיו  האוטומטית, 
הראשונה  התחנה  את  אוטומטי 
השמורה בלחצן 1 של לחצני התחנות 

. FMA הקבועות בתחום התדרים
אות  בעצמת  אחריה  הבאות  התחנות 
נשמרות  הרגע  באותו  שלהן  השידור 
באופן אוטומטי בתחום התדרים שנבחר 

בלחצנים 1 עד 6.
 AutoSTore כאשר מפעילים את תפקוד
ייבחר   ,LW או   MW התדרים  בתחום 
 FMA התדרים  תחום  אוטומטי  באופן 

שבו מתבצעת השמירה האוטומטית.
אזהרה לעתים תפקוד AutoSTore אינו 
יכול למצוא 6 תחנות בעלות אות שידור 
חזק. במצב כזה, התחנות בעלות אות 
השידור החזק ישוכפלו ויאוחסנו בלחצני 

התחנות הפנויים.
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רדיו

קליטת התראות חירום
על-ידי  משודרות  אשר  חירום  הודעות 
או  אירועים  יש  כאשר  הרדיו  תחנת 
רעידות  (תאונות,  דופן  יוצאי  נסיבות 
במקלט  ייקלטו  וכו')  שיטפונות  אדמה, 
לקליטה  שהוגדר  המכונית  של  הרדיו 

.RDS של הודעות מסוג זה במצב
תפקוד זה מופעל באופן אוטומטי ולא 

ניתן להפסיק את פעולתו.
יופיע  חירום,  הודעת  משודרת  כאשר 
השמעת  במהלך  בצג.   ALARM החיווי 
של  הקול  עצמת  תשתנה  זו  הודעה 
הרדיו, באופן דומה למה שקורה כאשר 
בנושא  (עיין  תנועה  עדכון  מתקבל 

.("(TA) תפקוד דיווחי תנועה"

 EON תפקוד
(תחנות נוספות ברשת)

שידור  רשתות  יש  מסוימות  בארצות 
שידור  תחנות  כמה  מאגדות  אשר 
המשדרות דיווחי תנועה. במקרה מסוג 
זה, התכנית המשודרת בתחנה תופסק 

באופן זמני כדי:
כאשר  (רק  תנועה  דיווחי  לקלוט 
תפקוד דיווחי תנועה (TA) מופעל);

אזוריות  רשתות  לשידורי  להקשיב 
בכל פעם שאחת מתחנות השידור 
משדרת  רשת  לאותה  השייכת 

אותם.





שידורים סטריאופוניים 
אם אות השידור הנקלט חלש, השידור 
מסטריאו  אוטומטי  באופן  ישתנה 

למונו.

תפריט
MENU תפקודי לחצן

 MENU הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
 MENU כדי להפעיל את התפריט. החיווי

(תפריט) יופיע בצג. 
כדי   

˙

או   ˙ בלחצנים  השתמש 
לעבור בין פריטי התפריט. כדי לשנות 
השתמש  הנבחר,  הפריט  הגדרת  את 

.

˙

בלחצנים ˙ או 
הנבחר  הפריט  של  הנוכחי  המצב 

יופיע. 
באמצעות  להגדרה  הניתנים  הפריטים 

התפריט הם: 
תדר חלופי (הפעלה/הפסקת פעולה) 

((ON/OFF) AF SWITCHING)
(הפעלה/הפסקת  תנועה  דיווחי 
((ON/OFF) TRAFFIC INFO) (פעולה
(הפעלה/ אזוריות  תכניות  מצב 
 REGIONAL MODE) (הפסקת פעולה

;((ON/OFF)







תצוגת  (הגדרות   MP3 תצוגת 
;(CD MP3) (MP3 תקליטור

למהירות  המותאמת  קול  עצמת 
של  אוטומטית  (בקרה  הנסיעה 
למהירות  בהתאם  הקול  עצמת 

;(SPEED VOLUME) (הנסיעה
עצמת התקן שמע חיצוני (מצב ניהול 
 EXTERNAL) חיצוני)  שמע  מקור 

(AUDIO VOL

 RADIO) הרדיו  פעולת  הפסקת 
.(OFF

המחדל  בררת  לערכי  חזרה 
(RESTORE DEFAULT)

הלחצן  על  נוספת  קצרה  לחיצה  לחץ 
MENU כדי לצאת מהתפריט. 
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רדיו
 AF SWITCHING תפקוד

(חיפוש תדר חלופי)
במערכת ה-RDS של הרדיו קיימים שני 

מצבים אפשריים:
תדרים  חיפוש  הפעלת   :"AF ON" 

חלופיים (החיווי AF יופיע בצג);
חיפוש  פעולת  הפסקת   :"AF OFF" 

תדרים חלופיים 
 ,(AF ON (מצב  החיפוש  מופעל  כאשר 
הרדיו יחפש וישדר באופן אוטומטי את 
התחנה בעלת האות החזק ביותר אשר 
במהלך  תכנית.  אותה  את  משדרת 
לאותה  להאזין  להמשיך  תוכל  נסיעה, 
את  לשנות  שתצטרך  מבלי  תחנה 

התדר בעת מעבר בין אזורים. 
כמובן שצריכה להיות אפשרות לקלוט 
את התחנה שמאזינים לה באזור שבו 

נוסעים. 
התדרים  חיפוש  את  להפעיל  כדי 
החלופי ולהפסיק את פעולתו לחץ על 
 AF SWITCHING -בחר ב ,MENU לחצן
ובחר בהפעלה (ON) או הפסקת פעולה 
(OFF). כאשר חיפוש התדרים החלופי 

מופעל, יופיע החיווי AF בצג. 
בתחום  תחנה  משמיע  הרדיו  אם 
את  מפעילים  כאשר   AM התדרים 
יעבור  הרדיו  החלופי,  התדרים  חיפוש 
בתחום  שהושמעה  האחרונה  לתחנה 

 .FM1 התדרים





 TRAFIC INFO תפקוד
(דיווחי תנועה)

התדרים  בתחום  מסוימות  תחנות 
לשדר  יכולות   (FMA-ו  FM2  ,FM1)  FM
זה  במצב  התנועה.  מצב  על  דיווחים 

יופיע החיווי IP בצג. 
תנועה  דיווחי  תפקוד  את  להפעיל  כדי 
ולהפסיק את פעולתו לחץ לחיצה קצרה 
 TRAFFIC INFO-בחר ב ,MENU על לחצן
ובחר בהפעלה (ON) או הפסקת פעולה 

.(OFF)

 TA תפקוד  את  מפעילים  אם  אזהרה 
(דיווחי תנועה), כאשר נגן התקליטורים 
או מצב טלפון או מצב השתק/השהה 
של  אוטומטי  חיפוש  יתבצע  מופעלים: 

תחנה המשדרת דיווחי תנועה. 
פועל,  תנועה  דיווחי  תפקוד  כאשר 

אפשר:
בתחום   RDS תחנות  רק  לחפש 
התדרים FM, אשר משדרות דיווחי 

תנועה; 
נגן  אם  גם  תנועה  דיווחי  לקלוט 

התקליטורים פועל; 
קול  בעצמת  תנועה  דיווחי  לקלוט 
הרדיו  כאשר  גם  מראש  מוגדרת 

במצב השתק. 







אזהרה יש ארצות שבהן תחנות הרדיו 
 TP (החיווי   TP תפקוד  את  מפעילות 
דיווחי  משדרות  אינן  אך  בצג),  מופיע 

תנועה. 
בתחום  תחנה  משמיע  הרדיו  אם 
את  מפעילים  כאשר   AM התדרים 
יעבור  הרדיו  התחבורה,  מידע  תפקוד 
בתחום  שהושמעה  האחרונה  לתחנה 

 .FM1 התדרים
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רדיו

עצמת הקול שבה ישודר עדכון התנועה 
התחנה  השמעת  בעצמת  תלויה 

הנקלטת: 
מ-20:  נמוכה  ההשמעה  עצמת 
התנועה  דיווח  של  הקול  עצמת 

שווה ל-20 (ערך קבוע); 
מ-20:  גבוהה  ההשמעה  עצמת 
התנועה  דיווח  של  הקול  עצמת 

שווה לעצמת הקליטה 1+. 
אם עצמת הקול משתנה במהלך דיווח 
התנועה, רמת העצמה לא תוצג בצג; 
עצמת הקול החדשה תישאר רק בזמן 

דיווח התנועה. 
יופיע  תנועה,  דיווחי  נקלטים  כאשר 

החיווי TRAFFIC INFORMATION בצג. 
דיווח  השמעת  את  להפסיק  ניתן 
מלחצני  אחד  כל  על  בלחיצה  התנועה 

הרדיו. 





 REGIONAL MODE תפקוד
(קליטת שידורי תכניות אזוריות) 

המשדרות  ארציות  שידור  רשתות  יש 
מוגדרים  בזמנים  אזוריות  תכניות 
במהלך היום (התכניות משתנות מאזור 
הרדיו  מופעל,  זה  כשתפקוד  לאזור). 
שידור  רשתות  אוטומטי  באופן  ישמיע 
מקומיות (אזוריות) (עיין בנושא "תפקוד 

 .("EON

חובה להפעיל את התפקוד אם רוצים 
את  אוטומטי  באופן  ישמיע  שהרדיו 
ברשת  הזמינות  האזוריות  התחנות 

השידור שנבחרה. 
להפסיק  או  התפקוד  את  להפעיל  כדי 
את פעולתו, השתמש בלחצנים ˙ או 

.

˙

הנבחר  התפקוד  של  הנוכחי  המצב 
יופיע: 

 "REGIONAL MODE: ON": התפקוד 
מופעל. 

 "REGIONAL MODE: OFF": התפקוד 
אינו מופעל. 

אם  מופעל,  אינו  התפקוד  כאשר 
הנקלטת  אזורית  לתחנה  מקשיבים 
שונה,  לאזור  ונכנסים  מסוים  באזור 
המשדרת  האזורית  התחנה  תושמע 

באזור החדש. 
בו  מופעלים   REG-ו  AF אם  אזהרה 
שני  בין  גבול  שחוצים  ברגע  זמנית, 
אזורים, ייתכן שהרדיו לא יעבור לתדר 

חלופי מתאים. 





 MP3 DISPLAY FUNCTION
(MP3 תצוגת נתוני תקליטור)

בעזרת תפקוד זה אפשר לבחור מידע 
המופיע בצג כאשר מכניסים תקליטור 

המכיל קובצי MP3 לנגן. 
ניתן לבחור בתפקוד זה רק אם הוכנס 
תקליטור MP3 לנגן התקליטורים: במצב 

זה יופיע החיווי MP3 DISPLAY בצג. 
התפקוד,  הגדרות  את  לשנות  כדי 

.

˙

השתמש בלחצנים ˙ או 
יש 6 הגדרות אפשריות:

הקטע,  כותרת   :TITLE) כותרת 
נתוני תגי ID3 אם ישנם)

נתוני  הקטע,  יוצר   :AUTHOR) יוצר 
תגי ID3 אם ישנם) 

נתוני  הכותר,  שם   :ALBUM) כותר 
תגי ID3 אם ישנם) 

תיקייה (DIR: שם התיקייה);
קובץ  שם   :FILENAME) קובץ  שם 

 ;(MP3

הקטע  השמעת  זמן   :TIME) זמן 
שחלף)
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הקדמה
איתור 
תקלות

נגן תקליטורי 
M

P3
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

רדיו
 SPEED VOLUME תפקוד

(עצמת קול המותאמת למהירות 
הנסיעה)

את  אוטומטי  באופן  משנה  זה  תפקוד 
עצמת הקול בהתאם למהירות הרכב; 
הוא מגביר את העצמה כאשר המהירות 
עולה כדי לשמור על היחס בין עצמת 

השמע לרמת הרעש בתא הנוסעים. 
להפסיק  או  התפקוד  את  להפעיל  כדי 
את פעולתו, השתמש בלחצנים ˙ או 
. המצב הנוכחי של התפקוד יופיע: 

˙

 OFF:  התפקוד אינו מופעל 
 LOW:  התפקוד מופעל 
(רגישות נמוכה)
 HIGH:  התפקוד מופעל 
(רגישות גבוהה)







EXTERNAL AUDIO VOL תפקוד
בעזרת תפקוד זה אפשר לכוונן (הגדרות 
 (OFF (הגדרת  לנתק  או   (40 עד  מ-0 

את מקורות השמע החיצוניים. 
להפסיק  או  התפקוד  את  להפעיל  כדי 
את פעולתו, השתמש בלחצנים ˙ או 

.

˙

המצב הנוכחי של התפקוד יופיע: 
 :"EXTERN FUNCTION OFF" 

התפקוד אינו מופעל. 
התפקוד   :"EXTERN VOLUME: 23" 
על  נקבעה  הקול  ועצמת  מופעל 

 .23

 RADIO OFF תפקוד
(הפעלת הרדיו והפסקת פעולתו)

את  לבחור  אפשר  זה  תפקוד  בעזרת 
בין  הרדיו  פעולת  תופסק  שבו  האופן 
את  להפעיל  כדי  שונים.  תהליכים  שני 
.

˙

התפקוד, השתמש בלחצנים ˙ או 
המצב הנבחר יופיע בצג:

נפסקת  הרדיו  פעולת   :"00 MIN" 
ההתנעה;  מתג  למצב  בהתאם 
מידי  באופן  תיפסק  הרדיו  פעולת 
כאשר מסובבים את המפתח למצב 

 ;STOP

 "MIN 20": פעולת הרדיו נפסקת בלי 
הרדיו  ההתנעה;  מתג  למצב  קשר 
ממשיך לפעול במשך 20 דקות לכל 
היותר לאחר סיבוב מתג ההתנעה 

 ;STOP למצב









אזהרה אם פעולת הרדיו נפסקת באופן 
ההתנעה  מתג  סיבוב  לאחר  אוטומטי 
לאחר  או  מידי  (באופן   STOP למצב 
אוטומטי  באופן  יופעל  הוא  דקות),   20
ההתנעה  מתג  את  מסובבים  כאשר 
למצב MAR. לעומת זאת, אם מפסיקים 
ON/ את פעולת הרדיו בלחיצה על לחצן

OFF, הרדיו יישאר כבוי כאשר מסובבים 
 .MAR את מתג ההתנעה למצב

תפקוד RESTORE DEFAULT (חזרה 
להגדרות בררת המחדל)

בעזרת תפקוד זה אפשר להחזיר את כל 
ההגדרות להגדרות המקוריות שנקבעו 

במפעל הייצור. האפשרויות הן: 
בררת  להגדרות  תחזור  אל   :NO 

המחדל;
להגדרות  ישובו  ההגדרות   :YES 
זו,  פעולה  במהלך  המחדל.  בררת 
בצג.  יופיע   RESTORING החיווי 
בסיום פעולה זו, מקור השמע אינו 

משתנה ויוצג המצב הקודם. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

רדיו
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

נגן תקליטורי 
M

P3

MP3MP3 נגן תקליטורי נגן תקליטורי
MP3 בחירה בנגן תקליטורי

התקליטורים  נגן  את  להפעיל  כדי 
המובנה, פעל באופן הבא: 

כשהמכשיר  התקליטור,  את  הכנס 
מופעל: יושמע הקטע הראשון;

או
במכשיר,  תקליטור  יש  כבר  אם 
ולחץ  השמע  מערכת  את  הפעל 
כדי   CD לחצן  על  קצרה  לחיצה 
לבחור במצב נגן תקליטורים: יושמע 

הקטע האחרון שהושמע. 





הצליל  איכות  את  להבטיח  כדי 
להשתמש  ממליצים  אנו  ביותר,  הטובה 
משתמשים  אם  מקוריים.  בתקליטורים 
בתקליטורים צרובים (CDR/RW), מומלץ 
טובה  מאיכות  בתקליטורים  להשתמש 
שנצרבו במהירות נמוכה ככל האפשר. 

הכנסת/הוצאת תקליטור
הכנס  למכשיר,  תקליטור  להכניס  כדי 
מנגנון  להפעיל  כדי  לחריץ  קצהו  את 
אותו  וימקם  אותו  יוביל  אשר  ממונע 

כהלכה. 
הלחצן  על  לחץ  מופעל,  כשהמכשיר 
בעזרת  התקליטור  את  להוציא  כדי   ˚
המנגנון הממונע הפנימי. לאחר הוצאת 
השמע  מקור  יושמע  התקליטור, 
נגן  מצב  בחירת  לפני  שפעל  האחרון 

תקליטורים. 
אם אין מוצאים את התקליטור מהנגן, 
הוא ישוב וייכנס אליו לאחר 20 שניות 
הרדיו  השמעת  מצב  וייבחר  בערך 

 .(Tuner)
אם  התקליטור  את  להוציא  ניתן  לא 

מערכת השמע אינה פועלת. 
שהוצא  תקליטור  חזרה  מכניסים  אם 
מבלי להוציא אותו באופן מלא מהחריץ, 
בהשמעת  תתחיל  לא  השמע  מערכת 

התקליטור בנגן התקליטורים. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

רדיו
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

נגן תקליטורי 
M

P3
הודעות שגיאה

התקליטור  את  לקרוא  ניתן  לא  אם 
מסוג  תקליטור  הוכנס  אם  (למשל, 
כשצדו  הוכנס  התקליטור   ,CD-ROM
התחתון פונה למעלה או אם יש תקלה 
 CD ERROR בהשמעה), תופיע ההודעה

בצג במשך 2 שניות בערך. 
מהנגן  ייצא  התקליטור  מכן,  לאחר 
ויושמע מקור השמע האחרון שהיה פעיל 

לפני הבחירה במצב נגן תקליטורים. 

תצוגת מידע
יופיע  פועל,  התקליטורים  נגן  כאשר 
המידע הבא בצג, שמשמעותו כלהלן: 

"T05": מציין את מספר הקטע המוזיקלי 
(הרצועה) בתקליטור;

ההשמעה  הזמן  את  מציין   :"03:42"
(בתנאי  הקטע  מתחילת  שחלף 

שהאפשרות הופעלה בתפריט). 

בחירת קטע מוזיקלי
(הקטע הבא/הקטע הקודם)

כדי   

˙

הלחצן  על  קצרה  לחיצה  לחץ 
להשמיע את הקטע הקודם בתקליטור 
 כדי להשמיע את הקטע 

˙
ועל הלחצן 

הבא. השמעת הקטעים נעשית באופן 
יושמע  האחרון,  הקטע  לאחר  מחזורי: 

הקטע הראשון וחוזר חלילה. 
מ-3  יותר  למשך  הושמע  הקטע  אם 
תגרום   

˙

הלחצן  על  לחיצה  שניות, 
במקרה  מההתחלה.  הקטע  להשמעת 
זה, אם רוצים לנגן את הקטע הקודם, יש 

ללחוץ על הלחצן פעמיים ברציפות.

קידום מהיר/החזרה מהירה 
לאחור בחירת קטע 

 כדי לקדם את 
˙
החזק לחוץ את הלחצן 

לחוץ  והחזק  במהירות  הנבחר  הקטע 
 כדי להחזיר את הקטע 

˙

את הלחצן 
המהיר/ הקידום  במהירות.  לאחור 

ההחזרה המהירה לאחור ייפסקו כאשר 
עוזבים את הלחצן. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

רדיו
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

נגן תקליטורי 
M

P3

תפקוד השהה
כדי לעצור את פעולת נגן התקליטורים, 
 PAUSE החיווי .MUTE לחץ על הלחצן

(עצור) יופיע בצג. 
לחץ  הקטע,  השמעת  את  לחדש  כדי 

 .MUTE פעם נוספת על הלחצן
מצב   אחר,  שמע  במקור  בוחרים  אם 

ההשהיה יתבטל. 

MP3 מצב
 MPEG הערה טכנולוגיית קידוד האודיו
 Fraunhofer-ל ברישיון  שייכת   Layer-3

.IIS and Thomson multimedia

שמע  תקליטורי  של  להשמעה  בנוסף 
המכונית  של  השמע  מערכת  רגילים, 
יכולה להשמיע גם תקליטורים שעליהם 
מוקלטים קובצי שמע בתסדיר (פורמט) 
כפי  פועלת  השמע  מערכת   .MP3
תקליטור  מוכנס  כאשר  לעיל  שתואר 

שמע רגיל. 
כדי להבטיח את איכות הצליל הטובה 
ביותר, מומלץ להשתמש בתקליטורים 
מאיכות טובה שנצרבו במהירות נמוכה 

ככל האפשר. 
ה- בתקליטור  המאוחסנים  הקבצים 
וברשימות  בתיקיות  מסודרים   MP3
התיקיות  כל  עבור  שנוצרו  סידוריות 
המכילות קטעי MP3 (התיקיות ותיקיות 
רמה).  באותה  כולן  מוצגות  המשנה 
לא ניתן לבחור תיקיות שאינן מכילות 

 .MP3 קטעי

והמאפיינים  הפעולה  תנאי  להלן 
 :MP3 להשמעת קובצי

להיצרב  חייבים  התקליטורים 
 ;ISO9660 בתאימות למפרט

הסיומת של קובצי המוזיקה חייבת 
להשמיע  ניתן  לא   :".mp3" להיות 

קבצים בעלי סיומות אחרות; 
המאפשרת  הדגימה  תדירות 
סטריאו  קה"צ,   44.1 היא:  השמעה 
 22.05  - קילוביט/ש')   320 עד   96)
 80 עד   32) סטריאו  או  מונו  קה"צ, 

קילוביט/ש');
קצבי  בעלי  קטעים  להשמיע  ניתן 

סיביות משתנים. 
יופיעו  הבאים  שהתווים  אסור  אזהרה 
 ) (גרש),   ' רווחים,  הקטעים:  בשמות 
כאשר  שמאלי).  וסוגר  ימני  (סוגר  ו-) 
לוודא  יש   ,MP3 תקליטור  צורבים 
תווים  כוללים  אינם  הקבצים  ששמות 
אלו; אם תווים אלו כן מופיעים בשמות 
תוכל  לא  השמע  מערכת  הקבצים, 

להשמיע קטעים אלו. 
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נגן תקליטורי 
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P3
תצוגת מידע - הצגת המידע של 

 ID3 תגי
בנוסף  לנהל,  מסוגל  השמע  מערכת 
שחלף,  ההשמעה  לזמן  הנוגע  למידע 
את  גם  הקובץ,  ושם  התיקייה  שם 
לשם  המתייחס   ID3 תגי  של  המידע 
"תפקוד  פרק  (ראה  יוצר  אמן,  הקטע, 

 .("MP3 תצוגת
שם תיקיית ה-MP3 המופיעה בתצוגה 
התיקייה  נצרבה  שבו  השם  הוא 

בתקליטור ואחריו כוכבית. 
 :MP3 תיקיית  של  מלא  לשם  דוגמה 

.*BEST OF

כאשר מנסים להציג את המידע הקיים 
ואין  כותר)  אמן,  (כותרת,   ID3 בתגי 
מידע מסוג זה עבור אותו הקטע, יוצג 

במקומו המידע השייך לשם הקובץ. 

בחר את התיקייה הבאה/הקודמת
לחץ על הלחצן ˙ כדי לבחור את אחת 
 

˙

התיקיות הבאות או לחץ על הלחצן 
כדי לבחור את התיקייה הקודמת. שם 

התיקייה שנבחרה יופיע בתצוגה. 
בחירת התיקיות נעשית באופן מחזורי: 
תיבחר  האחרונה,  התיקייה  לאחר 

התיקייה הראשונה וחוזר חלילה. 
אחרים  תיקייה/קטע  בוחרים  אין  אם 
במשך 2 השניות הבאות, יושמע הקטע 

הראשון בתיקייה החדשה. 
בתום השמעת הקטע האחרון בתיקייה 
המושמעת הנוכחית, תושמע התיקייה 

הבאה. 

הגנה מפני גניבה
מערכת השמע מצוידת במערכת הגנה 
החלפת  על  המבוססת  גניבה  מפני 
מידע בין מערכת השמע של המכונית 
לבין מערכת הבקרה האלקטרונית של 

המחשב (מחשב המכונית). 
מרבית  הגנה  מבטיחה  זו  מערכת 
בכל  ססמה  להזין  הצורך  את  ומונעת 
המתח  הספקת  שמופסקת  פעם 

למערכת השמע. 
במערכת  חיובי  זיהוי  מתקבל  אם 
הבקרה, תתחיל מערכת השמע לפעול, 
זהים  אינם  המושווים  הקודים  אם  אך 
האלקטרונית  הבקרה  מערכת  אם  או 
ההתקן  הוחלפה,  המכונית)  (מחשב 
לפי  ססמה  להזין  מהמשתמש  יבקש 

הנוהל המתואר להלן. 
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הקדמה
איתור 
תקלות

רדיו
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

נגן תקליטורי 
M

P3

הזנת ססמה
השמע,  מערכת  את  מפעילים  כאשר 
תופיע  קוד,  להזנת  בקשה  קיימת  אם 
שניות   2 במשך  בצג   CODE ההודעה 
בערך ואחריה ארבעה מקפים "- - - -". 
הססמה מורכבת מארבע ספרות מ-1 
עד 6, שכל אחת מהן מייצגת את אחד 

המקפים. 
של  הראשונה  הספרה  את  להזין  כדי 
את  התואם  הלחצן  על  לחץ  הקוד, 
התחנות  לחצני  מבין  הספרה  מיקום 
הקבועות (1 עד 6). הזן את יתר ספרות 

הקוד באותו אופן. 
אם אין מזינים את ארבע הספרות בתוך 
 CODE 20 שניות, תופיע שוב ההודעה
 4 ואחריה  שניות,   2 למשך  בתצוגה 
מקפים "- - - -". מקרה כזה אינו נחשב 

למקרה של הזנת קוד שגויה. 

(בטווח  הרביעית  הספרה  הזנת  לאחר 
תתחיל  השמע  מערכת  השניות),   20

לפעול. 
השמע  מערכת  שגוי,  קוד  הוזן  אם 
 CODE וההודעה  קולי  אות  תשמיע 
שניות,   2 למשך  בתצוגה  תופיע 
ואחריה 4 מקפים "- - - -" כדי לבקש 

מהמשתמש להזין את הקוד הנכון. 
בכל פעם שמוזן קוד שגוי, יתארך זמן 
בהדרגה  הקוד  הזנות  בין  ההמתנה 
 8 דקות,   4 דקות,   2 אחת,  (דקה 
דקות, 16 דקות, 30 דקות, שעה אחת, 
שעתיים, 4 שעות, 8 שעות, 16 שעות, 
24 שעות) עד לזמן המתנה מרבי של 
24 שעות. זמן ההמתנה יופיע בתצוגה 
יחד עם ההודעה WAIT. לאחר היעלמות 
ההודעה, ניתן להתחיל מחדש בתהליך 

הזנת הקוד. 

כרטיס קוד
כרטיס זה הוא אישור בעלות על מערכת 
השמע של המכונית. כרטיס הקוד כולל 
השמע,  מערכת  לדגם  בנוגע  מידע 

למספר הסידורי שלה ולססמה. 
היטב  הקוד  כרטיס  על  שמור  אזהרה 
החוק  לרשויות  לעזור  שתוכל  כדי 

במקרה של גניבת מערכת השמע. 
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הקדמה
נגן תקליטורי 

M
P3

רדיו
תפקודים 
וכוונונים

מדריך 
מהיר

תוכן 
העניינים

איתור 
תקלות

איתור תקלותאיתור תקלות
כללי

עצמת שמע נמוכה
יש לקבוע את הגדרות איזון הרמקולים 
מלפנים ומאחור (FADER) על אפשרות 
F (רמקולים קדמיים) בלבד כדי למנוע 
את הפחתת הספק מערכת השמע ואת 
הגדרת  אם  מלפנים  השמע  השתקת 

 .R+9 האיזון מלפנים/מאחור היא

לא ניתן לבחור את מקור השמע
אין תקליטור בנגן התקליטורים. הכנס 

 .MP3 תקליטור שמע או תקליטור

נגן תקליטורים
נגן התקליטורים אינו פועל

התקליטור מלוכלך. נקה את התקליטור.
התקליטור שרוט. נסה להשמיע תקליטור 

אחר.

לא ניתן להכניס את התקליטור
יש כבר תקליטור בנגן התקליטורים. לחץ 

על הלחצן ˚ והוצא את התקליטור.

MP3 השמעת קובץ
יש קפיצות במהלך השמעת קובץ 

MP3
נקה  מלוכלך.  או  שרוט  התקליטור 
בנושא  המתואר  לפי  התקליטור  את 

"תקליטור CD" בפרק הקדמה. 

משך השמעת קטעי ה-MP3 אינו 
מוצג באופן תקין 

במקרים מסוימים (בשל אופן הצריבה) 
 MP3 ייתכן שמשך ההשמעה של קטעי

יוצג באופן שגוי. 
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