¯˜È ÁÂ˜Ï
Ë‡ÈÙ· Í˙¯ÈÁ· ÏÚ Í˙Â‡ ÌÈÎ¯·ÓÂ ÍÏ ÌÈ„ÂÓ Â‡
Æ
¯ÙÒ ‡¯˜ ‡ ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ¨Í˙ÈÂÎÓ· Ë¯ÙÂ Ë¯Ù ÏÎ ˙¯Î‰· ÍÏ ÚÈÈÒÏ È„Î ‰Ê‰ ‰Î¯„‰‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÂÎ¯Ú Â‡
Í˙ÈÂÎÓ· ‰‚È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ¨˙Â·Â˘Á ˙Â¯‰Ê‡Â ˙ÂˆÚ ¨Ú„ÈÓ ‡ˆÓ˙ ‰˙‡ ÆÍ˙ÈÂÎÓ· ‚‰Â ‰˙‡˘ ÈÙÏ ÔÂÈÚ· ‰Ê ‰Î¯„‰
ÆÍÏ˘
Ë‡ÈÙ Ï˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰Ó ÌÂÓÈÒ˜Ó‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÍÏ ÂÚÈÈÒÈ ¯˘‡
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÏÓÒ‰ ÌÈÚÈÙÂÓ Ô„ÈˆÏ˘ ˙Â¯Ú‰‰Â ˙Â¯‰Ê‡‰ ˙‡ ÔÂÈÚ· ‡Â¯˜Ï ÍÏ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡
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
Æμ∞∞ Ë‡ÈÙ Sound System ˙Î¯ÚÓÂ μ∞∞ Ë‡ÈÙ Blue&me ¨μ∞∞ Ë‡ÈÙ DUALOGIC ˙¯·ÂÁ ‚‰‰ ¯ÙÒÏ Í˘Ó‰· ˙ÏÏÂÎ ÂÊ ˙¯·ÂÁ
Æ‰ÁÂË·Â ‰ÓÈÚ ‰‚È‰ ÍÏ ÌÈÏÁ‡Ó Â‡
∞πÆ≤∞±±

± ‰¯Â„‰Ó

∂∞≥ÆππÆ∞¥∏

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

‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘
‰¯˜· ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰
ÍÈÏ‰˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¨ÌÈ·È Î¯‰ Ï˘ ‰ÙÂˆ¯
˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ ‰‚È‰ ÁÈË·‰Ï È„Î ¨‰ËÈÏÙ‰
Æ‰·È·Ò‰

ÌÈÈÏÓ˘Á ÌÈ¯ÊÈ·‡
ÛÈÒÂ‰Ï ËÈÏÁÓ ‰˙‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï Ì‡
˙‡ ‰‚¯„‰· ÌÈ˜Â¯Ó ¯˘‡© ÌÈÈÏÓ˘Á ÌÈ¯ÊÈ·‡
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÍÒÂÓ· ¯˜· ¨®¯·ˆÓ‰
·Â˘ÈÁ Í¯Â·Ú ÍÂ¯ÚÈ ÍÒÂÓ‰ È‡ÎË Æ“Ó“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ“
˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ ˜„·ÈÂ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘È¯„ Ï˘
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
¨®˙È˘È‡ ˙ÂÁÈË·© ÌÈÏÓÒÏ ˙„ÁÂÈÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙
Æ®Í·Î¯ ˙·ÂË©
¨®‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙‚‰©

„Â‡Ó ·Â˘Á
˜ÂÏ„˙
˙¯ÙÂÚ ÏÂË ÔÈÊ· ÌÚ ˜¯ ˜Ï„˙ ∫ÔÈÊ· ÈÚÂÓ
Ì‡Â˙ πμ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ®RON © ÔË˜Â‡ ¯ÂÚÈ˘·
ÆEN228 È‡ÙÂ¯È‡‰ Ë¯ÙÈÓÏ
ÌÈÏÂÏÚ ˙Â·Â¯Ú˙ Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘
Û˜Â˙ ˙‡ ÏË·ÏÂ ¨ÚÂÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï
ÆÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÂÓ¯‚˘ ÌÈ˜Ê ¯Â·Ú ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÂÒÈÎ
Ë¯ÙÓ‰ ˙‡ Ì‡Â˙‰ ¯ÏÂÒ· ˜¯ ˜Ï„˙ ∫ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ
ÆEN590 ÈÙÂ¯È‡‰

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰
¯¯Â· ˙È„È ˙‡ ·Ï˘ ª·ÏÂ˘Ó ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ
„ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ª˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ‰ÎÏ‰Ó ÛÂÒ „Ú
¨MAR≠Ï ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï
‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Â
≠Â
¯¯Á˘Â ¨AVV≠Ï ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ª‰È·Î˙
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„

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰
ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ

˙ÂÁÈË·

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

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
± ¯ÂÈ‡

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

„Â˜ ˙Î¯ÚÓ

ÌÈÏÓÒ

‰‚‰‰ ˙‡ ˙¯Ù˘Ó ¨ÚÂÓ‰ ˙˙·˘‰Ï ˙ÈÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ‰
ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ Æ‰·È‚ ÔÂÈÒÈ ÈÙÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ
Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ¯˘‡Î ¨ÈËÓÂËÂ‡

ÌÈ·ÈÎ¯ ÏÚ Í˙ÈÂÎÓ· Â„ÓˆÂ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÂÚ·ˆ ˙Â˜·„Ó
¨ÌÈËÏÂ· ÌÈÏÓÒ ˙Â‡˘Â ˙Â˜·„Ó‰ ÆÌ„ÈÏ ˘ÓÓ Â‡ ¨ÌÈÓÈÂÒÓ
ËÂ˜Ï ˘È˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡ ÍÏ ¯ÈÎÊ‰Ï Ì„È˜Ù˙˘
Æ·ÈÎ¯ Â˙Â‡Ï ÒÁÈ·

¨MAR-0N ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ·
ÈÂ‰ÈÊ ˙Â‡ CODE ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯„˘Ó
Æ‰˙·˘‰‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈÏ
ÁÂÏ·

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

¨STOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒÏ ˘È ‰Ê ‰¯˜Ó·
‰Ò ˙Î˘Ó ‰ÈÚ·‰ Ì‡ ÆMAR ·ˆÓÏ Â··ÂÒÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
ÚÂÓ‰ Ì‡ ÆÍÏ Â¯ÒÓ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ· ˘Ó˙˘‰Ï
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨Ú˙ÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
ÆÓ“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á
ÆECU ˙„ÈÁÈ· ¯Ó˘È‰Ï ·ÈÈÁ‰ ÂÏ˘Ó „Â˜ Á˙ÙÓ ÏÎÏ ·Â˘Á
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁ˙ÙÓ „„˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
ÆÓ“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· ˙˜Ï„

‰˜·„Ó ‰ÚÈÙÂÓ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ˜ÏÁ·
ÆÌÈÂ˘‰ ÌÈÏÓÒ‰ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡

˙Úˆ·Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ È„Î ¨‰¯È‡Ó
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
Æ®Á˙Ó ˙„È¯È ˙Â·˜Ú· Ï˘ÓÏ© ˙ÈÓˆÚ ‰˜È„·
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ˙Î˘Ó ‰ÈÚ·‰ Ì‡
ÆÓ“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰‡ˆÂ˙Î ¨˜ÊÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Á˙ÙÓ· ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰
ÌÈ·ÈÎ¯‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÆÁ˙ÙÓ· ˙ÂÊÚ ˙ÂË·ÁÓ
¯ÂÒ‡ ¨·ËÈ‰ ÂÏÚÙÈ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÂ¯Ë˜Ï‡‰
Æ˘Ó˘ Ï˘ ‰¯È˘È ‰È¯˜Ï Ì˙Â‡ ÛÂ˘ÁÏ ËÏÁ‰·

˙ÂÁÈË·
˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‡ÏÏ Á˙ÙÓ
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

∫ÌÈ‡˙Ó ≥ ¯ÂÈ‡ A È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰
Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÏ

¥

Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ÏÂ ˙Â˙Ï„Ï

¥

Æ˜Ï„ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ

¥

˙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
ÆÈÂ¯Ë˜Ï‡ „Â˜ ≤ ¯ÂÈ‡

A

˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È Â˙Â‡ ÈÎÓ Á˙ÙÓÏ „Â˜ ≤ ¯ÂÈ‡
ÌÈÈÓÊÓ ¯˘‡Î Ó“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
ÆÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÁ˙ÙÓ

B

Æ˙Ú ÏÎ· ÔÈÓÊ ‰È‰È A ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ „Â˜‰˘ ıÏÓÂÓ

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

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≥ ¯ÂÈ‡
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≤ ¯ÂÈ‡

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ ˙ÏÈÚ
‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ ∫˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ
ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓÂ ‰·ÎÈ˙ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ ¨‰ÏÚÈ˙ ÔÚËÓ‰
Æ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ˙Á‡ ÌÚÙ Â·‰·‰È
·Â‰·‰ ÆÚˆ·˙˙ ‡Ï ‰ÏÈÚ‰ ‰ÁÂ˙Ù ¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ˙Ï„ Ì‡
‰ÏÈÚ‰ ¨˙‡Ê ÔÈÈˆÈ ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓ Ï˘ ¯È‰Ó
ÆÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙˘ ‰¯˜Ó· Úˆ·˙˙
ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÈ˙ ˙Â˙Ï„‰ ˘“Ó˜ ≤∞ ÏÚÓ ˙Â¯È‰Ó· ‰ÚÈÒ·
Ì‡© ˘‡¯Ó Ú·˜ ‰Ê ÈÙÈˆÙÒ „Â˜Ù˙ Ì‡ ˜¯ ¨ÈËÓÂËÂ‡
Æ®ÌÈÓÈÈ˜
˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙ÙÏ ¨

ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÂÙÈˆ¯· ıÁÏ

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

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ

∫ÌÈ‡˙Ó ¥ ¯ÂÈ‡ A È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰
Æ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÏ

¥

Æ˙Â˙Ï„Ï

¥

Æ˜Ï„ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ

¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

Æ B ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙‡ ÏÙ˜ÏÂ ÛÂÏ˘Ï È„Î
ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘
‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰ ˙ÏÈÚ ¨ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
˜¯Ù Í˘ÓÏ ÏÚÙÂ˙ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ Æ¯¯Á˙˘˙ ÔÚËÓ‰
Æ®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÈÓÚÙ Â·‰·‰È ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓÂ ¨ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ
˙Â¯¯Á˙˘Ó ¨˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ‚˙Ó ˙ÏÚÙ‰ ˙Â·˜Ú·
ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚÓ ˙Â˙Ï„‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

˙ÂÙÒÂ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰ÓÊ‰
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

˘ÈÂ ‰„ÈÓ· ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙Â„ÈÁÈ ∏ ˙Â‰ÊÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ˙Î¯ÚÓ‰
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨˘„Á ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· Í¯Âˆ
¨„Â˜ ÒÈË¯Î Í˙Â˘¯· ¯˘‡Î ÆÓ“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ
ÏÚ ˙ÂÏÚ· ÌÈÁÈÎÂÓ‰ ÌÈÎÓÒÓØ˙ÂÂÈ˘¯Â ‰‰ÊÓ ‰„ÂÚ˙
Æ˙ÈÂÎÓ‰

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
¥ ¯ÂÈ‡

6

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÈÂÒÈÎ‰ ˙ÙÏÁ‰

˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ Á˙ÙÓ ˙ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰

ÈÙÎ ÏÚÙ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙„ÈÁÈ ÈÂÒÈÎ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï È„Î
Æ∑≠Â ∂ ÌÈ¯ÂÈ‡· ¯‡Â˙Ó˘

∫‰ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰
È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ È„Î ¨μ ¯ÂÈ‡ A ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¥
ÆB
ÁÂË˘ ‚¯·Ó ˙¯ÊÚ· ·ˆÓÏ μ ¯ÂÈ‡ C ‚¯Â·‰ ˙‡ ··ÂÒ ¥
ÆÔË˜
˙‡ ÛÏÁ‰Â ¨μ ¯ÂÈ‡ D ‰ÏÏÂÒ‰ ˙È· ˙‡ ‰ˆÂÁ‰ ÛÂÏ˘ ¥
ÆÌÈ·Ë˜‰ ÌÂ˜ÈÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ μ ¯ÂÈ‡ E ‰ÏÏÂÒ‰
˜Â„È‰· Â˙Â‡ ÏÚÂ ¨Á˙ÙÓ· D ‰ÏÏÂÒ‰ ˙È· ˙‡ Ô˜˙‰ ¥
Æ ÔÂÂÈÎ· C ‚¯Â·

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

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

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∑ ¯ÂÈ‡
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μ ¯ÂÈ‡

‰ÏÈÚ ÏÂËÈ·

‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó

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

∫∏ ¯ÂÈ‡ ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˘ÂÏ˘Ï Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ··ÂÒÏ Ô˙È
‰‚‰‰ ¨Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙È ¨ÌÓÂ„ ÚÂÓ‰ STOP ¥
¨ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓ© ÌÈÈÏÓ˘Á‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰Ó ˜ÏÁ ¨ÏÂÚ
ÆÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÎÈ ®„ÂÚÂ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ
.ÌÈÏÚÂÙ ÌÈÈÏÓ˘Á‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÎ ¨‰ÚÈÒ ·ˆÓ MAR ¥
.ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ AVV ¥
‰„ÈÓ· ·ÈÈÁÓ‰ ¨˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡· „ÈÂˆÓ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó
·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ú˙Â‰ ‡Ï ÚÂÓ‰Â
ÆÛÒÂ ‰Ú˙‰ ÔÂÈÒÈ Úˆ·Ï Ô˙È˘ ÈÙÏ ¨STOP

‰¯‰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‡‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰‚‰‰ „ÂÓÚ ˙ÏÈÚ

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÛÂÏ˘ ¨STOP ·ˆÓ· Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ∫‰ÏÈÚ
ÆÏÚÈÈ˘ È„Î ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒÂ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÌÈ„Ó‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ
ÆÌ‚„Ï Ì‡˙‰· ÌÈÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ‚ÂÒ‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ Ú˜¯ Ú·ˆ
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ„·Ï· ÏÊÈ„ ÚÂÓ ˙Ò¯È‚· ˙ÓÈÈ˜ ¨ ≠Â
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ®‰Ê ¯ÙÒ· ÁÙÒ ‰‡¯© Dualogic ˙Â‡Ò¯È‚· ˙ÓÈÈ˜

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
π ¯ÂÈ‡

Ò˜„È‡

9

˙¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÂÁÓÂ ÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ ÌÚ È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ C ≠ „“ÏÒ „Ó B ≠ ®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ˙Â¯È‰Ó „Ó
ÆÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ

A

‰‰Î Ú˜¯ ÌÚ ÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏ ˙Ò¯‚

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
±∞ ¯ÂÈ‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
˙¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÈÏËÈ‚È„ ÔÂÂÁÓÂ ÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ ÒÏÙÓ ÔÂÂÁÓ ÌÚ È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ C ≠ „“ÏÒ „Ó B ≠ ®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ˙Â¯È‰Ó „Ó
ÆÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ

A

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ‚ˆ

®˙Â¯È‰Ó ÔÂÂÁÓ© ˙Â¯È‰Ó „Ó

ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙‡ ÔÈÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ D ÈÏËÈ‚È„‰ ÔÂÂÁÓ‰
ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ¯˘‡Î ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙ÓÂ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰
‰¯È‡Ó ‰Â˘‡¯‰ ‰¯Ê‚‰ ÆÍ¯Ú· 50°C ÏÚÓ ‰ÏÂÚ ¯Â¯È˜‰
Æ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÔÈÈˆÏ È„Î ¨ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡·

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

‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ© ¯È‡‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ±± ¯ÂÈ‡ F ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÈ„Ó ‰‰Â·‚ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¨®‰‚Âˆ˙·
¯˘˜ ¯ÔˆÈÏÂ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·
ÆÓ“Ú· ˙ÆÏÆÓÆÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ

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

‡ÏÓ ÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ ÒÏÙÓ „Ó
ÆÏÎÈÓ· ˜Ï„‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ‚ÈˆÓ ±± ¯ÂÈ‡ C ÈÏËÈ‚È„‰ ÔÂÂÁÓ‰
Â¯˙Â ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¨˙˜Ï„ ±± ¯ÂÈ‡ E ‰„Â˙Ú ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â
ÆÏÎÈÓ· ˜Ï„ ÌÈ¯ËÈÏ ‰˘ÈÓÁÎ
˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡· ¯ÒÂÁ Æ˜È¯ ËÚÓÎ ˜Ï„ ÏÎÈÓ ÌÚ ‚‰˙ Ï‡
ÆÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±± ¯ÂÈ‡
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‰¯˜· ÈˆÁÏ

È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ

˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â ‚ˆÂÓ‰ ËÈ¯Ù˙‰ ˙ÏÈÏ‚Ï
+
Í¯Ú‰ ˙Ï„‚‰Ï Â‡ ¨‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰
Æ±≤ ¯ÂÈ‡ ‚ˆÂÓ‰
Â‡ØÂ ËÈ¯Ù˙Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ MENU ESC
˙Â¯˘Ù‡ ˙¯ÈÁ· ¯˘Ù‡Ï È„Î Â‡ ¨‡·‰ ÍÒÓÏ
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ÆËÈ¯Ù˙‰Ó
ÆÈË¯„ËÒ‰
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Â ‚ˆÂÓ‰ ËÈ¯Ù˙‰ ˙ÏÈÏ‚Ï
Í¯Ú‰ ˙Ë˜‰Ï Â‡ ¨‰ËÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰
Æ‚ˆÂÓ‰
ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÂ˘ ÌÈ„Â˜Ù˙ ÌÈÏÈÚÙÓ ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ∫‰¯Ú‰
∫ÌÈ‡·‰
Æ‰ËÓÂ ‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ï˘ ‰ÏÈÏ‚ ¥
ÌÈÚ·Â˜ ¯˘‡Î ¨¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ Â‡ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÎ¯Ú Ï˘ ‰‚ˆ‰ ¥
Æ˙Â¯„‚‰

Ú„ÈÓ ‚ÈˆÓ‰ ˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÈˆÏ Ô˙È
ÆÂÚ·˜˘ ˙Â¯„‚‰Ï Ì‡˙‰· ‰‚È‰Ï ÚÈÈÒÓÂ È˘ÂÓÈ˘
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÎÂÏÈ‰

˙ÂÁÈË·

˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
ÍÂÏÈ‰ ˙‡ÏÚ‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÍÂÏÈ‰ ˙„¯Â‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ ¨˙È„È ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ·
˙„¯Â‰ Â‡ ÍÂÏÈ‰ ˙‡ÏÚ‰© ‚‰Ï ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙Â¯·Ú‰ ÚÈˆÓ
ÂÊ ‰Úˆ‰ Æ‰¯˜·‰ ÁÂÏ· ˙„ÁÂÈÓ ‰‚Âˆ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨®ÍÂÏÈ‰
ÁÈË·‰ÏÂ ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ÎÂ˙Ó ÍÂÏÈ‰ ÈÂÈ˘Ï
Æ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡
¯È·ÚÓ ‚‰‰˘ „Ú ¨¯‡ÂÓ ¯˙Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÔÂÂÁÓ‰ ‰¯Ú‰
ÍÂÏÈ‰‰ ˙¯·Ú‰ Â·˘ ·ˆÓÏ ÌÈ¯ÊÂÁ ‰‚È‰‰ È‡˙ Â‡ ÍÂÏÈ‰
Æ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ˆÂÁ ‰È‡

±≤ ¯ÂÈ‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

Æ‰Ú˘‰ 8
Æ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯ÂË¯ÙÓË „Ó 9
ÆÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ 10
ÆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÈÏËÈ‚È„ „Ó 11

˙ÂÁÈË·

Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ‰¯ÈˆÚØ‰Ú˙‰ 12

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

SETUP ËÈ¯Ù˙

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

Ô˙È ÆÈ¯ÂÊÁÓ ‰·Ó· ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ï˘ ‰¯„ÒÓ ·Î¯ÂÓ ËÈ¯Ù˙‰
ÚÈ‚‰Ï È„Î setup ËÈ¯Ù˙·Â ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÁ·Ï
˜ÏÁ· ˙Â‡·‰ ˙Â‡˜ÒÙ· ˙Â¯„‚‰ÏÂ ÌÈ„Â˜Ù˙Ï
˙Â„ÈÁÈÂ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÂÎ© ‰˘Ó ËÈ¯Ù˙ ‚ˆÂÈ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰Ó
Æ®‰ÈÈÓ

ÏÚÙÂÓ ¨˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„‰ ˙Á‡ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¯˘‡Î ∫‰¯Ú‰
˜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‰
∫‡·‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‚ÈˆÓ ±¥≠Â ±≥ ¯ÂÈ‡ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓ‰
®1.4 16V ÈÓ‚„© SPORT ‰‚È‰ ·ˆÓ ÔÈÈˆÓ 1
®0.9 TwinAir 85 HP ÈÓ‚„© ECO ‰‚È‰ ·ˆÓ
ÆÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ·‚‰· Dualdrive ·ˆÓ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ 2
ÆÈÏËÈ‚È„ ˜Ï„ „Ó 3
ÆÍÈ¯‡˙ 4
Æ®„·Ï· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÌÚ© ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ·ˆÓ ÔÂÂÂÎ 5
Æ®ÌÈÏÈÈÓØÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· ‰ÚÈÒ ˜Á¯Ó© ˜Á¯Ó ‰ÂÓ 6
ÆÍ¯„‰ ÏÚ Á¯˜ ÌÂÈ˜ ˙Â¯˘Ù‡ 7

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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±¥ ¯ÂÈ‡

±≥ ¯ÂÈ‡

∫‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙ ‡ÏÏ È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ˙Â¯˘Ù‡· ‰¯ÈÁ·
¯ÂÁ·Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
∫È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ˙˘˜Â·Ó‰ ˙Â¯˘Ù‡·
˙ÂˆÈÁÏ·© ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
Æ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ÚÈ·˜· ¯ÂÁ·Ï È„Î ®˙Â„„Â·
¯ÂÓ˘Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
‰¯Á·˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ·Â˘ÏÂ ¨‰˘„Á‰ ‰¯„‚‰‰ ˙‡
ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ÔÎÏ Ì„Â˜
∫‰˘Ó ËÈ¯Ù˙ ÌÚ È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ˙Â¯˘Ù‡· ‰¯ÈÁ·
˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
Æ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙· ‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘Ù‡‰
ÔÈ· ÏÂÏ‚Ï È„Î ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
Æ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰
¯ÂÁ·Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
˙Â¯„‚‰‰ ËÈ¯Ù˙ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏÂ ¨˙‚ˆÂÓ‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡
ÆÈËÂÂÏ¯‰
˙ÂˆÈÁÏ·© ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
˙Â¯˘Ù‡ ¯Â·Ú ‰˘„Á ‰ÚÈ·˜· ¯ÂÁ·Ï È„Î ®˙Â„„Â·
ÆÂÊ ‰˘Ó ËÈ¯Ù˙
¯ÂÓ˘Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
Ì„Â˜ ‰¯Á·˘ ˙Â¯˘Ù‡Ï ·Â˘ÏÂ ¨‰˘„Á‰ ‰¯„‚‰‰ ˙‡
ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰Ó ÔÎÏ

¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ· ˙Â¯„‚‰ ËÈ¯Ù˙·Â
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ÂÏÏ‚È ≠ Â ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ
Ì‡˙‰· ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈÂ˘ ‰ÏÚÙ‰‰ È·ˆÓ Æ˙Â¯„‚‰ ËÈ¯Ù˙
˙‡ 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

¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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®˙Â¯È‰Ó ˙Ï·‚Ó© Speed Beep

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

15

˙ÈÂÎÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙Ï·‚Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È ‰Ê „Â˜Ù˙ ÌÚ
‰‚È¯Á ˙Úˆ·˙Ó ¯˘‡Î ª®ÌÈÏÈÈÓ· Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜·©
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“ ˜¯Ù ‰‡¯© ‰‡¯˙‰ Ï·˜Ó ‚‰‰ ¨ÂÊ ˙Ï·‚ÓÓ
Æ®“˙ÂÚ„Â‰Â
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î
˙‡ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰ MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
®Speed Beep© ‰Ú„Â‰‰
Â‡ ®On© ‰ÏÚÙ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ª®Off© ÏÂËÈ·
≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏÂ ¨„Â˜Ù˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡Ï ¥
MENU ESC ÔˆÁÏ ıÁÏ ¨˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚Ó ˙¯ÈÁ·Ï
Æ‰¯ÈÁ·‰ ¯Â˘È‡Ï
˘“Ó˜ ≤∞∞ „Ú ≥∞ Ï˘ ÁÂÂË· ˙Â¯È‰Ó· ¯ÂÁ·Ï Ô˙È ∫‰¯Ú‰
‰„È„Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì‡˙‰· ‰Ú˘Ï ÏÈÈÓ ±≤μ „Ú ≤∞ Â‡
ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ÏÎ ÌÚ Æ“‰„È„Ó ˙Â„ÈÁÈ“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨Â¯Á·˘
È„Î Æ˙Â„ÈÁÈ ˘ÓÁ· ˙„¯ÂÈ Â‡ ‰ÏÂÚ ˙Â¯È‰Ó‰ ≠Ø´ ÌÈˆÁÏ‰
ÏÚ ıÁÏ ¨¯È‰Ó ·ˆ˜· ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„‚‰Ï
ÌÈ·¯˜˙Ó ¯˘‡Î Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ≠Ø´ ÌÈˆÁÏ‰
˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨‰ÈÂˆ¯‰ ˙Â¯È‰ÓÏ
Æ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
¯ÂÊÁÏ È„Î ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨‰ÚÈ·˜‰ ÏÂËÈ·Ï
·‰·‰È ®On© ÈÂÂÈÁ‰ ∫MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
ª‚ˆ·

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‰·
“ÌÂÈ“ È‡˙Ó ¯·ÚÓÏ Ì¯Â‚‰ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨‰ÚÈÒ‰
¨‰¯‰Ó· ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ®ÍÙ‰‰ Â‡© “‰ÏÈÏ“ È‡˙Ï
Æ®’ÂÎÂ ÌÈ¯˘‚Ï ˙Á˙Ó ¨ÌÈÏÏˆ· ˙Â¯„˘·
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·˜
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ˙Â¯È‰·‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„Î
˙Â¯È‰·‰ ˙Ó¯

MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ

¥

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

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

ª‚ˆ· ·‰·‰˙ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰Ú·˜˘

ÆMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÈÂÈ˘‰
˙Ó¯Â‚ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ”Time” ≠· ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î
Æ‰‚Âˆ˙· ·‰·‰Ï ”hours” ˙ÂÚ˘Ï

¥

ÆÍ¯Ú‰ ˙ÚÈ·˜Ï ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

¥

ÈÂÂÈÁ‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
ª‚ˆ· ·‰·‰È ”minutes”

¥

ªÔÂÂÎÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

¥

¨¯È‰Ó ·ˆ˜· ˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î ∫‰¯Ú‰
‰Ú‚‰ ˙‡¯˜Ï Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ
È„Î ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨ÈÂˆ¯‰ Í¯ÚÏ
Æ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï

ª‚ˆ· ·‰·‰È ®Off© ÈÂÂÈÁ‰ ∫≠ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥
¥

®B ˜Á¯Ó ˙ÏÚÙ‰© Trip B data
Ú„ÈÓ ˙‡ ®Off© ÏË·Ï Â‡ ®On© ÏÈÚÙ‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙
ÆTrip B ‰ÚÈÒ
Æ“‰ÚÈÒ ·˘ÁÓ“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ ÛÒÂ Ú„ÈÓÏ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰Ï
Â‡ ®On© ÌÈÈÂÂÈÁ‰ ∫MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· Â·‰·‰È ®Off©

¥

·ˆÓÏ ˙Ó¯Â‚ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ¨”Mode” ≠· ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î
Æ‰‚Âˆ˙· ·‰·‰Ï ‰ÏÚÙ‰‰

¥

ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

¥

Â‡ ”24h” ·ˆÓ· ¯ÂÁ·Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ
ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÌÈÂÂÂÎ‰ ÂÓÏ˘Â‰˘ ¯Á‡Ï ª”12h”
ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC
‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰
ª˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

¥

ÍÒÓÏ ·Â˘Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰
ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„ËÒ‰
ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

¥

ÔÂÚ˘ ÔÂÂÂÎ

®ÍÈ¯‡˙ ˙ÚÈ·˜© Set date
≠ ˘„ÂÁ ≠ ÌÂÈ© ÍÈ¯‡˙‰ ˙‡ ÌÈÎ„ÚÓ ‰Ê „Â˜Ù˙ ˙¯ÊÚ·
Æ®‰˘

ÈËÈ¯Ù˙ È˘ ˙¯ÊÚ· ÔÂÚ˘‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ ÍÏ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙
Æ”Format” ≠Â ”Time” ∫‰˘Ó
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÂÎÏ
∫‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙ È˘ ∫MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
ª‚ˆ· ÂÚÈÙÂÈ ”Mode” ≠Â ”Time”

¥

ª‰˘Ó‰ ÈËÈ¯Ù˙· ËÂÂÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ
˙‡ Â· Úˆ·Ï ˘È˘ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯Á·˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ

¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓÓ
®Off© Â‡ ®On© ÈÂÂÈÁ‰ ∫MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· ·‰·‰È
ªÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ
®˙ÚÒÂ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚ© Autoclose
®ÌÈÈ˜ Ì‡©
¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÚ ˙Â˙Ï„‰ ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î
Æ˘“Ó˜ ≤∞ ≠Ó ‰‰Â·‚ ˙Â¯È‰Ó· ‰ÚÈÒ·
ÆÂ˙Â‡ ÏË·Ï Â‡ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ÈËÈ¯Ù˙ ‚Èˆ‰Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
ª‰˘Ó
®On© ÈÂÂÈÁ‰ ∫MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· ·‰·‰È ®Off© Â‡
ªÈÂˆ¯‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰
ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„ËÒ‰
ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

¥

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÈÎ„Ú‰ ÍÈ¯‡˙‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ È„Î
”year” ÈÂÂÈÁ‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
ª‚ˆ· ·‰·‰È
ªÔÂÂÎÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
”month” ÈÂÂÈÁ‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
ª‚ˆ· ·‰·‰È
ªÔÂÂÎÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
”day” ÈÂÂÈÁ‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
ª‚ˆ· ·‰·‰È
ªÔÂÂÎÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
Â‡ Ï„‚È Í¯Ú‰ ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ÏÎ ÌÚ ∫‰¯Ú‰
˙Â¯È‰Ó‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï Â‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î Æ˙Á‡ ‰„ÈÁÈ· ÔË˜È
Æ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨¯È‰Ó ·ˆ˜·
ÌÈ‡˙Ó‰ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨ÈÂˆ¯‰ Í¯ÚÏ ‰Ú‚‰ ˙‡¯˜Ï
Æ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ˙Â„„Â· ˙ÂˆÈÁÏ
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ
®ÂÈ„¯‰ ˙Î¯ÚÓ Ú„ÈÓ ˙‚Âˆ˙© See radio
ÆÚÓ˘‰ ˙Î¯ÚÓÓ ÈËÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ‚ˆ· ‚ÈˆÓ ‰Ê „Â˜Ù˙
∫RDS ˙ÂÚ„Â‰ Æ˙ÚÎ ˙ÚÓ˘ÂÓ‰ ÂÈ„¯‰ ˙Á˙ ∫ÂÈ„¯ ¥
ÆAutostore Â‡ ÈËÓÂËÂ‡ ‰ËÈÏ˜ ÔÂÂÂÎ ˙ÏÚÙ‰
˙ÚÂˆ¯ ¯ÙÒÓ ∫MP3 È¯ÂËÈÏ˜˙ ¨CD ÚÓ˘ È¯ÂËÈÏ˜˙ ¥
Æ‰ËÏ˜‰
Ú„ÈÓ Ï˘ ‰‚Âˆ˙‰ ˙‡ ®Off© ÏË·Ï Â‡ ®On© ÏÈÚÙ‰Ï È„Î

Æ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï ‰„ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈÎ ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓ
ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
”Temperature“ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î ¥
ªMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ®‰¯ÂË¯ÙÓË©
Â‡ ®ÒÂÈÊÏˆ ˙ÂÏÚÓ© “C“ ‰„ÈÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ¨®ËÈÈ‰¯Ù ˙ÂÏÚÓ© ”F”
ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈÂÂÂÎ‰ ÂÓÏ˘Â‰˘ ¯Á‡Ï ¥
ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ
ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰ ¥
ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„ËÒ‰
ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰
®‰Ù˘ ˙¯ÈÁ·© Language
¨˙ÈÏ‚‡ ¨˙È˜ÏËÈ‡ ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÙ˘· ˙ÂÚ„Â‰ ‚Èˆ‰Ï Ô˙È
Æ˙ÈÏÂÙÂ ˙È„ÏÂ‰ ¨˙È˙Ù¯ˆ ¨˙È„¯ÙÒ ¨˙ÈÊ‚ÂË¯ÂÙ ¨˙ÈÓ¯‚
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰Ù˘‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î
‰Ù˘‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¥
Æ‚ˆ· ÚÈÙÂ˙ ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘
ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

®‰„È„Ó‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÚÈ·˜© ‰„È„Ó ˙„ÈÁÈ
ÈËÈ¯Ù˙ ‰˘ÂÏ˘· ‰„ÈÓ ˙Â„ÈÁÈ· ¯ÂÁ·Ï ÚÈÈÒÓ ‰Ê „Â˜Ù˙
˙ÎÂ¯ˆ˙© ”Consumption” ¨®ÌÈ˜Á¯Ó© ”Distances” ∫‰˘Ó
Æ®‰¯ÂË¯ÙÓË© ”Temperature” ≠Â ®˜Ï„
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÚÈ·˜Ï
‰˘ÂÏ˘ ‚Èˆ‰Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¥
ª‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙
ÈËÈ¯Ù˙ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· ËÂÂÏ È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
ª‰˘Ó‰
˙‡ Â· Úˆ·Ï ˘È˘ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯Á·˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ
ÆMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ¨ÈÂÈ˘‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

¥

®˜Á¯Ó© ”Distance“ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î ¥
˙Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙ ªMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
Ì‡˙‰· ¨®ÌÈÏÈÈÓ© ”mi“ Â‡ ®ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜© ”km“ ‰„ÈÓ‰
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï
ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¥
”Consumption“ ‰˘Ó‰ ËÈ¯Ù˙ ¯ÁÂ· ‰˙‡ ¯˘‡Î ¥
ªMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ ®˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙©
®¯ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜© ”km/l“ ‰„ÈÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ‚ˆ· ‰ÚÙÂ˙
”mpg“ Â‡ ¨®ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰‡ÓÏ ÌÈ¯ËÈÏ© ”l/100km“ Â‡
Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ¨®ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓ©
˙„È„ÓÏ ¯ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰„ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯Á· Ì‡
ÌÈ¯ËÈÏ Â‡ ¯ËÈÏÏ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰„ÈÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ‰‚ˆÂ˙ ¨˜Á¯Ó‰
ÆÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰‡ÓÏ
Â‚ˆÂÈ ¨˜Á¯Ó‰ ˙„È„ÓÏ ÔÂÏ‚Ï ÌÈÏÈÈÓ ‰„ÈÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯Á· Ì‡

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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®S.B.R ˙Î¯ÚÓ ÏÈÏˆ ) Belt buzzer

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰·˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙
∏ ≠Ï Ì‡˙‰· ‰¯‰Ê‡ØÏ˘Î Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨‰‡¯˙‰ ÈÏÈÏˆ
Æ˙ÂÓ¯

Service

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎÏ

®ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÏÂÙÈË©

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

ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
Æ‚ˆ· ·‰·‰˙ ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘

¥

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨‰‚Âˆ˙· ıÂÚÈÈÏ

ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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WARNING volume

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ÏËÂ· ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ê „Â˜Ù˙ ‚Èˆ‰Ï Ô˙È
˙Î¯ÚÓ“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ© Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
Æ®“˙ÂÁÈË· ÈÚˆÓ‡“ ˜¯Ù· “S.B.R

„Ú ˜Á¯Ó‰ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· Â‡ ‚ˆÂÈ ‡·‰ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈËÏ
”Units“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ© Æ˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰· ¨ÌÈÏÈÈÓ·
Æ®“‰„ÈÓ ˙Â„ÈÁ“י

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

®ÌÊÓÊ ÏÈÏˆ ‰¯‰Ê‡ØÏ˘Î ÔÂÂÂÎ©

®ÔˆÁÏ ÏÈÏˆ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎ©

≥∞¨∞∞∞ È„Ó ˙ÈÂÎÓ· ÏÙËÏ ˙·ÈÈÁÓ ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙ ∫‰¯Ú‰
ÔÙÂ‡· ‰Ê ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÈ ¨Ó“˜ ≤¨∞∞∞ „ÂÚ ÌÈ¯˙Â ¯˘‡Î ÆÓ“˜
ÚÈÙÂ‰Ï ÛÈÒÂÈÂ ¨MAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ÌÚ ÈËÓÂËÂ‡
¯˘‡Î ¨¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· ÚÈÙÂÈ ÈÂÂÈÁ‰ ÆÌÈÙÒÂ Ó“˜ ≤∞∞ ÏÎ
¨ÌÈÏÈÈÓ· Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜· ÚÈÙÂÈ ÈÂÂÈÁ‰ ÆÓ“˜ ≤∞∞ ˜¯ Â¯˙ÂÂÈÈ
ÏÂÙÈË‰ „ÚÂÓ ·¯˜˙Ó ¯˘‡Î Æ‰Â¯Á‡‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·
¯ÙÒÓ Â„ÈˆÏÂ ¨‚ˆ· ”Service“ ‰Ú„Â‰‰ ÚÈÙÂ˙ ¨‡·‰ È˙ÙÂ˜˙‰
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ÆÂ¯˙Â˘ ÌÈÏÈÈÓ‰ Â‡ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰
È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰˘ È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
ÆÒÙÂ‡˙ ˙¯ÂÎÊ˙‰Â ÚˆÂ·È

Buttom volume

ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰·˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙
≠Ï Ì‡˙‰· ≠ Â‡ ´ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÌÈÏÈÏˆ
Æ˙ÂÓ¯ ∏
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ÔÂÂÂÎÏ
ÏÈÏˆ‰ ˙ÓˆÂÚ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
Æ‚ˆ· ·‰·‰˙ ˙Ó„Â˜‰ ÌÚÙ· ‰Ú·˜˘

¥

ªÚÂ·˜Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

ª®˙Ó„Â˜‰ ‰ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·© ¨‚ˆ· ·‰·‰È

Passenger Air bag

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

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰
ÌÂ˜ÈÓÏ Ì‡˙‰· ¨È˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙Ï Â‡ ÈË¯„ËÒ‰
ÆËÈ¯Ù˙· ÈÁÎÂ‰

¥

®ËÈ¯Ù˙‰Ó ‰‡ÈˆÈ©

Exit menu

¨ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ¯ÂÊÁÓ ˙‡ ˙¯‚ÂÒ‰ ‰Â¯Á‡‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÂÊ
ÆÈ˘‡¯‰ ËÈ¯Ù˙‰ ÍÒÓ· ÌÈÚÈÙÂÓ‰
ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰
ËÈ¯Ù˙· ‰Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ¯ÂÊÁÏ È„Î ≠ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
Æ®Speed beep©

˙È¯ÎÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ®ÌÈÈÎ¯È‰ Ô‚‡Ø‰ÊÁ‰ ¯ÂÊ‡ ÏÚ ‰‚‰Ï „ˆ‰
˙ÂÈ¯Î ˙‡ Ï¯ËÏ Â‡ ‰ÏÂÚÙÏ ¯È˘Î‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙
ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
‚ˆÂ˙˘ ¯Á‡ÏÂ ¨MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
Â‡ ®ÈÓ„˜ ÚÒÂ ˙È¯Î ÏÂËÈ·© (Bag pass: Off) ‰Ú„Â‰‰
˙¯˘ÎÂÓ ÈÓ„˜ ÚÒÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î© ®Bag pass: On©
ıÁÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ¨®‰ÏÂÚÙÏ
ªMENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ

¥

ª‰‚Âˆ˙· ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜· ‚ˆÂ˙

¥

¯Â˘È‡© ”Yes” ≠· ¯ÂÁ·Ï È„Î ≠ Â‡ ´ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ
ª®‰‡ÈˆÈÂ ÏÂËÈ·© ”No” ≠· Â‡ ®ÏÂËÈ·Ø‰ÏÂÚÙÏ ‰¯˘Î‰

¥

ÍÒÓÏ ¯ÂÊÁÏ È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
¯ÂÊÁÏ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ Â‡ ¨ËÈ¯Ù˙‰
Æ˙ÂÚÈ·˜‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈË¯„ËÒ‰ ÍÒÓÏ

¥

(DRL)

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

®ÌÂÈ ˙¯Â‡˙© Daylights

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

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫ÏË·Ï Â‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
‰˘ÂÏ˘ ‚Èˆ‰Ï È„Î MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ‰¯ˆ˜· ıÁÏ
ª‰˘Ó ÈËÈ¯Ù˙

¥

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

¥
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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”Trip B ‡˘Â· ÔÈÈÚ© ”Trip B” È„Â˜Ù˙ ˙‡ ÏË·Ï Ô˙È ∫‰¯Ú‰
˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Â ‰ÚÈÒ ÁÂÂË ÈÂ˙ ˙‡ Æ®˙ÏÚÙÂÓ B ‰ÚÈÒ on”
ÆÒÙ‡Ï Ô˙È ‡Ï ˙ÈÚ‚¯

ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈÎ¯Ú‰
®ÁÂÂË© Range
‰¯˙Â˘ ˜Ï„‰ ˙ÂÓÎ· ˙ÈÂÎÓ· ‚Â‰Ï Ô˙È˘ ˜Á¯Ó‰
‰‚Âˆ˙‰ Æ‰ÚÈÒ‰ ÈÂ˙· ÈÂÈ˘ ÏÂÁÈ ‡Ï˘ ‰Á‰· ¨ÏÎÈÓ·
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó· ”≠≠≠≠” ‰‡È¯˜‰ ˙‡ ‚Èˆ˙
ÆÓ”˜ μ∞ ≠Ó ÔË˜ Í¯Ú‰ ≠
ÔÓÊ Í˘Ó· ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰Â ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ≠
ÆÍ˘ÂÓÓ
‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ∫ÌÈÓ¯Â‚ ¯ÙÒÓ· ÈÂÏ˙ ‰ÚÈÒ‰ ÁÂÂË ·Â˘Á
¨®”˙ÈÂÎÓ· ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘” ˜¯Ù· ¨”‰‚È‰ ÔÂ‚Ò” ‡˘Â· ÔÈÈÚ©
ÈÈÈÙ‡Ó ¨®ÆÆÆ‘ÂÎÂ ˙È¯¯‰ ¨˙ÈÂ¯ÈÚ ¨‰¯È‰Ó Í¯„© Í¯„‰ ÈÈÈÙ‡Ó
ÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ ¨ÒÓÂÚ‰© ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰
‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ˙Á˜Ï ˘È ‰ÚÈÒ‰ ·È˙ ÔÂÎ˙· Æ®ÆÆÆ‘ÂÎÂ
ÆÔÂ·˘Á·
®‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© Distance travelled
ÒÂÙÈ‡‰ Ê‡Ó ‰ÚÒ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ˜Á¯Ó‰ ˙‡ ‚ÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú
ÆÔÂ¯Á‡‰
®˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙© Average comsumption
˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú
Æ‰˘„Á‰ ‰ÓÈ˘Ó‰
®˙ÈÚ‚¯ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙© Current comsumption
”≠≠” ‰Ú„Â‰‰ Æ˙ÂÚÈ·˜· ÔÎ„ÂÚÓÂ ¨˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú
ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ ÌÚ ‰ÈÁ· ‰È‰˙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ¨‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂ˙

‰ÚÈÒ ·˘ÁÓ
ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ
‰ÚÈÒ‰ ·˘ÁÓ ¨MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡Î
¯˘Ù‡Ó ‰Ê „Â˜Ù˙ Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÚÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ
®A ‰ÚÈÒ© ”Trip A” ˙ÂÂÎÓ‰ ¨˙Â„¯Ù ˙ÂÚÈÒ È˙˘ ¯È„‚‰Ï
˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ È„Î ¨®B ‰ÚÈÒ© ”Trip B” ≠Â
ÆÈ‡ÓˆÚÂ È„„‰ Á¯Â‡· ‰‡ÏÓ‰
‰ÓÈ˘Ó ˙ÏÈÁ˙ ≠ ÒÂÙÈ‡© ÒÂÙÈ‡Ï ÌÈ˙È ÌÈ„Â˜Ù˙‰ È˘
Æ®‰˘„Á
ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„Î ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ”Trip A” ≠·
∫≠Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰
ÆÏÎÈÓ· ‰¯˙Â˘ ˜Ï„‰ ˙ÂÓÎ· ‰ÚÈÒ ÁÂÂË Range ¥
Æ®‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© Distance travelled ¥
Æ®˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© Average consumption ¥
Æ®˙ÈÚ‚¯ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© Instant consumption ¥
Æ®˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© Average speed ¥
Æ®‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ© Travel time ¥
ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„Î ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ”Trip B” ≠·
∫≠Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰
Æ®B ‰ÚÈÒ‰ ˜Á¯Ó© Trip distance B ¥
Æ®B ˙ÚˆÂÓÓ ˜Ï„ ˙ÎÈ¯ˆ© Average consumption B ¥
Æ®B ˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© Average speed B ¥
Æ®B ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ© Trip time B ¥

‰˘„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

¥

Æ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ¯Â·ÈÁØ˜Â˙È ¯Á‡Ï

¥

ÍÓÒ ÏÚ ¨˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ÔÈÈˆÓ ‰Ê Í¯Ú
ÆÔÂ¯Á‡‰ ÒÂÙÈ‡‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

®‰ÚÈÒ ÔÓÊ© Journey time

”Trip B” Â‡ ”Trip A” ÈË¯Ù ¯˘‡Î ÒÂÙÈ‡‰ ˙ÏÂÚÙ ∫·Â˘Á
Æ‚ˆÂÓ‰ „Â˜Ù˙Ï ¯Â˘˜‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÒÙ‡Ó ¨ÌÈ‚ˆÂÓ
®‰ÚÈÒ© Journey ÍÈÏ‰˙ ˙ÏÁ˙‰
‰ˆÈÁÏ ıÁÏ ¨MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î
ÆÒÂÙÈ‡Ï ˙ÂÈ˘ È˙˘ Í˘Ó· TRIP ÔˆÁÏ ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ
TRIP ≠Ó

®˙ÚˆÂÓÓ ˙Â¯È‰Ó© Average speed

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

ÔˆÁÏ

˘È ˙ÈÓÈ‰ ‰‚‰‰ „ÂÓÚ ˙È„È· Ô˜˙ÂÓ‰ TRIP ÔˆÁÏ·
¨®MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î© ˘Ó˙˘‰Ï
˙ÏÈÁ˙ÏÂ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ÒÂÙÈ‡Â ˙‚Âˆ˙Ï
Æ‰˘„Á ‰ÓÈ˘Ó
ªÌÈÂ˘‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‚Âˆ˙Ï ‰¯ˆ˜ ‰ˆÈÁÏ

¥

Æ‰˘„Á ‰ÓÈ˘Ó Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙Â ÒÂÙÈ‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ˆÈÁÏ

¥

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰‡ÈˆÈ

‰ˆÈÁÏ· Â‡ ¨Â‚ˆÂ‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ÏÎ ¯˘‡Î ÌÈÈ˙ÒÓ TRIP „Â˜Ù˙
Æ˙Á‡ ‰È˘Ó ¯˙ÂÈÏ MENU ESC ÔˆÁÏ ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±μ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·˘ÂÓ

‰¯‰Ê‡

˙ÂÁÈË·

·˘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

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ˙ÈÂÂÊ ÔÂÂÂÎ
Æ±∑ ¯ÂÈ‡ B ˙Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒ

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

®Ô˜˙ÂÓ Ì‡© ·˘ÂÓ‰ ‰·Â‚ ÔÂÂÂÎ
¯ÂÊ‡‰ ˙‡ ÍÈÓ‰Ï Â‡ ÌÈ¯‰Ï Ô˙È ¨±∏ ¯ÂÈ‡ C ˙È„È ˙ÏÚÙ‰·
ÁÂ‰ ‰‚È‰‰ ·ˆÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ¨·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î Ï˘ È¯ÂÁ‡‰
Æ¯˙ÂÈ·

‰¯‰Ê‡
¯˘‡Î ˜¯Â Í‡ Úˆ·˙‰Ï ·ÈÈÁ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ÔÂÂÂÎ
ÆÁÈÈ ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓ‰
¯ÂÁ‡Ï ÌÈÙÏ ÔÂÂÂÎ
∫¯ÂÁ‡ÏÂ ÌÈÙÏ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÛÂÁ„Â ±∂ ¯ÂÈ‡ A ˙È„È ˙‡ Ì¯‰
¯˘‡Î ¨‰‚È‰Ï ÁÂ ·ˆÓ· Ì˜ÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‚‰‰ ·˘ÂÓ
Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˜Â˘ÈÁ ÏÚ ˙ÂÁÂÓ ÍÈ„È

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±∑ ¯ÂÈ‡
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±∂ ¯ÂÈ‡

˜ÙÂÒÓ ·˘ÂÓ ÔÂ¯ÎÈÊ ‡ÏÏ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·
˙‡ ˜ÏÁ‰ È˙ÏÁ˙‰‰ Â·ˆÓÏ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î
‰ÚÂ˙© ÏÚÈÈ˘ „Ú ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙ÙÈÁ„· ¯ÂÁ‡Ï ·˘ÂÓ‰
˙‡ Ì¯‰Â ®μ ‰ÚÂ˙© ±π ¯ÂÈ‡ D ˙È„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨®¥
Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜ ˙‡ ÚÓ˘˙˘ „Ú ¨®∂ ‰ÚÂ˙© ·‚‰ ˙Ú˘Ó
ÆÚÒÂ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰Ï ¯Á· ˘„ÁÓ ¯Â·ÈÁÏ ÔÂ¯Ó˙‰ ‚ÂÒ
·˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô˙È ‡ÏÂ ®˙È˜˘ ‰Ó‚Â„Ï© ÏÂ˘ÎÓ ÌÈÈ˜ Ì‡
ÌÂ˜ÈÓ· ˜¯ ˘„ÁÓ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯·ÁÈ ÔÂ‚Ó‰ ¨È¯Â˜Ó‰ ÂÓÂ˜ÓÏ
Æ„ÈÓ˙ ÌÈÏÂÚ ÂÈ‰È ‰ÈÁ‰‰ È·È˙˘ ÁÈË·‰Ï ·‚‰ ˙Ú˘Ó

·˘ÂÓ‰ ·‚ ÏÂÙÈ˜
¨±π ¯ÂÈ‡ D ˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰ ¨·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙‡ ÏÙ˜Ï È„Î
ªÏÚÈÈ˘ ˘Ú ®≤ ‰ÚÂ˙© ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙‡ ÏÙ˜ÂÂ ®± ‰ÚÂ˙©
‰ÓÈ„˜ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁ‰Â ¨D ˙È„È ˙‡ ¯¯Á˘ ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï
Æ®≥ ‰ÚÂ˙© ·˘ÂÓ‰ ·‚ Ï˘ ‰ÙÈÁ„·
®Ô˜˙ÂÓ Ì‡© ·˘ÂÓ ÔÂ¯ÎÈÊ ÌÚ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·Â ‚‰‰ „ˆ·
·˘ÂÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁ‰ È˙ÏÁ˙‰‰ Â·ˆÓÏ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î
ÏÚÙ‰ ¨®¥ ‰ÚÂ˙© ÏÚÈÈ˘ „Ú ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙ÙÈÁ„· ¯ÂÁ‡Ï
‰ÚÂ˙© ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ Ì¯‰Â ®μ ‰ÚÂ˙© ±π ¯ÂÈ‡ D ˙È„È‰ ˙‡
Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜ ˙‡ ÚÓ˘˙˘ „Ú ¨®∂
ÏÚÈÈ ·˘ÂÓ‰˘ ÈÙÏ ±π ¯ÂÈ‡ D ˙È„È· ˘Ó˙˘˙ Ì‡ ∫‰¯‰Ê‡
‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ÆÈ¯Â˜Ó‰ ·˘ÂÓ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ „·‡È ¨È˙ÏÁ˙‰‰ ÂÓÂ˜Ó·
ÌÈÙÏ Â˙ÊÊ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˘„ÁÓ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Í¯Âˆ ‰È‰È
Æ±∂ ¯ÂÈ‡ ¯ÂÁ‡Ï Â‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±π ¯ÂÈ‡

±∏ ¯ÂÈ‡
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˘‡¯ ˙ÂÚ˘Ó

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈ·˘ÂÓ

˙ÂÈÓ„˜

·‚‰ ˙Ú˘Ó ¯Â¯Á˘

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

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

‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÍÂ˘Ó ∫‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÔÂÂÂÎ
Æ‰˘È˜ ÚÓ˘È‰ „Ú

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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

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

Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯ÎÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨≤∞ ¯ÂÈ‡
¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘ ÈÓÈ‰ Â‡ ÈÏ‡Ó˘‰ ˜ÏÁ‰ ¯Â¯Á˘Ï
Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯ÎÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â

‰¯‰Ê‡
ÚÂÓ‰Â ÁÈÈ ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓ‰˘Î ˜¯Â Í‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·
Ô‰˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È ¨˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ÌÈÂÂÎÓ˘Î ÆÌÓÂ„
Ô„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÏÂÎÈ Ô‰ ÍÎ ˜¯ Æ¯‡ÂÂˆ· ‡ÏÂ ˘‡¯· ÍÂÓ˙Ï ˙Â¯ÂÓ‡
Æ‰ÂÎ ·‚‰ ˜ÙÒÏÂ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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≤± ¯ÂÈ‡

≤∞ ¯ÂÈ‡

˙„ÁÂÈÓ‰ ‰¯Âˆ‰ ÆB ÔˆÁÏ ˙‡ ıÁÏ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙ÎÓ‰Ï
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‰
˙‡ ÔÂÂÎÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ÈÚÒÂ ∫·Â˘Á
ÆÔÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú ‰ÏÚÓÏ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó

‰¯‰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
®Ô˜˙ÂÓ Ì‡© ˙È¯ÂÁ‡
Â· ıÁÏ ∫ÔÓÂ˜ÓÓ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÛÂÏ˘Ï È„Î
ÌÈ„„ˆ‰ È˘· ¨≤≤ ¯ÂÈ‡ C ≠Â ≤≤ ¯ÂÈ‡ B ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ ˙ÈÓÊ
˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ÛÂÏ˘Ï Ô˙È Æ‰ˆÂÁ‰ Ô˙Â‡ ÛÂÏ˘Â
‰ÓÈ„˜ ˙ÏÙÂ˜Ó ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘Ó ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰
È„Î Æ‰ÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ¯˘‡Î Â‡ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ÔÂÂÈÎÏ
„Ú ‰˙Â‡ Ì¯‰ ¨ÔÂÎ ·ˆÓÏ ˘‡¯‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‡È·‰Ï
Æ‰˘È˜ ˙ÚÈÓ˘Ï

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≤≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙Â‡¯Ó

‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÂÂÂÎ

˙ÈÓÈÙ ‰‡¯Ó

Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

¯¯Á˙˘‰Ï ‰Ï Ì¯Â‚‰ ˙ÂÁÈË· Ô˜˙‰· ˙„ÈÂˆÓ ‰‡¯Ó‰
Æ‰ÊÚ ‰Ë·Á Ï˘ ‰¯˜Ó·
ÏÈ‚¯ ·ˆÓ ∫ÌÈ·ˆÓ È˘Ï ‰ÂÂÎÏ Ô˙È ≤¥ ¯ÂÈ‡ A ˙È„È ˙¯ÊÚ·
Æ¯ÂÂÒ „‚ ·ˆÓ Â‡
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÈËÓÂ¯Î≠Â¯Ë˜Ï‡ ‰‚È‰ ˙‡¯Ó
ÌÚ ˙ÈËÓÂ¯Î≠Â¯Ë˜Ï‡ ‰‡¯Ó· ÌÈ„ÈÂˆÓ ÌÈÓ‚„‰Ó ˜ÏÁ
˜ÏÁ· ON/OFF ‚˙Ó ˙¯ÊÚ· Æ¯ÂÂÒ ‚„ ÈËÓÂËÂ‡ „Â˜Ù˙
„‚ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙÏ Ô˙È ¨‰‡¯Ó‰ Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰
‰ÚÂ·˜˘ LED ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î Æ¯ÂÂÒ
ÔÙÂ‡· ‰‡¯Ó‰ ˙¯·ÂÚ ¨¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·ÂÏÈ˘· Æ‰‡¯Ó·
ÆÌÂÈ ·ˆÓÏ ÈËÓÂËÂ‡

Æ˙ÈÎ‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Ô˙È
¨≤ ·ˆÓ ÔÂÂÈÎÏ ¨‰ËÓÏ 23 A ¯ÂÈ‡ ˙È„È‰ ˙‡ „¯Â‰ ÔÂÂÂÎÏ
˙È„È‰ ˙‡ÏÚ‰· ¨Â˙Â‡ ÏÚÂ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ÔÂÂÎ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
Æ± ·ˆÓÏ A

‰¯‰Ê‡
˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·
ÆÌÓÂ„ ÚÂÓ‰Â ÁÈÈ ·ˆÓ·

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≤¥ ¯ÂÈ‡
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≤≥ ¯ÂÈ‡

˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ÏÂÙÈ˜
˙ÂÓÂ˜Ó· ¯Â·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„Ï© Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
± ·ˆÓÓ ¨¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ˙‡ ÏÙ˜Ï Ô˙È ®ÌÈ¯ˆ
Æ¯Â‚Ò ≤ ·ˆÓÏ ÁÂ˙Ù

‰¯‰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·

˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â‡¯Ó
È„È ÔÂÂÂÎ ÌÚ
‰Ú·¯‡· ˙ÈÂÎÓÏ ıÂÁÓ ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â‡¯Ó‰ ˙‡ ÔÂÂÎÏ Ô˙È
Æ˙È‚Â‚Ê‰ „ˆ· ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ· ¨ÌÈÂÂÈÎ
≤¥ ¯ÂÈ‡ ÈÏÓ˘Á ÔÂÂÂÎ ÌÚ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
Æ‰ÈÂˆ¯‰ ‰‡¯Ó· ¯Á· ≤μ ¯ÂÈ‡ B ¯¯Â· ˙¯ÊÚ· ¥
‰Ú·¯‡Ï ‰‡¯Ó‰ ˙‡ ÔÂÂÎ ≤μ ¯ÂÈ‡ A ‰ÈÁ‰ ˙È„È ˙¯ÊÚ· ¥
ÆÌÈÂÂÈÎ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≤∂ ¯ÂÈ‡

≤μ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂÁÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË
¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
≤∑ ¯ÂÈ‡

Ò˜„È‡
ÌÈÈ„„ˆ ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æ≥ ≠ ÌÈÂÂÎ˙Ó ÌÈÈÊÎ¯Ó ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æ≤ ≠ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰ ¯Â·Ú ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æ ±
ÆÌÈÂ˙Á˙ ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æμ ≠ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁ ¯Â·Ú ÌÈÚÂ·˜ ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù Æ¥ ≠ ÌÈÂÂÎ˙Ó
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¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ¨0 ·ˆÓÏ ‚˙Ó‰ ˙‡ ··ÂÒ ∫‰¯Ú‰
Æ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ ‡ˆÂÈ‰
ÆÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ≠
Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ‚˙Ó C
ÆÈÂˆÈÁ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ≠
„ÁÂÈÓ· ÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ Ï˘ ·ˆÓ ¯ÂÁ·Ï ıÏÓÂÓ ∫·Â˘Á
‰¯È„Á ÚÂÓÏ È„Î ¨‰ÚÂ˙ ˜˜Ù· Â‡ ‰¯‰Ó· ÌÈ¯ˆÂÚ ¯˘‡Î
¨˙ÂÂÏÁ‰ ÏÚ ÌÈ„‡ ˙Â¯·Ëˆ‰ ÚÂÓÏ È„Î ÆÌ‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘
˘È Ì‡ Ë¯Ù· ¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ‰Ê ·ˆÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡
¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÚÒÂ ‰·¯‰
Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ ¯ÈÂÂ‡ ˙˜ÂÏÁ ‚˙Ó

D

Æ„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏÂ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

¯Â¯ÂÂ‡Â ÌÂÓÈÁ
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÛÒÂ

ÌÓÁÓ

¯˜ ¯˘‡Î ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂÓÈÁÏ Ì¯Â‚ ‰Ê Ô˜˙‰
¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÛÒÂ‰ ÌÓÁÓ‰ Æ„Â‡Ó
ÆÌÈ˘Â¯„‰ ˙ÂÁÂ‰ È‡˙ ˙‚˘‰ ¯Á‡Ï

·Â˘Á
˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÚÂÙ ÌÓÁÓ‰
Æ„Â‡Ó ˙ÂÎÂÓ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓËÂ

‰¯˜· È‚˙Ó
≠ ÏÂÁÎØÌÁ ≠ ÌÂ„‡© ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙ÂÒÈÂÂ ‚˙Ó A
Æ®¯˜
Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ ‰ÙÈÓ‰ ˙Â¯È‰Ó ‚˙Ó B

ÆÌÈÈÏ‚¯ÏÂ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ„·Ï· ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘ÏÂ ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Æ„·Ï· ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ≤∏ ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Ï ÔˆÁÏ
ÆÔˆÁÏ· ˙˜Ï„ LED ˙È¯Â ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î
˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙÂÓ ¨¯·ˆÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Ó ÏÚ
Æ˙Â˜„ ÌÈ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰Ê „Â˜Ù˙

E

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ‰¯È‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ÆÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡Ï A ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¥
Æ
·ˆÓÏ C ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¥
Æ
Æ®˙È·¯Ó ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó©

·ˆÓÏ D ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ
¥ ·ˆÓÏ B ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ

¥
¥

Ò˜„È‡
≤∏ ¯ÂÈ‡
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Æ≤π ¯ÂÈ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ‚˙Ó
ÆÈÓÈÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ≠

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

C

®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©

ÆÈÂˆÈÁ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ≠
¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ˙ÚÈÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓ „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰ ∫·Â˘Á
ÌÈ¯ˆÂÚ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ˙ˆÏÓÂÓ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ∫ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï
Ì‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÒÈÎ ÚÂÓÏ È„Î ¨‰ÚÂ˙ ˜˜Ù· Â‡ ‰¯‰Ó·
¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ‰Ê „Â˜Ù˙· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÆıÂÁ·Ó
ÈÂÒÈÎ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÚÒÂ ‰·¯‰ ˘È Ì‡ Ë¯Ù·
ÆÌÈ„‡· ˙ÂÂÏÁ‰
Æ≤π ¯ÂÈ‡ ˙˜ÂÏÁ ‚˙Ó D
Æ„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏÂ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
ÆÌÈÈÏ‚¯ÏÂ „ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈÙÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ„·Ï· ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘ÏÂ ÌÈÈÏ‚¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ„·Ï· ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê
Æ≤π ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Ï ÔˆÁÏ

˙È„È ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ
ÛÂÒÏ A ¯Â˙ÙÎ ·Â·ÈÒ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÓ ÛÒÂ‰ ÌÓÁÓ‰
˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ®B ¯Â˙ÙÎ© ‰ÙÈÓ‰ ˙ÚÈ·˜Â ¨ÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡‰
Æ˙ÂÁÙÏ ± ˙Â¯È‰Ó ˙‚¯„·

‰¯˜· È‚˙Ó
®¯˜ ≠ ÏÂÁÎØÌÁ ≠ ÌÂ„‡© ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË ˙ÂÒÈÂÂ ‚˙Ó
Æ≤π ¯ÂÈ‡
˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰Â ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó ‚˙Ó
˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÁÏ Æ≤π ¯ÂÈ‡ ÌÈÏ˜‡
Æ˜Ï„È˙ ‚˙Ó· LED ≠‰ ˙È¯Â ªÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ
Æ˙Â¯È‰Ó· ¯¯Â˜È ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙

A
B

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

E

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

Ò˜„È‡
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∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ÆÌÂ„‡‰ ¯ÂÊ‡Ï A ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¥
Æ

·ˆÓÏ C ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ

¥

≤π ¯ÂÈ‡

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ
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

¥

Æ
Æ®˙È·¯Ó ‰ÙÈÓ ˙Â¯È‰Ó©

·ˆÓÏ D ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ

¥

¥ ·ˆÓÏ B ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ

¥

˙ˆ‡‰Ï ¯˙ÂÈ· ˙È˘ÂÓÈ˘ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ∫·Â˘Á
È‚˙Ó ˙‡ ÔÂÂÎ Æ¯ÈÂÂ‡‰ ˙‡ ˙˘·ÈÈÓ ‡È‰Â ¯Á‡Ó ¨‰¯˘Ù‰‰
˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰Ï B ‚˙Ó ÏÚ ıÁÏÂ ¨ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ‰¯˜·‰
Æ˜Ï„È˙ ‚˙Ó· ¯Â‡‰ ˙ËÏÂÙ ‰„ÂÈ„‰ ÆÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·

˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙
±∞ Í˘Ó· ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÚ·
ÊÎ¯Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È ıÈ˜‰ ˙‡¯˜Ï Æ˙ÂÁÙÏ ˙Â˜„
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≥∞ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÒÁ„Ó ÌÚ© ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ È„È ÔÙÂ‡· ÒÙ‡Ï Ô˙È
˙Á˙Ó ˙„¯Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ˙Ó¯ ¨‰ÏÂÚÙÏ ¯˘ÎÂÓ
Æ®‰‚Âˆ˙· ‚ˆÂÓ‰ Â˜Ï

¥

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

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙÂÓ OFF ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·
¯˘‡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 ¥
ª˜˙ÂÓ ÒÁ„Ó‰ ¥
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‡
˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰ ÔˆÁÏ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

D

≠
ÔˆÁÏ
¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ
ÌÈ˜˜Ù· ÌÈ„ÓÂÚ˘Î ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ıÏÓÂÓ
ÆÌ‰ÂÊÓ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘ ‰¯È„Á ÚÂÓÏ È„Î ¨˙Â¯‰Ó· ÌÈ¯·ÂÚ Â‡
ÆÏÈÚÙ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ Ω ‰¯È‡Ó ÔˆÁÏ· LED ≠‰ ˙È¯Â
Æ˜˙ÂÓ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ Ω ‰ÈÂ·Î ÔˆÁÏ· LED ≠‰ ˙È¯Â
¯ÂÊÁÈÓ ˜ÒÙ ¨˜˙ÂÓ ÒÁ„Ó˘Î Â‡ ‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË·
ÆÌÈ„‡ ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨¯ÈÂÂ‡
ÏÚ ÌÈ„‡ Ï˘ ‰¯È‰Ó ˙Â¯·Ëˆ‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ∫·Â˘Á
¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ Ï˘ „Â˜Ù˙· ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï˘ ıÏÓÂÓ ¨˙ÂÂÏÁ‰
Æ‰ÎÂÓ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î

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

¥

ª¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ø˙ÏÚÙ‰

¥

‰˙‡ ˙Â¯Á‡ ÌÈÏÓ· ÆÈ„È ÔÙÂ‡· ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘Ï Ô˙È
ÆÌÈ„Â˜Ù˙‰Ó ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ˙¯ÈÁ·· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÏÂÎÈ
‰¯˜·Ï ‰ÚÈ¯ÙÓ ‰È‡ ÌÈ„Â˜Ù˙‰ „Á‡ Ï˘ ˙È„È‰ ‰ÚÈ·˜‰
¯Â‡‰ ˙ËÏÂÙ ‰„ÂÈ„‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÌÈ„Â˜Ù˙‰ ¯‡˘ Ï˘ ˙ÈËÓÂËÂ‡‰
Æ‰ÈÂ·Î AUTO ‚˙Ó·

ÌÈ¯˜·
Ï˘ ÈËÓÂËÂ‡‰ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ A ≠ AUTO ÔˆÁÏ
ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ
˙¯ÓÂ˘ ¨‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ˙ÚÈ·˜·Â AUTO ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·
Ï˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡Â ˙ÂÓÎ‰ ¨‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ÏÚ ˙Î¯ÚÓ‰
ÒÁ„Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÏÚ ˙ËÏÂ˘Â ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ¯ÈÂÂ‡‰
ÆÔ‚ÊÓ‰
Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„Ó Ï˘ ˜Â˙ÈØ˙ÏÚÙ‰ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ B

ÔˆÁÏ

˜ÒÙÈ˙ ¨‰¯È‡Ó LED ≠‰ ˙È¯Â ¯˘‡Î ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·
Æ˙È·Î LED ≠‰ ˙È¯ÂÂ Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„Ó Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰
∫˙˜ÒÙÂÓ ÒÁ„Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î
ÚÂÓÏ È„Î ¨¯ÈÂÂ‡‰ ¯ÂÊÁÈÓ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙÓ ˙Î¯ÚÓ‰
ÆÌÈ„‡· ˙ÂÂÏÁ‰ ÈÂÒÈÎ ˙‡

¥

‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË· ¯ÈÂÂ‡ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï ˜ÙÒÏ Ô˙È ‡Ï
‰¯ÂË¯ÙÓË‰© ÈÂˆÈÁ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓËÓ ¯˙ÂÈ
‰È‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙·‰·‰Ó ‰‚Âˆ˙· ˙ÈÂˆÓ‰
ª®ÌÈ˘¯„‰ ˙ÂÁÂ‰ È‡˙ ˙‚˘‰· ‰ÁÂË·

¥

Æ®ÌÈÈÓ„˜ ÌÈ·˘ÂÓ© ÌÈÈÏ‚¯‰ ¯ÂÊ‡· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓ
ÈÙÏÎ Ë˘Ù˙‰Ï ÌÁ ¯ÈÂÂ‡ Ï˘ ˙ÈÚ·Ë‰ ‰ÈÈË‰
˙Â¯È‰Ó· ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ˙‡ ÌÓÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÏÚÓ
ÆÌÂÁ Ï˘ ‰ÓÈÚ ‰˘ÂÁ˙ „ÈÓ ˜ÈÚ‰ÏÂ ¨˙È·¯Ó

‰¯ÂË¯ÙÓË ˙ÚÈ·˜ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

E

≠ Δ ¬ ÌÈˆÁÏ

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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯ÂË¯ÙÓË ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ˙Ú·˜ Δ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·
Æ®È·¯Ó ¯Â¯È˜© LO Í¯ÚÏ „Ú ¨¯˙ÂÈ ‰ÎÂÓ

˙ÂÁÈË·

È„ ‰‰Â·‚ ‰È‡ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË˘Î ∫·Â˘Á
˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó· „ÈÓ ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙È ‡Ï ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ¨Í¯Âˆ‰
‡˙Ï Ì¯ÊÂÓ˘ ¯˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÓÎ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï È„Î ¨ÂÏ˘
ÆÌÈÚÒÂ‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

Æ®È·¯Ó ÌÂÓÈÁ© HI Í¯ÚÏ „Ú ¨¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚

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
„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙ÙÓÂ
˙‡ ·ËÈ‰ ÌÓÁÏ ¯˘Ù‡Ó ‰Ê ‰˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ÆÌÈÈÓ„˜‰
ÆÌÈ„‡· ˙ÂÂÏÁ‰ ˙ÂÒÎ˙‰ ˙‡ ÚÂÓÏÂ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙

´

¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ˙ÚÈ·˜ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡

¯Â‡ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â„ÂÈ„ ˙ÂÈÈˆÓ Ú·˜˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡
ÆÂ¯Á·˘ ÌÈˆÁÏ·
ıÁÏ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ·ˆÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙¯˜· ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î
ÆAUTO ÔˆÁÏ ÏÚ
Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰ ÔˆÁÏ ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ L ≠
ÔˆÁÏ
˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰Ó ÌÈ„‡
ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú·
ÏÎ ˙‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÈÚÙÓ ¨
∫‰¯È‰Ó ÌÈ„‡ ˙¯Ò‰Ø‰¯˘Ù‰Ï ÌÈˆÂÁ‰ ÌÈ„Â˜Ù˙‰
ª®ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ˜‡‰ È‡˙ Ì‡© ÏÚÙÂÓ Ô‚ÊÓ‰ ÒÁ„Ó

¥

ª˜ÒÙÂÓ ¯ÈÂÂ‡ ¯ÂÊÁÈÓ ·ˆÓ

¥

ª®HI© ˙È·¯ÓÏ ‰Ú·˜ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË

¥

F

≠ Δ ¬ ÌÈˆÁÏ

Â‡ ˙¯·‚ÂÓ Δ Â‡ ¬ ÌÈˆÁÏ‰ ÏÚ Ì‡˙‰· ‰ˆÈÁÏ·
Æ‚ˆ· ˙ÈÂˆÓ˘ ¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ¨‰Ó‡˙‰· ¨ ˙˙ÁÙÂÓ
ÒÁ„Ó˘Î ˜¯ ¨¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È
Æ®B ÔˆÁÏ© ˜˙ÂÓ Ô‚ÊÓ‰
¨¯¯ÂÂ‡Ó‰ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ËÈÏ˘‰ ˙‡ ˘„ÁÏ È„Î
ÆAUTO ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
ÔÙÂ‡ Ï˘ ˙È„È ‰¯˜· ≠ ≥∞ ¯ÂÈ‡ I H G

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

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

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

34

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˜ÒÙÂÓ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ
ÏÚ ·Â˘ ıÁÏ ¨ÔÎÏ Ì„Â˜ „Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰Ï Æ˙Â˜„
ÔˆÁÏ
Æ

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

¥

ª„ˆ‰ ˙ÂÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÔÂÂÈÎÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÓÈ¯Ê

¥

ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ „ˆ‰ ÏÚ ˙Â˜·„Ó ˜È·„˙ Ï‡ ∫·Â˘Á
ÚÂÓÏ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÌÂÓÈÁ‰ ÈÏÈ˙ ÏÚÓ ¨È¯ÂÁ‡‰
ÆÌÈÏÈ˙Ï ˜Ê ˙ÓÈ¯‚

ªÏÚÙÂÓ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ

¥

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

Ê‡Ó ¨˙Â˜„ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· ÏÈÚÙ ¯˙Â „Â˜Ù˙‰ ∫·Â˘Á
ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú© 50°C ÏÚÓ ‰‚¯Á ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË˘
Æ®ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú© 35°C Â‡ ¨®ÔÈÊ· ÈÚÂÓ ÌÚ

˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

±∞ Í˘ÓÏ ¨˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ Û¯ÂÁ‰ ˙ÂÚ·
Æ˙ÂÁÙÏ ˙Â˜„
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È ıÈ˜‰ ˙‡¯˜Ï
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ

ÂÈ‡ ¯˘‡ R134a ¯¯˜ Ê‚· ˙˘Ó˙˘Ó ˙Î¯ÚÓ‰
‡ÏÓÏ ¯ÂÒ‡ Æ‰ÙÈÏ„ Ï˘ ‰¯˜Ó· ‰·È·Ò‰ ˙‡ ÔÎÒÓ
Æ˙Î¯ÚÓ‰ È·ÈÎ¯Ï ÌÈ‡˙Ó ÂÈ‡ ¯˘‡ R12 Ê‚

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
ÌÓÂÁÓ‰ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Ó ÌÈ„‡ ¯ÈÒÓØ¯È˘ÙÓ
Ò˜„È‡
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˙ÈÂˆÓ Â˙ÏÚÙ‰ ª‰Ê „Â˜Ù˙ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î M ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ
‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„‰

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙

‰¯‰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

ÆÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÒÙ‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ ˙ÈÏ‡Ó˘‰ ˙È„È‰
Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˜¯ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÌÈÒÙ‰ ˙‡
˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯Â‡˙‰ ¯˘‡Î ÆMAR-ON ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰
ÁÂÏ Ï˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯˜·‰Â ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ Ì‚ ÌÈ¯‡ÂÓ ¨˙ÏÚÂÙ
ÆÌÈÂÂÁÓ‰

„ˆ ÈÒÙ ¨ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡
˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨MAR-ON ·ˆÓ· ‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î
·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˙˜ÒÙÂÓ
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯È‡Ó
Á˙ÙÓ‰˘Î Â‡ STOP ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡Î
·ˆÓÏ ∞ ·ˆÓÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨¯ÒÂÓ
Æ

®D.R.L© ÌÂÈ

˙¯Â‡˙

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©
˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰Â MAR-ON ·ˆÓ· ‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î
ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ ¨≥± ¯ÂÈ‡ ∞ ·ˆÓ·
ÆÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ‡ ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰Â ÌÈÒÙ‰ ¯‡˘ ªÈËÓÂËÂ‡
¨˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È
“È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ“ ÌÈ‡˘Â· ÔÈÈÚ© ‚ˆ· ÌÈËÈ¯Ù˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
˙‚È‰ ˙¯Â‡˙ Ì‡ Æ®‰Ê ˜¯Ù· “˙ÂÎ˙ ¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ“ ≠Â
¨∞ ·ˆÓ· ˙‡ˆÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ¯˘‡Î ¨˙ÏËÂ·Ó ÌÂÈ
Æ¯È‡È ‡Ï ÒÙ Í‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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‰

Ò˜„È‡
≥± ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

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

È¯ÂÁ‡‰ ¯Â‡‰Â ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯È‡Ó
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
ÆÂ¯È‡È ÈÂ˘È¯‰ ˙ÈÁÂÏ ˙¯Â‡˙Â

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰ÏÚÙ‰
¨¯ÒÂÓ Á˙ÙÓ‰˘Î Â‡ STOP ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ¯˘‡Î
Ú‚¯Ó ˙Â˜„ È˙˘ ÍÂ˙· ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈÎÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó
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‡

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÛÂÁ„ ¨≥± ¯ÂÈ‡
·ˆÓ· ˙‡ˆÓ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ¯˘‡Î
˙È¯Â Æ®ÚÂ·˜ ·ˆÓ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈÎÏ ÌÈÙÏ ˙È„È‰ ˙‡
¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ˙ÏÂÚÙ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˜Ï„È˙
ÈÂÂÈÁ‰
Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈÎÏ ‰¯ÊÁ· ˙È„È‰ ˙ÎÈ˘Ó ÌÚ ¨˙˜ÒÙÂÓ ‰Â·‚‰
Æ®ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ˙ÏÂÚÙ ˙¯ÊÁÂÓ© ‰‚‰‰

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ·Â‰·‰
Ï‚Ï‚ ÔÂÂÈÎÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ·‰·‰Ï È„Î
Â· ˜Ï„È˙
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Æ≥± ¯ÂÈ‡ ®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰‚‰‰
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÓÊ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
≥≤ ¯ÂÈ‡
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≥± ¯ÂÈ‡ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ
∫·ˆÓÏ ®ÚÂ·˜ ·ˆÓÏ© ˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰
ÆÈÓÈ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ ∫®≥≤ ¯ÂÈ‡ ± ·ˆÓ© ‰ÏÚÓ
ÆÈÏ‡Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ ∫® ≤ ·ˆÓ© ‰ËÓ
‰ÏÂÚÙ‰ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ·‰·‰˙ ¨ Â‡ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
Æ‰ÈÈÙ‰ ÌÂ˙· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˜ÒÙÈ˙ ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓ Ï˘
·È˙ ˙ÙÏÁ‰ ˙Â˙È‡ „Â˜Ù˙
˙È„È‰ ˙‡ ËÒ‰ ¨‰ÚÈÒ ·È˙ ˙ÙÏÁ‰ ÏÚ ˙˙Â‡Ï È„Î
ÈÂÂÁÓ Æ‰È˘ ÈˆÁÓ ˙ÂÁÙ Í˘ÓÏ ÈÓÊ ·ˆÓÏ ˙ÈÏ‡Ó˘‰
ÂÏ„ÁÈ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ Â·‰·‰È ¯Á·˘ „ˆ· ÔÂÂÈÎ‰
ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

˙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˜˙‰‰
ÆMAR ·ˆÓ·
Æ≥≥ ¯ÂÈ‡ ®˙ÂÈÂ¯È‰Ó ¥© ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˘ÈÓÁ ˘È ˙È„ÈÏ
Æ˙˜ÒÙÂÓ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ˙ÏÂÚÙ A
ÆÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‚È B
ÆÈËÈ‡ Í˘Ó˙Ó ·Â‚È C
Æ¯È‰Ó Í˘Ó˙Ó ·Â‚È D
Æ®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰¯È‰Ó ˙ÈÚ‚¯ ‰ÏÂÚÙ E

ÁÂÏ·

ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ˙È„È ˙ÎÈ˘Ó ÏÎ ¯Á‡Ï
Æ‰¯Â‡˙‰ ÏÚÙ˙ ÔÓÊ ‰ÓÎ Í˘Ó· ÔÈÂˆÓ ‚ˆ·Â ¨ÌÈÂÂÁÓ‰

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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

·ˆÓÏ ˙Â˘Ó‰ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ
ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰

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

˙Ú·Ë‰ ˙‡ ··ÂÒ ¨ÌÈÏÈÚÙ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ¯˘‡Î
¯˘‡ ªÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¨ ·ˆÓÏ ˙Â˘Ó‰
‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ÌÚ ÔÂ¯ÎÒ· ®ÌÈÂ˘ ÌÈ·ˆÓ·© ÏÚÙÈ ‰Ê ·ˆÓ·
È·‚Ó ¯˘‡Î ÆÌ‰Ï˘ ·Â‚È‰ ÈÎÏ‰ÓÓ ˙ÈˆÁÓ· ˙‡Ê ÌÚ ¨˙ÈÓ„˜‰
ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó ¨¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ ¨ÌÈÏÈÚÙ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰
ÆÈËÈ‡ Í˘Ó˙Ó ·Â‚È ·ˆÓ· ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ È¯ÂÁ‡‰

ÌÈ·‚Ó‰ ˙ÏÚÂÙÂ ¨A ·ˆÓÏ ‰·˘ ‡È‰ ˙È„È‰Ó ÌÈÙ¯Ó ¯˘‡Î
ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙˜ÒÙÂÓ

·‚Ó ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¨

Æ·ÂÏÈ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ˙‡ˆÂ‰ ÌÚ ˜ÒÙÂ˙ Â˙ÏÂÚÙ
“‰ÓÎÁ ‰ÙÈË˘“ „Â˜Ù˙
˙‡ ÏÈÚÙ˙ ¨®ÈÓÊ ·ˆÓ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈÎÏ ˙È„È‰ ˙ÙÈÁ„
ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘
ÔÂÏÈÒ ˙‡ ˙„„Â· ‰ÎÈ˘Ó· ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ˙È„È‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï ÛÒÂ‰
ÍÈ˘Ó˙ Ì‡ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ ÛËÂ˘‰ ÆÈ¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÛËÂ˘
Æ‰È˘ ÈˆÁÓ ‰ÏÚÓÏ ˙È„È‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

¯Á‡Ï ¨ÌÈÎÏ‰Ó ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÈ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚Ó
ÌÈÏ˘Ó ¨˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÛÒÂ “ÈÂ˜È“ ÍÏ‰Ó Æ˙È„È‰ ¯Â¯Á˘
Æ·Â‚È‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‚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
ÆÓ“Ú·

Ò˜„È‡
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‰¯˜˙ ÈÒÙ

“‰ÓÎÁ ‰ÙÈË˘“ „Â˜Ù˙
ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¨®ÈÓÊ ·ˆÓ© ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÈÙÏÎ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó
Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÛËÂ˘ ˙‡
˙‡ ˙„„Â· ‰ÎÈ˘Ó· ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏ ÛÒÂ‰
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
¨˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÛÒÂ “ÈÂ˜È“ ÍÏ‰Ó Æ˙È„È‰ ¯Â¯Á˘ ¯Á‡Ï
Æ·Â‚È‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈÏ˘Ó

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˜˙‰‰
ÆMAR

Æ˙ÂÈ˘
Â‡ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯¯Á˘Ó ¯˘‡Î
Í˘ÓÏ ˙˜Ï„ ‰¯Â‡˙‰ ¨‚‰‰ ˙Ï„· Á˙ÙÓ‰ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ±∞

ÈÓÈÙ ‰¯˜˙ ÒÙ
¥

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ·ˆÓ‰ ˙˘ÂÏ˘· ˙È·Î ‰¯Â‡˙‰
˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ‰¯È‡Ó ‰¯Â‡˙‰ ¨˙Â˙Ï„‰ ÏÎ ˙¯È‚Ò ¯Á‡Ï
Ì‡ ¨˙Â˜„‰ ˘ÂÏ˘ ÌÂ˙ ÈÙÏ ‰·ÎÈ˙ ‰¯Â‡˙‰ Æ˙Â˜„
ÆMAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰ ‚˙Ó ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ

¥

·Â·ÈÒ· Â‡ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· Â‡© ˙Â˙Ï„‰ ˙ÏÈÚ ˙Â·˜Ú·
Æ‰·Î ‰¯˜˙‰ ÒÙ ®‚‰‰ ˙Ï„· Á˙ÙÓ‰

¥

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

¥

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

∫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
Æ˙Â¯‚Ò Â‡ ˙ÂÁ˙Ù ˙Â˙Ï„‰ ¯˘‡Î

¥

‰˘„Ú‰˘ ‡„ÂÂÏ ˘È ˙ÈÂÎÓ‰Ó ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ÈÙÏ ∫·Â˘Á
‡„ÂÂ ˙Â˙Ï„‰ ˙¯È‚Ò ¯Á‡Ï ÆÈÊÎ¯Ó ·ˆÓ· ˙‡ˆÓ
Æ¯·ˆÓ‰ ˙˜È¯Ù ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ¨‰˙·Î ‰¯Â‡˙‰˘
˙Â·˜Ú· ˜¯ ˙È·Î Â‡ ˙˜Ï„ ‰¯Â‡˙‰ ÌÈÓ‚„Ó‰ ˜ÏÁ·
Æ‚‰‰ ˙Ï„ ˙¯È‚ÒÂ ˙ÁÈ˙Ù
‰¯Â‡˙‰ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ˙Â¯¯ÁÂ˘Ó ˙Â˙Ï„‰ ¯˘‡Î
Æ˙ÂÈ˘ ±∞ Í˘ÓÏ ˙˜Ï„ ˙ÈÓÈÙ‰
‰¯˜˙‰ ÒÙ ¨˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ˘ÂÓÈ˘· ˙ÂÏÚ ˙Â˙Ï„‰ ¯˘‡Î
Æ‰·Î
®ÈÊÎ¯Ó ·ˆÓ· ‰˘„Ú‰ ¯˘‡Î© ‰¯˜˙‰ ÒÙ Ï˘ ÔÓÊ ·ˆÂ˜

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ·ˆÓ‰ ˙˘ÂÏ˘· ˙ÏÚÙÂÓ ‰¯Â‡˙‰
‰¯È‡Ó ‰¯Â‡˙‰ ¨˙Â˙Ï„‰ ˙Á‡ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÙ ¯˘‡Î
Æ˙Â˜„ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó·

¥

È˙˘ ÍÂ˙· ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÏÂ˘ ¯˘‡Î
±∞ Í˘ÓÏ ˙˜Ï„ ‰¯Â‡˙‰ ¨ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„‰Ó ˙Â˜„

¥

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙Â¯‡ÂÓ ECO ÌÈÏÓ‰ ¨ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î
˙¯ÓÂ˘ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰‡·‰ ‰Ú˙‰·Â ¨ÔÂ¯ÎÈÊ· ¯Ó˘ ‰Ê „Â˜Ù˙
ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ ÈÙÏ ‰Ú·˜˘ ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡
˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ·Â˘ E ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏÏ Í¯Âˆ ˘È
Æ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ¨„Â˜Ù˙‰

SPORT „Â˜Ù˙
ÔˆÁÏ ˙‡ ‰ÙÂˆ¯ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ SPORT „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰Ï
Æ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˘ μ Í˘ÓÏ ¨≥∂ ¯ÂÈ‡
˙È·ÈË¯ÂÙÒ‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÈ·˜ ¨ÏÚÙÂÓ SPORT „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î
ÁÂÎ·Â ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰ˆ‡‰ ˙·Â‚˙· ˙ÈÈÙ‡˙Ó‰ ¨˙ÏÚÙÂÓ
˙È·ÈË¯ÂÙÒ ‰‚È‰ ¯ˆÈÈÏ È„Î ¨‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˘¯„‰ ¯·‚ÂÓ
Æ¯˙ÂÈ
ÁÂÏ· ¯‡Â˙ SPORT ‰ÏÈÓ‰ ¨ÏÈÚÙ ‰Ê „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î
ÆÌÈÂÂÁÓ‰

‰¯˜· È‚˙Ó
DUALDRIVE

ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©
ÔÈÈÚ© CITY ·ˆÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ≥¥ ¯ÂÈ‡ A ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
ÈÂÂÈÁ‰ ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰˘Î Æ®“ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‰ ˙Î¯ÚÓ“ ‡˘Â·
˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÈÙÂÓ CITY
Æ„Â˜Ù˙‰ ˙‡ ˜˙Ï È„Î

μ Í˘ÓÏ ¨≥μ ¯ÂÈ‡

E

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ECO „Â˜Ù˙
ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ECO „Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰Ï
Æ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ˘

¨˙ÈÂ¯ÈÚ ‰ÚÈÒ ·ˆÓÏ Ú·˜ ·Î¯‰ ¨ÏÚÙÂÓ ECO „Â˜Ù˙ ¯˘‡Î
˙Î¯ÚÓ© ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ ÌÈˆÓ‡Ó ˙ÂÁÙ· ˙ÈÈÙ‡˙Ó‰
Æ˙˙ÁÙÂÓ ˙Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙Â ®˙ÏÚÙÂÓ Dualdrive

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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≥μ ¯ÂÈ‡

≥¥ ¯ÂÈ‡

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

„Â˜Ù˙‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ¨·Â˘ D ÔˆÁÏ ÏÚ ıÂÁÏ
Æ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‚È‰‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ
¯Á‡Ï ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¨SPORT ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ∫·Â˘Á
‰ˆ‡‰‰ SPORT ·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ ¯˘‡Î Æ˙ÂÈ˘ ˘ÓÁÎ
Æ‰Ê ‰ÏÚÙ‰ ·ˆÓÏ ÈÈÈÙÂ‡ ‰Ê ¯·„ ¨‰ÙÂËÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú

ÆÛ˜Â˙· ÌÈÓÈ˘È‰ ÌÈ˜ÂÁÏ Ì‡Â˙ „Â˜Ù˙‰

ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó

®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÈ¯ÂÁ‡ØÌÈÈÓ„˜

ÏÙ¯Ú ÈÒÙ

ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ì‡ ˜¯ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È
Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ·
˘Ó˙˘‰ ¨ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ØÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙ÏÚÙ‰Ï
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ≥¥ ¯ÂÈ‡ C ÔˆÁÏ·
ÆÌÈ˜Ï„ ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ∫‰Â˘‡¯ ‰ˆÈÁÏ

Á˙ÙÓ ·ˆÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ¨≥¥ ¯ÂÈ‡ B ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ‰ÏÚÙ‰Ï
Æ‰Ú˙‰‰
ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â ÏÈÚÙ „Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î
˙Â·‰·‰Ó ≠Â
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·
ÆB ÔˆÁÏ ÏÚ ·Â˘ ıÁÏ ¨Ì˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î
„Â˜ È„È ÏÚ ËÏ˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·‰·‰Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ∫·Â˘Á
˙Â˘È¯„Ï ˙ÈÈˆ ∫‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ˙ÂÈ˘‡¯‰ ÌÈÎ¯„‰
Æ˜ÂÁ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÆÌÈ˜Ï„ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ∫‰ÈÈ˘ ‰ˆÈÁÏ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

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

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÏÚÙÂÓ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î
ÆÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î
ÆÔÓÊ‰ Â˙Â‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˜Ï„È˙

Ò˜„È‡
≥∂ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯ÊÈ·‡
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÌÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

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‰˘

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˘Ó˘ ÈÈ‚Ó

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

¯˘Ù‡ Æ˙ÈÓÈÙ‰ ‰‡¯Ó‰ Ï˘ ÌÈ„„ˆ‰ È˘Ó ÌÈ˜˙ÂÓ
Æ≥∏ ¯ÂÈ‡ „ˆ· Ì‚Â ˙ÈÊÁ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®Ô˜ıÂÓ Ì‡©
≥∑ ¯ÂÈ‡ D ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î
Æ‰¯È‡Ó ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÓÂÏ‡˘Î
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î
È„Î ·Â˘ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÓÊ Â· ˜Ï„È˙
ÆÌÈÒÙ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

43

≥∏ ¯ÂÈ‡

≥∑ ¯ÂÈ‡

˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· ‡˙
ÈÙÎ ‰ˆÂÁ‰ ÍÂ˘ÓÂ ¨¥∞ ¯ÂÈ‡ B ˙È„È· ¯ÊÚÈ‰ ‡˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ
Æ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘

‰¯‰Ê‡
ÌÈˆÙÁ‰ ∫ÁÂ˙Ù ÔÂÒÁ‡ ‡˙ ¯˘‡Î ÚÒÈ˙ Ï‡
Æ‰Â‡˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÚÒÂ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

·˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ÔÂÒÁ‡ ‡˙

·˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ¥± ¯ÂÈ‡ ÔÂÒÁ‡ ‡˙ Ô˜˙ÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰
Ï˘ ÈÓ„˜‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ Ì¯‰ ¨ÔÂÒÁ‡‰ ‡˙Ï ÚÈ‚‰Ï È„Î
˙‡ Ì¯‰ ¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨¯¯Á˘Ï ˙Ó ÏÚ ¨ ¥± ¯ÂÈ‡ ± ˙È¯Î‰
Æ®˙È¯Î‰ Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰© ¥± ¯ÂÈ‡ ≤ È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰

˙ÓÈÈ˜ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˘Ó˘‰ Ô‚Ó Ï˘ È¯ÂÁ‡‰ Â˜ÏÁ·
Ì‡© ˙„ÁÂÈÓ ‰¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙¯‡ÂÓ‰ ¨¯ÂÙÈ‡ ˙‡¯Ó
ÈÈ‚ÓÏ Æ≥∏ ¯ÂÈ‡ B ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ‰ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È Æ®˙ÓÈÈ˜
˙˜ÊÁ‰Ï ÌÈÒÈÎ ˘È ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ·Â ‚‰‰ „ˆ· ˘Ó˘‰
ÆÌÈÎÓÒÓ

ÚÒÂ‰ „ˆ· ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÂÙÙÎ ‡˙
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÈÓ„˜‰
¯ÂÈ‡ A ‰ÁÈ˙Ù‰ Ô˜˙‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨˙ÂÙÙÎ‰ ‡˙ ˙ÁÈ˙ÙÏ
Æ≥π

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

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

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
¥∞ ¯ÂÈ‡

≥π ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓÂ ÌÓÂ„ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ∫·Â˘Á
ÌÈ¯ÊÈ·‡· ®˙Á‡ ‰Ú˘Ó ¯˙ÂÈ ‰Ó‚Â„Ï© Í˘ÂÓÓ ˘ÂÓÈ˘ ¨MAR
˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÏÂÏÚ ¨¯·ˆÓ‰Ó ÏÓ˘Á Ì¯Ê ÌÈ·‡Â˘‰
Æ‰˙ˆ‰· ˙ÂÏ˜˙Ï „Ú ¯·ˆÓ‰

ÌÈ˜Â·˜·Ø˙ÂÒÂÎ ˜ÈÊÁÓ

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˘

®ÌÈÈ˜ Ì‡© „ÈÈ

˙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
ÆÂÓÂ˜ÓÏ ˙Â„ÈÎÏ· ÒÎÂÈ
˙ÂÈÁÙØ˙ÂÒÂÎ È˜ÈÊÁÓ È˘ ÌÈ˜˙ÂÓ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÚ˙·
Æ¯ÂÁ‡Ó ÌÈ·˘ÂÈÏ ÌÈÈ˘Â ¨ÌÈÙÏÓ ÌÈ·˘ÂÈÁ

ËÂÂÈ Ô˜˙‰Ï Ú˜˘

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

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÈÏÓ˘Á

Ú˜˘

‚˙Ó ¯˘‡Î ÏÚÂÙ ‡Â‰ ¨˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· Ô˜˙ÂÓ ÁÂÎ‰ Ú˜˘
ÆMAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰
ÆA ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù ¨ÁÂÎ‰ Ú˜˘· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î
¨ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÁË·ÂÓ ‰È˜˙ ‰ÏÂÚÙ
ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÎ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ¨ÌÈÈ˜˙ ÌÈÚ˜˙· ÌÈ„ÈÂˆÓ
ÆLineaccessori Ï˘

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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¥≤ ¯ÂÈ‡

¥± ¯ÂÈ‡

Á˙Ù ˘Ó˘ ‚‚

®˙ÈÎÂÎÊ© ÚÂ·˜ ˘Ó˘ ‚‚

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

®ÌÈÈ˜ Ì‡©

ÁÂÏ ÏÏÂÎ ¨·Á¯ ˙ÈÎÂÎÊ ÁË˘ ÏÚ· Á˙Ù‰ ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚
ÍÎÂÒ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È Æ˙È„È ÏÚÙÂÓ‰ ˘Ó˘ ÍÎÂÒÂ ˙ÈÎÂÎÊ
Æ‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙Ù Â‡ ‰‡ÏÓ ‰¯È‚Ò ÌÈ·ˆÓ È˘· ˘Ó˘‰

˙ÈÎÂÎÊ ÁÂÏ ÏÏÂÎ ¨·Á¯ ˙ÈÎÂÎÊ ÁË˘ ÏÚ· ÚÂ·˜‰ ˘Ó˘‰ ‚‚
È˘· ˘Ó˘‰ ÍÎÂÒ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È Æ˙È„È ‰ÊÊ‰Ï ¨ÍÎÂÒÂ
Æ ‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙Ù Â‡ ‰‡ÏÓ ‰¯È‚Ò ÌÈ·ˆÓ
ÊÊ‰Â ¨¥¥ ¯ÂÈ‡ A Ô˘‰ ˙‡ ıÁÏÂ ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨ÍÎÂÒ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ
Æ‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙Ù ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡
‰¯È‚Ò ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡ ÊÊ‰Â ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨Â˙Â‡ ¯Â‚ÒÏ
Æ¯·Á˙˙ A Ô˘‰˘ „Ú ¨‰‡ÏÓ

ÊÊ‰Â ¨¥¥ ¯ÂÈ‡ A Ô˘‰ ˙‡ ıÁÏÂ ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨ÍÎÂÒ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ
Æ‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙Ù ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡
‰¯È‚Ò ·ˆÓÏ ÍÎÂÒ‰ ˙‡ ÊÊ‰Â ˙È„È· ÊÂÁ‡ ¨Â˙Â‡ ¯Â‚ÒÏ
Æ¯·Á˙˙ A Ô˘‰˘ „Ú ¨‰‡ÏÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
¥¥ ¯ÂÈ‡

¥≥ ¯ÂÈ‡
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‰¯È‚ÒÏ
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙ÂË‰Ï È„Î ¥∂ ¯ÂÈ‡ A ‚˙Ó ÏÚ ıÁÏ ¨‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙Ù Ï˘ ·ˆÓ·
¯˘‡Î ‚˘Â‰˘ ·ˆÓ· ¯ÂˆÚÈ ÔÂ‚‚‰ Æ“¯ÏÈÂÙÒ“ ·ˆÓÏ ˜ÏÁ‰ ˙‡
¯Â‚ÒÏ È„Î ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ A ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÁÏ Æ¯¯ÁÂ˘È ÔˆÁÏ‰
Æ‰‡ÏÓ ‰¯È‚Ò ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ ˙‡

‰ÁÈ˙ÙÏ
È„Î ¨‰¯˜·‰ ÁÂÏ· ¥∂ ¯ÂÈ‡ B ‚˙Ó ÏÚ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ ıÁÏ
¨ÔÂ‚‚‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÁÈ˙ÙÏ Æ“¯ÏÈÂÙÒ“ ·ˆÓÏ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙ÂË‰Ï
·ˆÓ· ¯ÂˆÚÈ ÔÂ‚‚‰ ÆıÂÁÏ Â˙Â‡ ¯ÂÓ˘Â ·Â˘ B ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
Æ¯¯ÁÂ˘È ÔˆÁÏ‰ ¯˘‡Î ‚˘Â‰˘

˘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‡
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

¯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·

¥μ ¯ÂÈ‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰„ÈÎÏ ˙ÚÈÓÏ „Â˜Ù˙
Ò˜„È‡
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‰Ï‚Ó˘ ‰„ÈÎÏ ˙ÚÈÓÏ „Â˜Ù˙· „ÈÂˆÓ ˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚
˘Ó˘‰ ‚‚ Ï˘ ‰ÚÂ˙ ˙‡ ¯ˆÂÚ Æ‰¯È‚Ò‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÏÂ˘ÎÓ
ÆÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ· Â˙Â‡ ‰‚ÈÒÓÂ
¥∂ ¯ÂÈ‡

¥∑ ¯ÂÈ‡ A Ô‚Ó‰ ˙ÙÈÎ ˙‡ ¯Ò‰ ¨˙È„È ‰ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú
ÍÎÂÒ È¯ÂÁ‡Ó ÈÓÈÙ‰ ÈÂÒÈÎ· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨ÂÏ˘ ˙·˘Â˙‰Ó
Æ˘Ó˘‰
ªÈË¯„ËÒ „ÂÈˆÎ ˜ÙÂÒÓ‰ ÔÏ‡ Á˙ÙÓ ˙‡ ‡ˆÂ‰
ÔÂÂÈÎ· ÆÂ˙Â‡ ··ÂÒÂ ˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙· ÔÏ‡ Á˙ÙÓ ˙‡ ÒÎ‰
ÔÂ‚‚ ˙¯È‚ÒÏ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ „‚ ¨˘Ó˘‰ ÔÂ‚‚ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÔÂÚ˘‰
Æ˘Ó˘‰

¥

¥
¥

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
‚‚ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ È„Î ¥∂ ¯ÂÈ‡ A ‚˙Ó‰ ÏÚ ıÂÁÏÏ ÛÒÂ‰ ¥
ÌÈ·Ï˘· ‰‡ÏÓ ‰¯È‚Ò ˘Ó˘‰
˘Ó˘‰ ‚‚Ï˘ ÚÂÓ‰˘ „Ú Ô˙Ó‰ ¨‰‡ÏÓ ‰¯È‚Ò ¯Á‡Ï ¥
ÆÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÈ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÌÂ¯ÈÁ ˙ÏÂÚÙ
ÔÂ‚‚ ˙‡ ÊÈÊ‰Ï Ô˙È ¨Ï˘ÂÎ ÔÂ‚‚‰ ˙ÊÊ‰Ï ÏÓ˘Á‰ Ô˜˙‰‰ Ì‡
∫ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙Ó‰ ÔÙÂ‡· È„È ÔÙÂ‡· ˘Ó˘‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
¥∂ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Æ¥π ¯ÂÈ‡
··ÂÒ ¨ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ‰¯Â‚Ò ‚‰‰ „ˆ· ˙Ï„‰ ÌÚ ∫ıÂÁ·Ó ‰ÏÈÚÏ
Æ¥π ¯ÂÈ‡ ≤ ·ˆÓÏ Á˙ÙÓ‰ ˙‡
¨·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ˜¯ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ˙Ï„‰ ˙‡ ÏÂÚÏ Ô˙È
Æ¥π ¯ÂÈ‡ ≤ ·ˆÓÏ ˙È„È‰ ˙‡·‰·
˙Â˙Ï„‰ ¨··ÂÒÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ÌÚ ÌÈÓ‚„·
Æ˙ÈÓÊ Â· ˙ÂÏÚ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â
˙ÂÁÂÏ· ˙ÂÈ„È· ˘Ó˙˘‰ ∫·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ø‰ÏÈÚÏ
Æ¥π ¯ÂÈ‡ ˙Â˙Ï„‰
Æ‰ÏÈÚÓ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ˙Ï„‰ ∫± ·ˆÓ
Æ‰ÏÂÚ ˙Ï„‰ ∫≤ ·ˆÓ
¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰Â ‚‰‰ „ˆ· ˙ÂÈ„È‰ ¨˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ÌÚ ÌÈÓ‚„·
‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Ô‰Â ˙Â˙Ï„‰ ˙‡ Ô‰ ‰ÏÈÚÓ ˙Â¯¯Á˘ÓØ˙ÂÏÚÂ
ÆÔÚËÓ‰

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

ÌÂ„‡ ÏÓÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ‰ÏÂÚ‰ ˙Ï„‰ È‡˙ ·ˆÓ ∫·Â˘Á
Æ˙ÈÓÈÙ‰ ˙Ï„‰ ˙È„È· ¨¥π ¯ÂÈ‡ A

∫®ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ˙Ï„‰© ıÂÁ·Ó ‰ÁÈ˙ÙÏ
Ì‡ ‡È‰ Ì‡ ˜¯ ˙È¯˘Ù‡ ˙Ï„‰ ˙ÁÈ˙Ù Æ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó
± ·ˆÓÏ ˙È„È‰ ˙‡·‰· ¨·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ‰¯¯ÁÂ˘ ‡È‰

¥π ¯ÂÈ‡

¥∏ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© ·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ï
Æμ∞ ¯ÂÈ‡ A ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó
˙¯¯Á˘Ó ¨ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· Â‡ ‚‰‰ „ˆ· ˙È„È‰ ˙ÏÚÙ‰
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Ô‰Â ˙Â˙Ï„‰ ˙‡ Ô‰ ‰ÏÈÚÓ
¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© ·Î¯‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÈÚÏ
Æ˙Ï„‰ ÁÂÏ ÔÂÂÈÎÏ A ˙È„È‰ ˙‡ ÛÂÁ„
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
Æ˙ÂÈ„È‰ ÏÚ ÔÈÚÏ ‰‡¯‰ ¨μ∞ ¯ÂÈ‡ B ÌÂ„‡‰ ÏÓÒ‰

˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ
®˙ÓÈÈ˜ Ì‡©
ÔÙÂ‡· ˙Â¯Â‚Ò ˙ÂÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„‰
Æ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÈÚ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¨ÌÏ˘ÂÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ıÁÏ ¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© ıÂÁ·Ó ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ï
Æ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ· ÔˆÁÏ ÏÚ
ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨®ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ˙Â˙Ï„ ÈÏÂÚÓ© ıÂÁ·Ó ÏÂÚÏ
Æ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μ∞ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÌÈÈÏÓ˘Á ˙ÂÂÏÁ

‰¯‰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

ÌÈÈÏÓ˘Á ˙ÂÂÏÁ
®ÌÈÈ˜ Ì‡©
·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ‚˙Ó‰
‰Ú˙‰‰ ˙ÙÓÓ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ È˙˘Î Í˘ÓÏÂ ÆMAR
ÆÂ˙¯Ò‰ Â‡ ¨STOP ·ˆÓÏ
È˘Ó ÌÈ˜˙ÂÓ ÌÈÈÏÓ˘Á‰ ˙ÂÂÏÁ‰ ˙¯˜·Ï ÌÈˆÁÏ‰ È˘
∫μ± ¯ÂÈ‡ ÌÈÏÈÚÙÓÂ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È È„Èˆ
ÆÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÏÁ‰ ˙¯È‚ÒØ˙ÁÈ˙ÙÏ A
ÆÈÓÈ‰ ÔÂÏÁ‰ ˙¯È‚ÒØ˙ÁÈ˙ÙÏ B
Â‡ Á˙ÙÈÈ ‚˙Ó‰ ÏÚ ¨˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ Ï˘ ¨˙Î˘ÂÓÓ ‰ˆÈÁÏ
‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˜¯© ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÔÂÏÁ‰ ¯‚ÒÈÈ
Æ®MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ

®˙Â˜˙ÂÓ Ì‡©

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

Ï˘ ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙ÙÏ ˙ÂÈ„È ˙Â˜˙ÂÓ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
ÆÈ„È ÔÙÂ‡· ˙ÂÂÏÁ‰
Æ˙Ï„‰ ÁÂÏ· ˙È„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙ÙÏ

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μ± ¯ÂÈ‡
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ÌÚ Á˙ÙÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˜ÂÁ¯ ËÏ˘
Æ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ·

ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ıÁÏ

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„˘ ÔÈÈˆÏ È„Î ÌÈÈÓÚÙ Â·‰·‰È ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓ
Æ‰ÁÂ˙Ù
®ÌÈÈ˜ Ì‡© Í¯

Ú‚Ó ˙È„È

¯˘‡Î© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ Ô˙È ÌÈÓ‚„‰Ó ‰ÓÎ·
˙È„È ˙¯ÊÚ· ˜¯ ˙ÈÂÎÓÏ ıÂÁÓ ®‰ÏÈÚÓ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ‡È‰
˙Ù˘Ï ˙Á˙Ó ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨μ≥ ¯ÂÈ‡ B ˙ÈÏÓ˘Á‰ ‰ÁÈ˙Ù‰
Æ˙Ï„‰
˙‡ ÁÂ˙ÙÏ Ô˙È ¨˙Â¯¯ÁÂ˘Ó ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Â˙Ï„Ï˘ ‰ÏÈÚ‰˘Î
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„

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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

Á˙ÙÓ Ï˘ È˙Î˙Ó‰ ·‰Ï‰ ˙¯ÊÚ· ‰ÏÈÚ‰ ˙‡ ¯¯Á˘
Æμ≤ ¯ÂÈ‡ A ‰Ú˙‰‰
˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÎÓ˙ ‡È‰ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î
ÆÊ‚ È¯„ÈÏÈˆ È˘

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙¯Â‡˙ ˙˜Ï„ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù ÌÚ ÌÈÓ‚„‰Ó ‰ÓÎ·
˙Ï„ ˙¯È‚Ò ¯Á‡Ï ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙È·Î ‰¯Â‡˙‰ ªÔÚËÓ‰ ‡˙
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ ±μ ≠Î ¯È‡‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰¯Â‡˙‰
˙Á‡ ˙Á˙Ù ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÏ‰Ó· Ì‡ ÆSTOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰
ÆÒÙ‡˙Ó ˙Â˜„‰ ±μ ÈÂ˙ÈÚ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ˙Â˙Ï„‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μ≥ ¯ÂÈ‡

μ≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

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

˙Â˙Ï„‰ ˙Á‡ ˙ÁÈ˙Ù· ¨‰ÏÂÚÙÏ ˙È„È‰ ˙‡ ¯˘Î‰ ‰ÁÈ˙ÙÏ
˘ÂÓÈ˘· Â‡ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘· ‰ÏÈÚÓ ˙Â˙Ï„‰ ¯Â¯Á˘ Â‡ ¨˙ÂÈÓ„˜‰
ÆÈÎÓ Á˙ÙÓ·
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ‰¯Â‚Ò ‰È‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Ì‡
Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˜Ï„È˙ ¨

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙¯È‚Ò
¨ÏÂÚÓÏ ÍÂÓÒ ‰ˆÈÁÏ· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ ÍÓ‰ ‰¯È‚ÒÏ
Æ‰˘È˜ ÚÓ˘˙˘ „Ú
ÊÁ‡Ó ˜ÙÒÓ‰ ¨μ¥ ¯ÂÈ‡ B Ë¯Ò ÌÈÈ˜ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ÍÂ˙·
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙¯È‚ÒÏ Ï˜ „È

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˘‚˙‰

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

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
ÌÂ¯ÈÁ· ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙Ù
Ò˜„È‡
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¯·ˆÓ Ì‡ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ÍÂ˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙ÁÈ˙ÙÏ
˙Ï„ Ï˘ ÈÏÓ˘Á‰ ÏÂÚÓ· ‰Ï˜˙ ‰ÏÁ Â‡ Ô˜Â¯˙‰ ˙ÈÂÎÓ‰
“ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Î¯‡‰” ‰‡¯© ‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙
Æ®‰Ê ˜¯Ù·

μ¥ ¯ÂÈ‡

„ˆ Ï˘ ÌÏÂ‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨B Â‡ μ∏ ¯ÂÈ‡ A ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰
·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘ÔÈÓÈÂ Ï‡Ó˘
Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î ÏÚ

¥

ª®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ¯Ò‰
ª·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ‰Ë‰
‡˙ ÍÂ˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Ï˘ ÈËÓÂËÂ‡ ¯Â¯Á˘ ˙‚˘‰Ï
Æμμ ¯ÂÈ‡ A ˙È„È ˙‡ ÏÚÙ‰ ¨ÔÚËÓ‰

¥
¥
¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ÁË˘ ˙·Á¯‰
˙È˜ÏÁ ‰Î¯‡‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈ„¯Ù‰ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ Ï˘ μ∑ ¯ÂÈ‡ ‰‡ÏÓ Â‡ μ∂ ¯ÂÈ‡
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

μ∂ ¯ÂÈ‡

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

®μ∞Øμ∞© È˜ÏÁ ÏÂÙÈ˜

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
¨®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡‰ ˘‡¯‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ¯Ò‰Â Ì¯‰ ¥
‡˙ ÔÂÂÈÎÏ ‰ÈÂËÂ ˙¯¯ÁÂ˘Ó ·‚‰ ˙Ú˘Ó ¯˘‡Î
ª‰ÁÂ˙Ù ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ¨ÌÈÚÒÂ‰
ª˙ÂÏ˙ÂÙÓ ÔÈ‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á˘ ˜Â„· ¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μ∑ ¯ÂÈ‡

μμ ¯ÂÈ‡
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ÛÂ˜Ê ·ˆÓÏ È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ·‚ Ï˘ ‰¯ÊÁ‰
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

„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‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˘ÂÓÈ˘ ·ˆÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ∫·Â˘Á
˙‡ ÚÓÂ˘ ‰˙‡˘Â ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ˙˜„Â‰Ó ‡È‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÏÈ‚¯
Æ‰ÏÈÚ‰ ˙˘È˜

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

¨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‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

È¯ÂÁ‡‰ ˙ÂÏÈ·Á‰ Û„Ó Ï˘ ‰¯Ò‰

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨ÔÂÎ‰ ‰ÓÂ˜ÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙¯ÊÁ‰Ï ∫·Â˘Á
Æ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â˙Ï„‰Ó ÏÂÚÙÏ

˙È·¯Ó ‰Î¯‡‰
‡˙ ˙Î¯‡‰ ‚È˘‰Ï È„Î ¨È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÔÈËÂÏÁÏ ‰Ë‰
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 ¥
„ˆ Ï˘ ÌÏÂ‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨B Â‡ μ∏ ¯ÂÈ‡ A ˙ÂÈ„È‰ ˙‡ ÏÚÙ‰ ¥
·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙‡ ‰Á‰Â ¨·‚‰ ˙Ú˘Ó Ï˘ ÔÈÓÈÂ Ï‡Ó˘
Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯Î ÏÚ
ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨ÔÂÎ‰ ‰ÓÂ˜ÓÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ˙¯ÊÁ‰Ï ∫·Â˘Á
Æ˙ÂÈÂˆÈÁ‰ ˙Â˙Ï„‰Ó ÏÂÚÙÏ

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

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μ∏ ¯ÂÈ‡
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‰¯‰Ê‡

ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ

‡˙ ‰ÒÎÓ ¨ÔÂÎ Ì˜ÂÓÓ ÂÈ‡ ‰ÎÈÓ˙‰ ËÂÓ Ì‡
˙‡ Úˆ· Æ‰˘˜ ‰Ë·Á· ÏÂÙÈÏ ÏÂÏÚ ÚÂÓ‰
ÆÁÈÈ ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ‰Ï‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰ÁÈ˙ÙÏ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ªıÁ‰ ÔÂÂÈÎ· μπ ¯ÂÈ‡ A ˙È„È ˙‡ ÍÂ˘Ó

¥

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

¥

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

‰ˆ˜ ˙‡ ÒÎ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨D ‰ÊÈÁ‡‰ Ô˜˙‰Ó ∂± ¯ÂÈ‡
ÏÂ„‚‰ ¯ÂÁ‰© ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ Ï˘ E ˙·˘Â˙Ï ËÂÓ‰
ÈÙÎ ®¯˙ÂÈ ÔË˜‰ ¯ÂÁ‰© ˙ÂÁÈË· ·ˆÓÏ Â˙Â‡ ÛÂÁ„Â ¨®¯˙ÂÈ
Æ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

∂∞ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
μπ ¯ÂÈ‡
∂± ¯ÂÈ‡
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‰¯È‚ÒÏ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
‰È˘‰ „È·Â ˙Á‡ „È· ‰ÏÚÓÏ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ· ÊÂÁ‡
‰¯ÊÁ· Â˙Â‡ Ô˜˙‰Â ¨E ˙·˘Â˙Ó ∂± ¯ÂÈ‡ C ËÂÓ ˙‡ ¯Ò‰
ªD ÒÙ˙·

¥

¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ÏÚÓ Ó“Ò ≤∞ „Ú ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡ ÍÓ‰
¨‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ¯‚Ò ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ˘ ‡„ÂÂ ÆÏÂÙÈÏ ÂÏ Á‰Â
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·

¥

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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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‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈ·‚Ó‰ ˙ÂÚÂ¯Ê˘ ‡„ÂÂ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ
Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚÓ ˙ÂÓ¯ÂÓ ÔÈ‡

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‰

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‡

È˜Ò È˘Ï‚Ó ‡˘ÓØÔÚËÓ ÔÂ‚‚

‰¯‰Ê‡
˙Â„ÈÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ¨ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ
¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ ÔÚËÓ‰ ÏÚÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ Æ˙ÂÈ·¯Ó‰
Æ®“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“ ‰‡¯©

‰¯‰Ê‡
¯˘‡Î ÔÂ·˘Á· Á˜Â ‰ÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÚËÓ‰ ˙‡ ˜ÏÁ
¯Á‡Ï Æ„ˆ ˙ÂÁÂ¯Ï ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰·Â‚˙‰ ˙‡ ¨‚‰Â ‰˙‡
˜Â„È‰‰ È‚¯·˘ ·Â˘ ˜Â„· ¨ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ‰ÓÎ Ï˘ ‰ÚÈÒ
ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜„Â‰Ó

ÌÈ˜„‰Ó
Æ∂≤ ¯ÂÈ‡· ÌÈÈÂˆÓ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ˜˙ÂÓ ÌÈ˜„‰Ó‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

¯ÂÈ‡ A ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ˜„‰Ó· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î
ÌÈ˜„‰Ó‰ ¯Â˙È‡Ï Æ‰ÁÂ˙Ù ˙Ï„ ÌÚ ·˘Â˙ ‰˘È‚‰ „ÂÚ· ¨∂≤
˙˜ÙÒÓ Lineaccessori Æ∂≥ ¯ÂÈ‡Ï ÒÁÈÈ˙‰ ¨B ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰
‡˙ ˙Ï„ ÏÚ ÌÈ˜˙‰Ï Ô˙È˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ È˜Ò È‡˘ÓØÌÈÙ„Ó
ÆÔÚËÓ‰

˙ÂÁÈË·

¨‰·Î¯‰‰ ˙Î¯Ú· ˙ÂÏÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ¯Á‡ ·Â˜Ú ∫·Â˘Á
ÆÔÓÂÈÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï‚Ò È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰·Î¯‰‰ Æ˙Â„Ù˜·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∂≥ ¯ÂÈ‡

∂≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÆÔÂÂÂÎ‰ ÍÏ‰Ó· ¨ÌÈ·ˆÓ‰ Ï˘ È˙ÂÊÁ ÈÂÂÈÁ ˙˜ÙÒÓ ‰‚Âˆ˙‰
®ÔÂÒ˜ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© Ê‚ È¯¯Á˘Ó ÌÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ
ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ¯Â˘ÈÈ ÔÂÂÂÎ ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈÂÂÎ˙Ó
˘ÂÓÈ˘· ¨È„È ÔÙÂ‡· ÂÂÂÎÏ Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ¨ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‡Â‰
Æ“≠“ Â “´“ ÌÈˆÁÏ·
ÔÚËÓ· ÌÈÈÂÏ˙ ÌÈÂÎ‰ ÌÈÂÂÂÂÎ‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÆÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ· ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ÚÒÂ ∫∞ ·ˆÓ
ÆÌÈÚÒÂ ¥ ∫± ·ˆÓ
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙· ÔÚËÓÂ ÌÈÚÒÂ ¥ ∫≤ ·ˆÓ

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÆÔÚËÓ‰ ‡˙· ¯˙ÂÓ È·¯Ó ÔÚËÓ ÒÂÏÙ ‚‰ ∫≥ ·ˆÓ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

®Ô˜˙ÂÓ Ì‡© ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ÔÂÂÈÎ
¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰
ÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÎ ÔÂÂÂÎ Úˆ·Ï È„Î

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ˙ÓÂÏ‡ Ï˘ ÔÂÎ ÔÂÂÈÎ
ÌÈ‚‰‰ ˙ÂÁÂ ¯Â·Ú ·Â˘Á ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÎ‰ ÔÂÂÈÎ‰
ÌÈÎ¯„‰ „Â˜ Ï˘ ÈÙÈˆÙÒ‰ ˜ÂÁ‰ ‰Ê È¯‰ ‰Ê „·ÏÓ Æ˙ÂÁÈË·‰Â
Æ˙ÂÈ˘‡¯‰
˙ÁË·‰Ï ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÂÂÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰
ÆÌÈ‚‰‰ ÏÎ ¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ˙Â‡¯‰ È‡˙
ÚÂˆÈ·Ï ¨˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰
ÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÂÂÎ
È‡˙ Â‡ ÔÚËÓ‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ¨¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÈÎ ˙‡ ˜Â„·
ÆÌÈ˙˘Ó Â˙˜ÂÏÁ
®ÔÂÒ˜© Ê‚ ÌÈ¯¯Á˘Ó‰ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ¯˘‡Î ∫·Â˘Á
ÔÙÂ‡· ˙ÈÎ‡ ‰Ú ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ˙˘˜ ¨®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ÌÈÏÚÙÂÓ
Æ·ˆÈÈ˙Ó ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ¯Â˘ÈÈ˘ „Ú ¨˙ÂÈ˘ ≤ ≠Î Í˘ÓÏ ÏÈ‚¯

¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ
¨¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡Ï ÈÏÓ˘Á ÔÂÂÎÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˙ÂÓÂÏ‡Â MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÏÚÙÂÓ‰
Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ô˙Ó¯‰Ï ÌÂ¯‚˙Â ¨‰ÒÂÓÚ ‡È‰ ¯˘‡Î ¯ÂÁ‡Ï ‰ËÈ˙ ˙ÈÂÎÓ‰
Æ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ï˘

Ò˜„È‡
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ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ

∂¥ ¯ÂÈ‡

ÌÈˆÁÏ‰ ÌÚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ Úˆ·Ï ıÂÁ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó·
Æ∂¥ ¯ÂÈ‡ “≠“ Â “´“

ÌÈÏ‚Ï‚ ˙ÏÈÚ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ

Ï“ÂÁ· ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ

˙‡ ˙ÚÂÓ‰ ¨ABS ‰ÓÈÏ· ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˙˜˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˙È·¯Ó Í¯„ ˙ÊÈÁ‡ ˙¯˘Ù‡Ó ¨‰ÓÈÏ·· ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÏÈÚ
È‡˙· ¨ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ·· ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ‰˜ÈÚÓÂ
ÆÌÈ˘˜ Í¯„

‰·˘ ı¯‡· ÈÂÏ˙ ¨˙˘Â¯Á‰ ˙È·· ÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÂÎ
‰‚È‰ ÔÂÂÈÎ ÌÚ ˙Âˆ¯‡· ‚‰Â ‰˙‡ ¯˘‡Î Æ˙ÈÂÎÓ‰ ‰˘Î¯
˘È ¨ÍÂÙ‰‰ ÔÂÂÈÎ· ÌÈ‚‰Â‰ ÌÈ‚‰ ¯ÂÂÒÓ ÚÓÈ‰Ï È„Î ¨‰Â˘
Ì‡˙‰· ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡ ˙ÂÒÎÏ Í¯Âˆ
Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ˙È˘‡¯‰ Í¯„‰ „Â˜ È‡˙Ï

(ABS)

‰ÓÈÏ· ÁÂÎ ˙˜ÂÏÁ© EBD „Â˜Ù˙ ÌÚ ˙ÓÏ˘ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰
ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ·‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÏÁÓ‰ ¨®ÈÂ¯Ë˜Ï‡
ÆÌÈÈ¯ÂÁ‡Ï
¨‰ÓÈÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙È·¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ∫·Â˘Á
˘È ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ªÍ¯Ú· Ó“˜ μ∞∞ Ï˘ ‰ÚÈÒ ˙˘¯„
‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ¨˙ÂÈÓÂ‡˙Ù ˙ÂÓÈÏ·Ó ÚÓÈ‰Ï
Æ˙·˘ÂÓÓ ‰ÓÈÏ· Â‡

‰¯‰Ê‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

‰ÊÈÁ‡‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ Ô˙È˘ ÏÎÎ ˙ÏˆÓ ABS ˙Î¯ÚÓ
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‰·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ABS

˙Î¯ÚÓ ˙Â·¯Ú˙‰

˙ÂÏ˜ ˙ÂÓÈÚÙ È„È ÏÚ ‰ÏÂÚÙÏ ˙ÒÎ ABS ˙Î¯ÚÓ˘ ˘ÂÁÏ Ô˙È
ÍÈÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ÆÈÈÈÙÂ‡ ˘Ú¯· ˙ÂÂÏÓ‰ ¨ÌÏ·‰ ˙˘ÂÂ„·
Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· Í¯„‰ È‡˙Ï ‰ÚÈÒ‰ ˙Â¯È‰Ó ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï

Ò˜„È‡

60

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‰¯‰Ê‡

‰¯‰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

ABS ˙Ï˜˙

ÈÂÂÈÁ

‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ‰Ï˜˙‰
ÁÂÏ· ˙˜Ï„‰
È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÂÂÁÓ‰
Æ“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“ ˜¯Ù ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯·
‡ÏÏ Í‡ ÏÈ‚¯ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰Ê ‰¯˜Ó·
˙Â¯È‰Ê· ‚‰ ÆABS ˙Î¯ÚÓ ‰˜ÈÚÓ˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„·Ï ‚Â‡„Ï È„Î ¨Ó“Ú·
EBD

˘Á ‰˙‡Â ‰ÏÂÚÙÏ ˙ÒÎ ABS ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î
˙˘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·‰

˙Ï˜˙

‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯ÂÓ ˙Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ‡È‰
¨
Â‡
¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„‰
˙ÂÈ¯Â“ ‡˘Â ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ·
Æ“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡
ÈÓÂ‡˙Ù ÔÙÂ‡· ÏÚÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ‰Ê ‰¯˜Ó·
ÊÎ¯ÓÏ ˙Â¯È‰Ê· ‚‰ Æ‰ÏÂÏÒÓÓ ˙ÂËÒÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÈÂÎÓ‰Â
¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„·Ï ‚Â‡„Ï È„Î

‰¯‰Ê‡
˙ÂÚÓ˘Ó‰ ¨‰ÓÈÏ·· ˙·¯Ú˙Ó ABS ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î
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‰

®ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒ© ‰ÓÈÏ·Ï ÈÎÓ 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·‰

®ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ·ÂˆÈÈ ˙¯˜·© ESP ˙Î¯ÚÓ
¯˘‡Î ¨˙ÈÂÎÓ‰ ·ÂˆÈÈÏ ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÈÚˆÓ‡ ‡È‰ ESP ˙Î¯ÚÓ
ÆÍ¯„ ˙ÊÈÁ‡ ÌÈ„·‡Ó ÌÈ‚ÈÓˆ‰
Í¯„‰ ˙ÊÈÁ‡ È‡˙ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ˙ÚÈÈÒÓ

˙Î¯ÚÓ
ÆÌÈ˙˘Ó

ESP

˙Î¯ÚÓ© ASR ≠· Ì‚ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙„ÈÂˆÓ ESP ˙Î¯ÚÓ „·ÏÓ
„Â˜Ù˙·Â ª®ÚÂÓ‰Â ÌÈÓÏ·‰ ˙ÏÂÚÙ· ˙Â·¯Ú˙‰ ÌÚ Í¯„ ˙ÊÈÁ‡
‡ÏÏ ÔÂ¯„Ó· ‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙Ï© ‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ HILL HOLDER
˙ÓÈÏ· ËÓÂÓ ˙ÂÒÈÂÂ© MSR ≠· Ì‚ ÔÎ ÂÓÎÂ ¨®ÌÈÓÏ·· ˘ÂÓÈ˘
˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰¯·‚‰© HBA ≠·Â Æ®ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙Â„¯Â‰ ÍÏ‰Ó· ÚÂÓ
˙¯·Ú‰© TTC ≠·Â ®ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ· ÍÏ‰Ó· ‰ÓÈÏ·‰ ıÁÏ Ï˘
Æ®ÌÈÏ‚Ï‚Ï ÚÂÓ‰ ËÓÂÓ

˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â·¯Ú˙‰
˙‡ Ú„ÈÈÏ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰· ˙ÈÂˆÓ
ÆÌÈÈËÈ¯˜ ‰ÊÈÁ‡Â ·ÂˆÈÈ È‡˙· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÎ ‚‰‰

˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ
‡ÏÂ ¨ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ ÌÚ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ESP ˙Î¯ÚÓ
Æ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È

‰¯‰Ê‡
ÌÚ© ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡ ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰
·Â¯˜‰ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÂˆÚ
ÈÏÂ‡¯„È‰ ÏÊÂ Ï˘ ‰ÙÈÏ„ ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ·
ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ¨ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓÓ
ÆABS ÌÚ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ· Â‡ ‰ÏÈ‚¯‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰Ï˜˙ ÔÂÈˆ
˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˜ÒÙÂ˙ ¨‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·
ÌÚ „ÁÈ· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÈÙÂ˙
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯ÂÂ ESP
˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ‰ ˙‚Âˆ˙· ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰

Ò˜„È‡

62

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ HILL HOLDER ˙Î¯ÚÓ
˙Î¯ÚÓ‰ ÆESP ˙Î¯ÚÓÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ÂÊ ˙Î¯ÚÚÓ
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˙· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ
≠Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÚÂÙÈ˘· ˙„ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ∫ÔÂ¯„Ó ‰ÏÚÓ·
˙·È˙ ¨‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¨≤•
ÍÂÏÈ‰ „·ÏÓ ¯Á‡ ÍÂÏÈ‰ Â‡ ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÌÈÎÂÏÈ‰‰
Æ·ÏÂ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ

¥

¨≤• ≠Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÚÂÙÈ˘· ˙„ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ∫ÔÂ¯„Ó „¯ÂÓ·
ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ ¨‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰
Æ·ÏÂ˘Ó ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰·

¥

˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡©
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ

‰¯‰Ê‡
˙ÁÈ˜ÏÓ ÚÓÈ‰ ¨ESP ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ˙Â¯ÓÏ
ÍÏ˘ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ „ÈÓ˙ ÌÈ‡˙‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÆÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈÂÎÈÒ
ÆÍ¯„· ˙ÂÁÈË·Ï „ÈÓ˙ È‡¯Á‡ ‚‰‰ Æ‰ÚÂ˙‰Â ˙Â‡¯‰ ¨Í¯„‰ È‡˙Ï

ESP ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ ˙¯ÓÂ˘ ‰ÚÈÒ‰ ˙ÏÈÁ˙·

ÌÈ‡˙Ó‰ ËÓÂÓÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú ¨ÌÈÏ‚Ï‚· ‰ÓÈÏ· ıÁÏ ÏÚ
ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î ¨¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ˘ ≤ Í˘Ó· Â‡ ‰ÚÈÒÏ
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„Ï ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„Ó Ï‚¯‰ ˙¯·Ú‰
˙˜ÒÙÂÓ ˙ÂÈ˘ È˙˘ Í˘Ó· ‰ÚÈÒ· ÌÈÏÈÁ˙Ó ‡Ï Ì‡
¯¯Á˙˘Ó ‰ÓÈÏ·‰ ıÁÏÂ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ
Ï˘ ÈÈÈÙÂ‡ ˘Ú¯ ÚÓ˘ÈÈ ¯Â¯Á˘‰ ¯Á‡Ï ÆÈ˙‚¯„‰ ÔÙÂ‡·
ÆÚÂÏ ÏÈÁ˙‰Ï ˙„ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ‰ ¨ÌÈÓÏ· ¯Â¯Á˘

‰˘ÈÏ‚ ˙ÚÂÓ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ÔÂÈˆ
‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÂˆÓ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙
ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·
˜¯Ù ‰‡¯ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ‰ ˙‚Âˆ˙·
Æ“˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“

‰ÓÈÏ·Ï ÈÏÂ‡¯„È‰ ÔÚÈÈÒ
®‰·ÂÓ ESP ÌÚ ÌÂ¯ÈÁ ˙ÓÈÏ·Ï 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·‰
ÌÚ ÌÈ„ÈÂˆÓ‰ ÌÈÓ‚„· Ï¯ËÂÓ ‰ÓÈÏ·Ï ÈÏÂ‡¯„È‰‰ ÔÚÈÈÒ‰
˙È¯Â È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ‰© ESP ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ‰˘È Ì‡ ¨ESP
Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡ ¨˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰Â ®¯ÂÈ‡© ÈÂÂÈÁ

®ÚÂÓ‰ ˙ÓÈÏ· ËÓÂÓ ˙¯˜·© MSR ˙Î¯ÚÓ
Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨ASR ˙Î¯ÚÓÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰
ÍÎ·Â ¨ÚÂÓ‰ ËÓÂÓ ˙‡ ‰˙ÈÁÙÓ ˙ÈÓÂ‡˙Ù ÍÂÏÈ‰ ˙„¯Â‰
Ë¯Ù· ¨ÌÈÚÂÓ‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÚ È„Ó ·¯ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÚÂÓ
Ô„·Â‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ ·ˆÓ ÌÈÚÂ¯‚ Í¯„ ˙ÊÈÁ‡ È‡˙·
Æ˙Â·ÈˆÈ

ASR ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˜Â˙ÈØ˙ÏÚÙ‰
®ËÓÂÓ ˙¯·Ú‰ ˙¯˜·©
ÌÚÙ ÏÎ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÙÂÓ ¨ASR ˙Î¯ÚÓ‰
ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˙Ó˘

ÌÏÂÚÏ ÔÎÏ ¨‰ÈÁ ÌÏ· ‰È‡ HILL HOLDER ˙Î¯ÚÓ ∫·Â˘Á
˙ÓÓ„‰ ¨‰ÈÁ‰ ÌÏ· ·ÂÏÈ˘ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯È‡˘˙ Ï‡
ÆÍÂÏÈ‰ ·ÂÏÈ˘Â ÚÂÓ‰

‰¯‰Ê‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ESP

˙Î¯ÚÓ ¨ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡
¨È¯Â˜Ó‰ Ï‚Ï‚‰Ó ¯˙ÂÈ ÔË˜‰ ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ÆÏÂÚÙÏ ‰ÎÈ˘ÓÓ
ÆÍ¯„ ˙ÊÈÁ‡ ˙ÂÁÙ ˜ÙÒÓ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÏÎ ÏÚ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ¨ASR ≠Â ESP ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÂÎ ‰ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú
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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

®‰˜ÏÁ‰ „‚ ˙ÂÒÈÂÂ© ASR ˙Î¯ÚÓ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Æ∂μ ¯ÂÈ‡ C ‚˙Ó ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨ASR ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜˙Ï Ô˙È
‡È‰ ¨ESP ˙Î¯ÚÓÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰
Â‡ ÌÈÚÈÓ‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ „Á‡ Ì‡ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙·¯Ú˙Ó
Æ˙ÈÂÎÓ· ËÂÏ˘Ï ‚‰Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‡È‰ ÍÎ·Â ¨ÌÈ˜ÈÏÁÓ Ì‰È˘
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯˜Ó· „ÁÂÈÓ· ˙ÚÈÈÒÓ ASR ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ
ÌÈÈÓÈ„ ÌÈÈÂÈ˘Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÈÓÈÙ Ï‚Ï‚ Ï˘ ‰˜ÏÁ‰
ªÈ„Ó ‰¯È‰Ó ‰ˆ‡‰ Â‡ ¨ÒÓÂÚ·

¥

ªÍ¯„‰ È‡˙Ï ÒÁÈ· Ì‚ ÌÈÏ‚Ï‚Ï È„Ó ·¯ ÁÂÎ ˙¯·Ú‰

¥

ªÌÈ‡ÂÙ˜ Â‡ ÌÈ‚Ï˘ÂÓ ¨ÌÈ˜ÏÁ ÌÈÁË˘Ó ÏÚ ‰ˆ‡‰

¥

Æ®‰ÙÈˆ© ·ÂË¯ ÁË˘Ó ÏÚ Í¯„ ˙ÊÈÁ‡ Ô„·Â‡

¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

∂μ ¯ÂÈ‡

64

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

EOBD ˙Î¯ÚÓ
˙Á·‡Ó ®ÈÙÂ¯È‡ Ô˜˙ ÈÙÏ ·˘ÁÂÓÓ ÔÂÁ·‡© EOBD ˙Î¯ÚÓ
ÔÎ ÂÓÎ Æ‰ËÈÏÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÈÂÎÓ‰ È·ÈÎ¯ ˙‡ ÛÈˆ¯ ÔÙÂ‡·
ÁÂÏ·
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÚÈ¯˙Ó
¨È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ˙ÈËÂÂÏ¯ ‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ© ÌÈÂÂÁÓ‰
˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î ¨®˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“ ˜¯Ù· ÔÈÈÚ© Æ˙ÓÏ˘ÂÓ ‰È‡ ‰Ï‡ ÌÈ·ÈÎ¯
Æ®“˙ÂÚ„Â‰Â
∫˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â¯ËÓ
ª˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯˜·Ï

¥

˙ËÈÏÙ· ‰ÈÈÏÚÏ ˙Ó¯Â‚‰ ‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯È‰Ê‰Ï
ªÌÈÓ‰ÊÓ

¥

ÆÌÈÓÂ‚Ù ÌÈ·ÈÎ¯ ˙ÙÏÁ‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï

¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

„ÂÈˆ ÂÈÏ‡ ¯·ÁÏ Ô˙È˘ ÔÂÁ·‡ Ú˜˘ Ì‚ ˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰
Â¯Ó˘˘ ˙ÂÏ˜˙ Ï˘ ÌÈ„Â˜ ‡Â¯˜Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÌÈ‡˙Ó
ÂÁ·Â‡˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ¨‰¯˜·‰ ˙Â„ÈÁÈ·
ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ·

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ‰Ê Ú˜˘Ï ¯·Á˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˜ÂÁ‰ È‚Èˆ Ì‚
ÆÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó ·ÈÂÁÓ ˙ÂÏ˜˙‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ∫·Â˘Á
˙·˘ÁÂÓÓ ‰˜È„· Úˆ·Ï ¨˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰
˙Î¯ÚÓ‰˘ ˜Â„·Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÔÁ·Ó ˙ÚÈÒ Ì‚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
Æ‰È˜˙

≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÓ ˙ÏÚÂÙ ˙Î¯ÚÓ‰˘Î
Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙
ASR OFF ‚˙Ó· LED ˙È¯Â ‰‡È¯Ó ¨˙˜˙ÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰˘Î
Ì‡ Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ ÚÈÙÂÓÂ
ÏÂÚÙÏ ‰·˘ ‡È‰ ¨‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ASR ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó
ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÈÚÈ˙Ó˘ ‰‡·‰ ÌÚÙ· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·
ÌÈ˘È·Î· ÌÈÚÒÂ˘Î ÏÈÚÂ‰Ï ÈÂ˘Ú ASR ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˜Â˙È
‰˜ÏÁ‰ ¨‰Ï‡ ÌÈ‡˙· Æ‚Ï˘ ˙Â¯˘¯˘ ÌÚ ¨‚Ï˘· ÌÈÒÂÎÓ
Æ‰ÊÈÁ‡‰ ˙‡ ˙¯Ù˘Ó ‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙· ÌÈÏ‚Ï‚‰ Ï˘˘˘

DUALDRIVE

ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ

®Ô˜˙ÂÓ Ì‡©
‰¯˜· ˙ÏÚ· ÁÂÎ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÈÂˆÓ ÌÈÓ‚„‰Ó ˜ÏÁ
‚˙Ó ¯˘‡Î ˜¯ ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ÆDUALDRIVE ‰ÂÎÓ‰ ˙ÈÏÓ˘Á
≠Î ÚÂ„È‰ ·ˆÓ ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ‰Â MAR-ON ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰
‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˘¯„‰ ÁÂÎÏ ¯˘Ù‡Ó‰Â ¨∂∂ ¯ÂÈ‡ Dualdrive
Æ‰‚È‰‰ È‡˙Ï ÂÓÈ‡˙‰Ï

·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„ ‰È‡
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡
Â‡ ˙˜Ï„ ‡È‰ Ì‡ Â‡ ¨MAR ·ˆÓÏ ‰˙ˆ‰‰ ‚˙Ó
‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ÌÚ ·ÂÏÈ˘·© ‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· ˙·‰·‰Ó
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨®ÌÈÈ˜ Ì‡ ¨˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÏÂÚÙ ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
ÌÈ˜˙‰· ˘ÂÓÈ˘· ¨‰ÚÂ˙ È¯ËÂ˘ È„È ÏÚ Ì‚ ˜„·È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

Ô˙È ¨‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó Ï˘ ¯È‰Ó ·Â·ÈÒ Ï˘ ‰¯˜Ó· ∫·Â˘Á
Æ˙ÂÈ˘ ≤≠± ÍÂ˙· ¨ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ Ï˘ ‡ÏÓ „Â˜Ù˙ ‚È˘‰Ï

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÛÏÁÂÓ Dualdrive ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˜·‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
“ÌÈ¯˜·“ ˜¯Ù ‰‡¯© ECO „Â˜Ù˙ Â‡ SPORT ˙ÏÚÙ‰Ï ¯˜··
Æ®‰Ê ˜¯Ù·

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

CITY ·ˆÓ ÏÂËÈ·Ø‰ÏÚÙ‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Æ∂∂ ¯ÂÈ‡ A ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ ¨·ˆÓ‰ ˙‡ ÏË·ÏØÏÈÚÙ‰Ï È„Î
ÁÂÏ·

CITY ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ¨ÏÈÚÙ CITY „Â˜Ù˙˘Î

ÆÌÈÂÂÁÓ‰

··ÂÒÏ È„Î ÁÂÎ ˙ÂÁÙ ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È ¨ÏÈÚÙ CITY „Â˜Ù˙˘Î
„Â˜Ù˙‰ Æ‰ÈÁ ÈÂ¯Ó˙ Úˆ·Ï ¯˙ÂÈ Ï˜Â ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡
Æ˙ÂÙÂÙˆ ÌÈ¯Ú· ‰ÚÈÒ· „ÁÂÈÓ· ÚÈÈÒÓ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

¯È˘È ¯˘˜ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ· ∫·Â˘Á
˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨˙ÈÏÓ˘Á‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡‰
ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÂˆÚ ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·
Ì‡ ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ·Â˘ Ú˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨˙ÂÈ˘ ≤∞ ≠Î Í˘ÓÏ
‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „ÁÈ· ˙˜ÏÂ„ ÔÈÈ„Ú ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Ì‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú© ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨®ÌÈ˜ÙÂÒÓ
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ
¨‰ÈÁ ÈÂ¯Ó˙ ¯Á‡Ï ËÚÓ ÁÂ˘˜ ÍÂÙ‰Ï ÈÂ˘Ú ÈÂ‚È‰‰ ∫·Â˘Á
˙Ó¯‚ ‡È‰Â ¨‰ÏÈ‚¯ ‡È‰ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ Æ˙Â·¯ ÈÂ‚È‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÏÏÂÎ‰
Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÆÈÂ‚È‰‰ ÚÂÓÏ ¯˙È ÌÂÓÈÁ ÚÂÓÏ È„Î ˙Î¯ÚÓ‰ È„È ÏÚ
¨‰ÏÈ‚¯ ‰ÏÂÚÙÏ ¯ÂÊÁ˙ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ ÆÂ‰˘ÏÎ ÏÂÙÈË·
Æ˙ÈÂÎÓ· ˘Ó˙˘˙ ‰· ‰‡·‰ ÌÚÙ·

‰¯‰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¯„·

‰Ï˜˙ ˙¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙ÈÂˆÓ ‰Ï˜˙ ÏÎ
≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „ÁÈ· ˙˜Ï„‰ ¨
Æ®“˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“ ˜¯Ù ‰‡¯© Æ®ÌÈÈ˜ Ì‡© ˙ÂÎ˙
ÍÈ˘Ó‰Ï Ô˙È ¨ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·
ÆÈÎÓ‰ ÈÂ‚È‰‰ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ· ‚Â‰Ï

‰¯‰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·
ÚÂÓÂ MAR-ON ·ˆÓ· ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ Á˙ÙÓ‰ Ì‡© È¯˘Ù‡ ÂÈ‡
‰‚‰ ÏÚ Ô‚Ó‰ È˘‡¯‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨®ÏÂÚÙÏ ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰
ÆÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰

Ò˜„È‡
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®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡© ‰ÈÈÁ È˘ÈÈÁ
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

∫ÌÈÏÈÏˆ‰ ˙ÂÙÈÎ˙
ÔË˜ ÏÂ˘ÎÓ‰ ÔÈ·Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰˘ ÏÎÎ ˙¯·Â‚ ¥
Æ¯˙ÂÈ
ÔÈ·Ï ˙ÂÈÂÎÓ‰ ÔÈ· ˜Á¯Ó‰˘ Ú‚¯· ÚÓ˘ÂÓ ÛÂˆ¯ ÏÈÏˆ ¥
„ÈÓ ˙˜ÒÙ ÏÈÏˆ‰ ˙ÚÓ˘‰ ÆÓ“Ò ≥∞≠Ó ÔË˜ ÏÂ˘ÎÓ‰
ÆÏ„‚ ÏÂ˘ÎÓ‰Ó ˜Á¯Ó‰˘Î
ÔÈ· ˜Á¯Ó‰ Ì‡ ˙Î˘Ó ÛÂˆ¯‰ ÏÈÏˆ‰ Ï˘ ‰ÚÓ˘‰‰ ¥
ÆÈÂÈ˘ ‡ÏÏ ¯˙Â ÏÂ˘ÎÓÏ ˙ÂÈÂÎÓ‰

ÍÂÏÈ‰ ÌÈ·Ï˘Ó˘ Ú‚¯· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÈÏÚÙÂÓ ÌÈ˘ÈÈÁ‰
ÔË˜ ˙ÈÂÎÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó˘ ÏÂ˘ÎÓ‰Ó ˜Á¯Ó‰˘ ÏÎÎ ÆÈ¯ÂÁ‡
ÆÌÈÏÈÏˆ‰ ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰· ˙ÂÙÈÎ˙‰ ˙¯·Â‚ ÔÎ ¨¯˙ÂÈ

‰Ï˜˙ ˙¯‰Ê‡

ÌÈÏÈÏˆ ˙ÚÓ˘‰

È¯ÂÁ‡ ÍÂÂÏÈ‰˘Î ¨‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ· ‰Ï˜˙ ÏÎ ˙Â·˜Ú·
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·
ÈÂÂÈÁ‰‰ ˙È¯Â ‰¯È‡Ó ¨·ÏÂ˘Ó
È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÈÂÂÈÁ Ì‚ ÚÈÙÂÓ ‰¯È‡Ó ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÎ˘
Æ®”ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â” ‡˘Â· ÂÈÈÚ© ®ÌÈÈ˜ Ì‡©

˙ÈÂÎÓ‰ È¯ÂÁ‡Ó ÏÂ˘ÎÓ ˘È Ì‡ ¨È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰ ÌÈ·Ï˘Ó˘Î
ÌÈÏÈÏˆ‰ ÌÈÚÓ˘ÂÓ ‰· ˙ÂÙÈÎ˙‰ ÆÌÈÏÈÏˆ ÌÈÚÓ˘ÂÓ
ÆÏÂ˘ÎÓ‰ ÔÈ·Ï ˘Â‚Ù‰ ÔÈ· ˜Á¯ÓÏ Ì‡˙‰· ‰˙˘Ó

‰ÏÚÙ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

¯Â¯‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÂÂ·˘ Ú˜˘Ï ¯Â¯‚ Ï˘ ÈÏÓ˘Á Ï·Î Ï˘ Ú˜˙ ÌÈ¯·ÁÓ˘Î
‰ÈÈÁ‰ È˘ÈÈÁ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙˜ÒÙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰¯È¯‚‰
ÆÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰‡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‰
Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈÎÈÓÓ‰ ÌÈÏ˙Ó ˙˜˙‰

¥

¥

‰¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙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˙

ÌÈ·˘ ¯Â¯‚‰ Ï˘ ÈÏÓ˘Á‰ Ï·Î‰ Ú˜˙ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó˘ ¯Á‡Ï
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
ÆÌÈ˘ÈÈÁ‰Ó ˙ÂÁÙÙÏ Ó“Ò ±∞ Ï˘ ˜Á¯Ó· ÌÈ‡ˆÓ

˙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˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ˙„¯Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ˘ÈÈÁ‰ Ï˘ ˙Â˘È‚¯‰ ¥
Ï˘ ÁË˘‰ ÈÙ˘Î Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰ÈÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
ÆÌÈÂ˘ ÌÈÈÂÙÈˆ Â‡ ıÂ· ¨‚Ï˘ ¨Á¯˜Ï ÌÈÙÂ˘Á ÌÈ˘ÈÈÁ‰
˙ÂÚ¯Ù‰”© ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ‡˘ ÌÈÓˆÚ ÌÈÏ‚Ó ÌÈ˘ÈÈÁ‰ ¥
Ô˜˙Ó· ¨Ï˘ÓÏ ¨Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÈÊÊÈÙ ˙ÂÚ¯Ù‰ Ï˘· ®”„‰
Æ„¯· Â‡ ®˙ÂÊÚ ˙ÂÁÂ¯© Ì˘‚ ¨˙ÂÈÂÎÓ ˙ÙÈË˘Ï

∂∏ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰
Æ·ˆÓÏ Ì‡˙‰· ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜ÏÂ„‰

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰Ó„˜‰
˘„ÁÓ ‰Ú˙‰ØÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ·ˆÓ
˙‡ ¯˘Ù‡Ï „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ∫˙È„È ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ
Æ˘„ÁÓ ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰
·ˆÓ· ‡ˆÓ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ¯¯Â· Ì‡ ∫Dualogic ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ
ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ˙‡ ¯¯Á˘ Â‡ ¨¯Á‡ ÍÂÏÈ‰ ÏÎ· Â˙Â‡ ·ˆ‰ ¨N
ÆR Â‡ ≠ ¨´ ≠Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ¯¯Â· ˙‡ ÊÊ‰ Â‡

˙È„È ‰˜ÒÙ‰Ø‰ÏÚÙ‰
ÔˆÁÏ· ˘ÂÓÈ˘· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ÏØÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È
ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ¨∂π ¯ÂÈ‡

˙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¯ ‚‰‰
ÌÂ‰ÈÊ ¨ÌÈÎÂÒÓ ÌÈÊ‚ ˙ËÈÏÙ ¨˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙˙ÁÙ‰·
ÆÌÈ˘Ú¯Â

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

Æ˙Ú˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÏÚÂÙ ˙Î¯ÚÓ‰
˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È ¨˙ÈÓÈÏ˜‡ ˙ÂÁÂ ÛÈ„Ú‰Ï ˘È Ì‡ ‰¯Ú‰
Ï˘ ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ ¯Â·Ú ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ
ÆÌÈÏ˜‡‰ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

‰˜ÒÙ‰ØÚÂÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙˜ÒÙ‰ ·ˆÓ
¨ÁÈÈ ·Î¯‰ Ì‡ ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÚÂÓ‰ ∫˙È„È ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ
Æ˙¯¯ÁÂ˘Ó „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„Â ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙
·Î¯‰ Ì‡ ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÚÂÓ‰ ∫Dualogic ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ
ÆN ·ˆÓ· ‡ˆÓ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ¯¯Â·Â ¨‰ˆÂÁÏ ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„Â ÁÈÈ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∂∏ ¯ÂÈ‡

˜¯ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ô˙È ‰¯Ú‰
ÚÂÓ‰Ó ÚÂÓÏ È„Î ¨˘ “ ˜מ±∞ ≠Î ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙Â¯È‰Ó·
·ˆ˜ Ï˘ ‰‚È‰ ˙Â¯È‰Ó· ¨ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙ‰Ï
Æ‰ÎÈÏ‰
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ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰ Ï˘Î È‡˙
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÂËÈÏÙ ˙Ï·‚‰ ¨˙ÂÁÂ ˙Â·ÈÒÓ ÏÚÙÂÓ Ô˜˙‰‰ ¯˘‡Î
¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ˙˜ÒÙÂÓ ‰È‡ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¨˙ÂÁÈË·Â
∫ÌÈÏÏÂÎ‰
Æ¯˜ ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰

¥

ÈÂÂÈÁ‰ Ì‡ ¨„ÁÂÈÓ· ˙Â¯˜ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË
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

¥

·Î¯ ÈÏÎ© ‰ÓÂˆÈÚ· ˙‡ˆÓ ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ ˙Â˘„Á˙‰
Æ®„·Ï· ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÌÚ

¥

Æ‰¯Â‚Ò ‰È‡ ‚‰‰ ˙Ï„

¥

Æ˙˜„Â‰Ó ‰È‡ ‚‰‰ Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á

¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÈÂ¯Ó˙ ¯Â·Ú ¨‰Ó‚Â„Ï© ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·ÏÂ˘Ó
Æ®‰ÈÁ

¥
¥

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÁÂ ÌÂÁ ˙Ó¯ Ì‡ ¨˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
„Â˜Ù˙ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î Â‡ ¨ÔÈÈ„Ú ‰‚˘Â‰ ‡Ï
ÆMAX-DEF
¨·Î¯· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÏ‰Ó·
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÁ˙‡Ï

¥

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
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∑∞ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨˙˜ÒÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ˙˜Ï„
˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÎÈÈÂ˘Ó‰ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈÂÂÈÁ ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ÍÎÏ ÛÒÂ·
ÌÈ‚ˆÂÓ Ì‰ ¨‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÚÙ‰ Â‡ ˙ÏÂÚÙ
Æ‰‚Âˆ˙·

∂π ¯ÂÈ‡

¨‰‚Âˆ˙· Ú„ÈÓ ˙Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ‡Ï ÏÈÚÏ ÌÈÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ¯˜Ó·
ÁÂÏ· ·‰·‰˙ ¨∂∏ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‡Â
ÆÌÈÂÂÁÓ‰
∑∞ ¯ÂÈ‡

·˜Ú ¨˙ÂÈÂˆ¯ ÔÈ‡˘ ÚÂÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˜ÒÙ‰ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰¯Ú‰
¨·ÏÂ˘Ó ÍÂÏÈ‰ ÌÚ „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ Ï˘ ÛÂËÁ ¯Â¯Á˘ ‰Ó‚Â„Ï
˘„ÁÓ ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ¨‰ÏÚÙÂ‰ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ Ì‡ Â‡
˙·ˆ‰· Â‡ ¨„ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰‡ÏÓ ‰ˆÈÁÏ· ÚÂÓ‰ ˙‡
Æ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰ ·ˆÓ· ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È

˘„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

¥

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
ÆÁ˙ÙÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˜¯ ÚÂÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ

˙˘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

¥

Ô‰Â ÌÊÓÊ ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰ ‰Ê ÌÈ‡˙ ·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÁÂÂ„Ó ‚‰‰
˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÓÈÈ˜ Ì‡Â ¨‰‚Âˆ˙· Ú„ÈÓ ˙Ú„Â‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ∂∏ ¯ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡

˙ÂÁÂ ÌÂÁ ˙Ó¯ Ì‡ ¨˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î Â‡ ¨ÔÈÈ„Ú ‰‚˘Â‰ ‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó
ÆMAX-DEF „Â˜Ù˙

¥

˙ÂÁÈË· È„Â˜Ù˙

“‰È‚¯‡· ÔÂÎÒÈÁ“ „Â˜Ù˙
®ÌÈÈ˜ Ì‡©
‡Ï ‚‰‰ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ˘„ÁÓ ‰Ú˙‰ ˙Â·˜Ú· Ì‡
˙Î¯ÚÓ ¨˙Â˜„ ≥ ≠Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ·Î¯· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ Úˆ·Ó
È„Î ¨ÔÈËÂÏÁÏÂ „ÈÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰˜ÈÒÙÓ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ
˙‡ ÚÈ˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· Æ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ÚÂÓÏ
ÆÁ˙ÙÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ÚÂÓ‰
È˙Ï· ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ô˙È ¨‰¯˜Ó ÏÎ· ‰¯Ú‰
Æ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ˙˜ÒÙ‰· ¨˙˜ÒÙÂÓ

ÔÙÂ‡· ÚÂÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÚÈ˙‰Ï Ô˙È ¨·ÏÂ˘Ó ÍÂÏÈ‰ ÌÚ
˘˜·˙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‡
Ê‡Ó ˙Â˜„ ≥ ÂÙÏÁ ¯˘‡Î ıÁÏ ÂÈ‡ „ÓˆÓ‰ Ì‡ ‰¯Ú‰
˙‡ ˘„ÁÓ ÚÈ˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ¨‰˜ÒÙÂ‰ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ˘
ÆÁ˙ÙÓ· ˘ÂÓÈ˘· ˜¯ ÚÂÓ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘È„˜‰Ï ˘È ¨˙ÈÂÎÓ ˙ÂÏÈÚÙ È‡ Ï˘ ‰¯˜Ó·
Æ¯·ˆÓ‰Ó ÁÂÎ‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ÍÏ‰Ó· ˙„ÁÂÈÓ
ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·© ∑≤ ¯ÂÈ‡ A ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
¨¯·ˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÚË‰ ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¨C Ô˘ÈÈÁ‰Ó ®B ÔˆÁÏ
ÆÂÓˆÚ ¯·ˆÓ‰ Ï˘ D ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜· Ô˜˙ÂÓÂ
¨¯·ˆÓ‰ ·ËÂ˜Ó ÌÚÙ Û‡ ˜˙Ï ¯ÂÒ‡ ‰Ê‰ Ô˘ÈÈÁ‰ ˙‡
Æ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÈÏÁÓ Ì‡ „·ÏÓ

‰¯È„Ò ‡Ï ‰ÏÂÚÙ
‚‰‰ Æ˙Ï¯ËÂÓ ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÏ˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·
¯ÂÈ‡ A ˙ÈÏÏÎ ‰Ï˜˙ ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â È„È ÏÚ ‰ÈÚ·‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ó
Ï˘Î ÏÓÒÂ ®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© Ú„ÈÓ ˙Ú„Â‰ ÌÚ ˙˜Ï„‰ ¨∑±
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ÆÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ∑± ¯ÂÈ‡ B ˙Î¯ÚÓ
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ È‡

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˙‰
ÌÚÙ Û‡ ¯·Á˙ Ï‡ ¨¯ÊÚ ÈÏ·Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÚÈ˙Ó ¯˘‡Î
·ËÂ˜Ï ¯ÊÚ‰ ¯·ˆÓ Ï˘ ∑≥ ¯ÂÈ‡ ≠ ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡
˙„Â˜Ï ‡Ï‡ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ¯·ˆÓ Ï˘ ∑≥ ¯ÂÈ‡ A ÈÏÈÏ˘‰
ÆÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ØÚÂÓ· ‰˜¯‡‰

‰¯‰Ê‡
ÊÎ¯Ó ÌÚ „ÈÓ˙ ¯˘˜ ¯Âˆ ¯·ˆÓ ÌÈÙÈÏÁÓ ¯˘‡Î
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
ÌÚÂ ¨®‰˘˜ ‰„Â·ÚÏ© ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ¯·ˆÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
ÆÌÈË¯ÙÓ‰ Ì˙Â‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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∑± ¯ÂÈ‡

˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰

‰¯‰Ê‡
Ì‡ ¨Dualogic ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ÌÚ ·Î¯ ÈÏÎ ¯Â·Ú
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˘
¨ÏÈÚÙ ‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ ≠HILL HOLDER „Â˜Ù˙Â ¨Dualogic
ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ¨ÔÂ¯„Ó ÏÚ ‰„È¯È· ‰¯ÈˆÚ Ï˘ ‰¯˜Ó·
‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ ≠ HILL HOLDER „Â˜Ù˙˘ È„Î ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·
ÆÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˜¯ ÔÈÓÊÂ ÏÈÚÙ ‡Â‰Â ¯Á‡Ó ≠ „˜Ù˙È

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡
‰˜ÒÙÂ‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ
˙ÈÈˆ ÆSTOP ·ˆÓÏ ··ÂÒ Á˙ÙÓ‰Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÚÂÓ ˙ÏÂÚÙ
˙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·
˙ÏÂÚÙ ‰˜ÒÙÂ‰˘ ‡„ÂÂ ˜Ï„˙Ó ‰˙‡ ¯˘‡Î ÆSTOP ·ˆÓÏ ··ÂÒ
ÆSTOP ·ˆÓÏ ··ÂÒ Á˙ÙÓ‰Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÚÂÓ

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∑¥ ¯ÂÈ‡

∑≥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

;‰Ë‡Ï Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡Ï Ï·Î

¥

ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓ
¨®ÌÈÈ˜ Ì‡© MP3ØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ÂÈ„¯‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Â·Ú
¯ÙÒÏ Û¯ÂˆÓ‰ ÁÙÒ· ˙Â˙È‰ ¨˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡¯˜
Æ‚‰Ï ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰

;ÌÈÈÓ„˜ ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ÌÈÏ·Î

¥

;·Î¯Ï ÂÈ„¯Ï Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡Ï Ï·Î

¥

;˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚· ‰Ë‡

¥

È˜˙ „ÂÈˆ
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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·Î¯Ï ÂÈ„¯

∫˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰

∫˙ÏÏÂÎ ˙Î¯ÚÓ‰

;·Î¯Ï ÂÈ„¯Ï ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‡Ï ÌÈÏ·Î ¥
;·Î¯Ï ÂÈ„¯ ˙È· ¥
;¯ÂÁ‡ÓÂ ÌÈÙÏÓ ÌÈÏÂ˜Ó¯Ï ÌÈ˙· ¥
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨ÌÈÏÂ˜Ó¯ ˙˜˙‰Ï
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ

È· ¨ÌÈÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡“Î Ó“Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ª˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„‰ È˙˘· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞

¥

¨Ë‡ÂÂ ≥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡“Î Ó“Ó ≥∏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„‰ È„ÂÓÚ·

¥

¨Ë‡ÂÂ ¥∞ È· ‡ÏÓ ÁÂÂËÏ ‡“Î Ó“Ó ±∂μ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ªÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ „ˆ‰ ˙ÂÁÂÏ·

¥

ª˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚ ÏÚ ‰Ë‡

¥

ÌÈË¯ÙÓ ¯Â·Ú© MP3ØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯
Û¯ÂˆÓ‰ “˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯“ ÁÙÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨‰ÏÚÙ‰Â
Æ®‰Ê ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÏ

¥

∫®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ˘‡¯Ó ˙˜˙ÂÓ‰ HiFi ˙Î¯ÚÓ

˘È ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï Ô˜˙ÂÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯ Ì‡
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ
ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ‰Î¯„‰ Ï·˜Ï È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ
‰ÏÂÏÚ ‰ÈÚË ‡ÏÏ ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ¯˙È ˙˜È¯Ù Æ¯·ˆÓ‰
ÆÂÏ ‰˙˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÂËÈ·ÏÂ ¨¯·ˆÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï
®ÌÈÈ˜ Ì‡©

‰˜˙‰Ï ‰Î‰

∫Ì‚ ÌÈÓÈÈ˜ ÈË¯„ËÒ‰ „ÂÈˆÏ ÛÒÂ·

È· ¨ÌÈÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡“Î Ó“Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ªË‡ÂÂ ∂∞

¥

¥

È„ÂÓÚ· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÏÈÏˆÏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„‰

È· ¨ÌÈÎÂÓ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡“Î Ó“Ó ±∂μ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ª˙ÂÈÓ„˜‰ ˙Â˙Ï„‰ È˙˘· ¨Ë‡ÂÂ ¥∞

¥

¥

ª¯ÂÁ‡Ó ÈÓÈ‰ „ˆ‰ ÁÂÏ· ¨Ë‡ÂÂ ,¥ x ≥∞ ¯·‚Ó

¨Ë‡ÂÂ ≥∞ È· ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÏÈÏˆÏ ‡“Î Ó“Ó ≥∏ ÌÈÏÂ˜Ó¯ È˘
ªÌÈÙÏ ˙Â˙Ï„‰ È„ÂÓÚ·

¥

˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ· È„È ÏÚ ÌÈ˘Î¯‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡
ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï ÌÈ˘˜·Ó Ì‡
˙Î¯ÚÓ ˙Ó‚Â„© ‰ÚÂ·˜ Á˙Ó ˙˜ÙÒ‡ ÌÈ˘¯Â„‰ ¨ÌÈÈÏÓ˘Á
ÌÈ¯ÊÈ·‡ Â‡ ¨®˙Â·È‚ „‚Î ˙ÈÈÈÂÂÏ ¯Â˙È‡ ˙Î¯ÚÓ Â‡ ‰˜ÚÊ‡
¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ¨ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ÒÓÂÚ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ÌÈ¯Á‡
‰·˘ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ
ÌÈ˜˙‰‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÌÈ ÎÓÒÂÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ ÌÈÏÂÎÈ
˙ÎÈ¯ˆ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÆLineaccessori Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰
‰ÏÂÎÈ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ ˜Â„·Ï ¨ÏÓ˘Á‰
˜ÊÁ ¯·ˆÓ Ï˘ ‰˜˙‰ ‰ˆÂÁ Ì‡‰ ÚÂ·˜ÏÂ ¨ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ
Æ¯˙ÂÈ

ÈÂ¯Ë˜Ï‡ØÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ Ï˘ ‰˜˙‰
ÏÓ˘Á È¯ÊÈ·‡Ï ˙ÂÁ· ÌÈÈ˜˙Ó˘ ÈÂ¯Ë˜Ï‡ Â‡ ÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ
¯ÂÈ‡ ‰‡·‰ ˙ÈÂÂ˙‰ ˙‡ ˙‡˘Ï ·ÈÈÁ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï
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‰

ª˙ÈÂÎÓ‰ ‚‚ ÏÚ ‰Ë‡

¥

ÌÈË¯ÙÓ ¯Â·Ú© MP3ØÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ Ô‚ ÌÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯
Û¯ÂˆÓ‰ “˙ÈÂÎÓ‰ ÂÈ„¯“ ÁÙÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨‰ÏÚÙ‰Â
Æ®‰Ê ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÏ

¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∑μ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˜Ï„‰ ˙Á˙·
ÔË˜Â‡ ¯ÙÒÓ ÌÚ ¨„·Ï· ˙¯ÙÂÚ ÏÂË ÔÈÊ·· ˘Ó˙˘‰
Æ˙ÂÁÙÏ 95RON

˙ÂÁÈË·

¨‰˜ÈÊÓ ‰ËÈÏÙÏ Ì¯Â‚ ÏÈÚÈ È˙Ï· ÈËÈÏË˜ ¯ÈÓÓ ∫·Â˘Á
Æ¯ÈÂÂ‡‰ ÌÂ‰ÈÊÏ Ì¯Â˙ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‡Ï ÂÏÈÙ‡ ˙¯ÙÂÚ ÌÚ ÔÈÊ·· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ∫·Â˘Á
ÏÂÏÚ ‰ÊÂ ¯Á‡Ó ¨ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó· Â‡ ¯˙ÂÈ· ‰Ë˜ ˙ÂÓÎ·
ÆÈËÈÏË˜‰ ¯ÈÓÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‰ÎÂÓ ‰¯ÂË¯ÙÓË· ‰ÏÂÚÙ‰ ≠

ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ

ÍÈÓÒ ÍÙÂ‰ ¯ÏÂÒ‰ ¨¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ ‰·È·Ò‰ ˙¯ÂË¯ÙÓË˘Î
˙ÂÈ˜˙· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÔÈÙ¯Ù È˜È˜ÏÁ Â· ÌÈ˘·‚˙ÓÂ
Æ˜Ï„‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰
È‚ÂÒ È˘ ˜Ï„‰ ˙ÂÁ˙· ÌÈ˜ÙÂÒÓ ¨‰‰Ï‡ ˙ÂÈÚ· ÚÂÓÏ È„Î
‚ÂÒÂ Û¯ÂÁÏ ‚ÂÒ ¨ıÈ˜Ï ‚ÂÒ ∫‰˘‰ ˙ÂÂÚÏ Ì‡˙‰· ¨¯ÏÂÒ
ÌÈ˜Ï„˙Ó Ì‡ Æ®„ÁÂÈÓ· ÌÈ¯˜Â ÌÈÈ¯¯‰ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï© ÈË˜¯‡
‰· ‰¯ÂË¯ÙÓËÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ÔÈ‡ ÂÈ˙ÂÂÎ˙˘ ¯ÏÂÒ·
TUTELA ÛÒÂ˙· Â˙Â‡ ··¯ÚÏ ıÏÓÂÓ ¨Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó
˙‡ ÍÂÙ˘Ï ˘È Æ‰ÊÈ¯‡‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ‰ ÒÁÈ· DIESEL ART
Æ¯ÏÂÒ· ˜ÂÏ„˙‰ ÈÙÏ ˜Ï„„„‰ ÏÎÈÓÏ ÛÒÂ˙‰
Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰˙Â‡ ÌÈÁÓ Â‡ ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó˘Î
ÆÈÓÂ˜Ó ¯ÏÂÒ· ˜Ï„˙Ï ıÏÓÂÓ ¨ÌÈ¯˜ Â‡ ÌÈÈ¯¯‰ ÌÈ¯ÂÊ‡·

˘È·ÎÏ ˙ÈÂÎÓ ˙ÈÈÏÚ ÚÂÓÏ ˙ÂÈÂ˘Ú ˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ∫·Â˘Á
ÏÂÏÚ ¯·„‰ Æ‰·Ó ÈÂÈ˘Î ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ¨ÌÈ¯ÊÈ·‡ ˙˜˙‰ ˙Â·˜Ú·
‰‡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
‰‡ˆÂ˙Î ÌÈ˜Ê ¯Â·Ú ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘È˙ ‡Ï FIAT ·Î¯‰ ˙¯·Á
ÏÚ ˘ÂÓÈ˘Ï ÂˆÏÓÂ‰ Â‡ Â˜ÙÂÒ ‡Ï ¯˘‡ ¨ÌÈ¯ÊÈ·‡ ˙˜˙‰Ó
˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ Â˜˙Â‰ ‡Ï Â‡ØÂ ¨FIAT ·Î¯‰ ˙¯·Á È„È
Æ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰

ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÂ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ
ÌÈÂÙÏË ˙Ó‚Â„© ˙¯Â˘˜˙ „ÂÈˆ· ˙ÈÂÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡
‚‚‰ ÏÚ ‰˜˙Â‰ Ì‡ ‡Ï‡ ¨®‰ÓÂ„ÎÂ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓ ¨ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ
Æ˙„¯Ù ‰Ë‡
ÍÂ˙· ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ‰Ï‡ ˙Ó‚Â„ ÌÈ¯È˘ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ∫·Â˘Á
≠Â¯Ë˜Ï‡ ˙Â„˘ ¯ˆÂÈ ®˙„¯Ù ‰Ë‡ ‡ÏÏÂ© ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙
‡˙ 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
(UMTS, EC È„È ÏÚ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈÈ¯ÏÂÏÒ ÌÈÂÙÏËÏ ¯˘‡·
˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‰„ÈÙ˜· ‡ÏÓÏ ‰·ÂÁ ¨GPRS, GSM)
ÆÔÂÙÏË‰ Ô¯ˆÈ Ï˘

˜Ï„‰ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù ‰ÒÎÓ
¨C „Â·È‡ ˙ÚÈÓÏ Ô˜˙‰ ÌÚ ˜ÙÂÒÓ ∑∂ ¯ÂÈ‡ B ‰ÒÎÓ
ÆA ˙È˙Ï„Ï Â˙Â‡ ÁË·‡Ó‰
Ï˘ ‰ÓÈË‡‰ Æ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙¯ÊÚ· B ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù
ÏÎÈÓ· Ï˜ ıÁÏ ˙ÈÈ·Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÈÂÏÈÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ
‰ÒÎÓ ¯Â¯Á˘ ÌÚ ÚÓ˘È‰Ï ÈÂ˘Ú‰ ‰˜ÈÈ‰ ˘Ú¯ ÔÎÏ Æ˜Ï„‰
˙‡ ˜„‰ ¨˜Ï„˙Ó ‰˙‡ ¯˘‡Î ÆËÏÁ‰· ÏÈ‚¯ ‡Â‰ ¨ÏÎÈÓ‰
¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ˙È˙Ï„‰ ÍÂ˙· ˜ÈÊÁÓ‰ Ô˜˙‰Ï ‰ÒÎÓ‰
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

‡ÏÓ ‰È‰È ˜Ï„‰ ÏÎÈÓ˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ıÏÓÂÓ ‰Ê ‰¯˜Ó·
Æ˙ÂÁÙÏ μ∞• Ï˘˘ ¯ÂÚÈ˘·

˜¯Â Í‡ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ¨ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ·
Ô˜˙‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ˘ ‰¯Â·Á˙Ï ¯ÏÂÒ·
Â‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘ ÆEN590 È‡ÙÂ¯È‡‰
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 ˙‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

˜ÂÏ„˙
˙ÂÙÒÂ‰ È˙˘ Úˆ· ¨‡ÏÓ ˜Ï„ ÏÎÈÓ ˜ÂÏ„˙ ÁÈË·‰Ï È„Î
ÛÈÒÂ˙ Ï‡ Æ‰·‡˘Ó‰ Á„˜‡ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰¯ÈˆÚ‰ ¯Á‡Ï
˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÚ·Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÂ ¯Á‡Ó ¨ÍÎÏ ¯·ÚÓ
Æ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥

˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙È ‚˙Ó

ÆSTOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ

¥

∫È„È≠ÏÚ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÏÚÙÂÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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¯Á‡Ï ˜Ï„ ÌÈÁÈ¯Ó Ì‡ ÔÎÂÒÓ ·ˆÓ ÚÂÓÏ È„Î
˙‡ ˘„ÁÏ ÔÈ‡ ¨˜Ï„ ˙ÙÈÏ„· ÌÈÈÁ·Ó Â‡ ‰Â‡˙
ÆÚÂÓÏ ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡

‡È‰ ‰¯È˘È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ¯˘‡Î ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡ ˙˜ÒÙ‰
ªÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„‰

¥

ª˙Â˙Ï„‰ ˙ÏÈÚ Ï˘ ÈËÓÂËÂ‡ ¯Â¯Á˘

¥

Æ˙ÈÓÈÙ‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙ÏÚÙ‰

¥

”Fuel cut off see ·Â˙ÈÎ‰ ‚ˆÂÓ ‰ÏÈÚÙ ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î

Æ®‚‰ ¯ÙÒ ‰‡¯ ˜Ï„ ˜Â˙È© handbook”

‡˙· ‰Ó‚Â„Ï ¨˜Ï„ ˙ÂÙÈÏ„Ï ˙Â¯È‰Ê· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ˜Â„·
Æ˜Ï„‰ ÏÎÈÓ ¯ÂÊ‡·Â ˙ÈÂÎÓÏ ˙Á˙Ó ¨ÚÂÓ‰
¨STOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ˙Â˘‚˙‰ ¯Á‡Ï
Æ¯·ˆÓ‰ ˙Â˜¯Ù˙‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î
ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Úˆ· ¨‰˙ÂÓ„˜Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï
∫‡·‰
ªMAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ

¥

ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÈÎ‰ ÔÂÂÁÓ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥

ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥

ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥

ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥

ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÈÎ‰ ÔÂÂÁÓ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥

ªÈÓÈ‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰

¥

ªÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÁÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥

ÏÊÈ„ ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ

‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰‚‰

®„·Ï· DPF ÌÚ Multijet ÚÂÓ·©

ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜˙‰· ˙Â„ÈÂˆÓ ÔÈÊ· ÚÂÓ ÌÚ ˙ÂÈÂÎÓ
∫ÌÈÏÈÚ¯ ÌÈÊ‚ Ï˘ ‰ËÈÏÙ ˙˙ÁÙ‰Ï

(DPF)

˙Î¯ÚÓÓ „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ¨ÈÎÓ ÔÒÓ ‡Â‰ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ÔÒÓ
ÌÈÊ‚‰ ÌÈÏÈÎÓ˘ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙ÈÊÈÙ „ÎÂÏ˘ ¨‰ËÈÏÙ‰
ËÚÓÎ ˜ÏÒÏ „ÚÂ ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ÔÒÓ ÆÏÊÈ„ ÈÚÂÓÓ ÌÈËÏÙ˘
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˘ ‰¯˜·‰
ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙ÂÓÎ ˙‡ ˙·˘ÁÓÂ ®‰ÓÂ„ÎÂ ‰¯ÂË¯ÙÓË ¨Í¯„‰
ÌÈ˜È˜ÏÁ‰ ˙‡ „ÎÂÏ ÔÒÓ‰˘ ¯Á‡Ó ÆÔÒÓ‰ È“Ú Â„ÎÏ˘
˙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‡
ÈÂ˜È‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÍÏ‰Ó· Æ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ È‡˙Â ÔÒÓ‰
˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÈÈÏÚ ∫˙Â‡·‰ ˙ÂÚÙÂ˙· ÔÈÁ·˙˘ ÔÎ˙ÈÈ ¨ÈÓˆÚ‰
¨˙ÈÏÓ˘Á‰ ‰ÙÈÓ‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ ¨ÚÂÓ‰ Ï˘ ˜¯Ò‰ „ÏÒ·
ÈÊ‚ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰¯ÂË¯ÙÓË ¨Ô˘Ú ˙ËÈÏÙ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÈÈÏÚ
˙ÂÚ‚ÂÙ ÔÈ‡ Ô‰Â ‰Ï˜˙ ¯„‚· ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÚÙÂ˙ Æ‰ËÈÏÙ‰
‰ÚÈÙÂÓ Ì‡ Æ‰·È·ÒÏ ˜Ê ˙ÂÓ¯Â‚ Â‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ·
Æ“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â” ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨˙„ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰

ªÈ˙‚¯„≠˙Ï˙ ÈËÈÏË˜ ¯ÈÓÓ

¥

ª‰„·ÓÏ È˘ÈÈÁ

¥

Æ˜Ï„ ÈÂ„È‡ ˙ÚÈÓÏ ˙Î¯ÚÓ

¥

¨‰˜È„· Í¯ÂˆÏ ÂÏÈÙ‡ ÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ ÁÈ˙ Ï‡ ¨ÍÎÏ ÛÒÂ·
ÆÌÈ˜˙ÂÓ ¯˙ÂÈ Â‡ „Á‡ ˙ˆÓ ¯˘‡Î

‰¯‰Ê‡
„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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÂÁÈË·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

Æ‰ÚÈÒ‰ ÍÏ‰Ó· C ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÔÂ¯„Ó ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ÏÚÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÏÈÚ‰ ÔÂ‚Ó
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·

‰¯‰Ê‡
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

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á
˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘‰
„ÂÓˆ Í·‚ ¯˘‡Î ¨‰ÊÁ‰ ÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯·Ú‰
Æ·˘ÂÓ‰ ·‚ ˙Ú˘ÓÏ
˙ÈÂ˘Ï‰ ˙‡ ÒÈÎ‰Ï ÍÈÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ È„Î
˙˘È˜ ˙ÚÓ˘˘ „Ú ∑∑ ¯ÂÈ‡ B ÌÊ·‡‰ ÍÂ˙Ï ∑∑ ¯ÂÈ‡ A
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˘
‰˙Â‡ ÊÂÁ‡Â ¨‰¯Â‚Á‰ ¯Â¯Á˘Ï ∑∑ ¯ÂÈ‡ C ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
‰¯Â‚Á‰ ÆÌÈÏÂ˙ÈÙ ÚÂÓÏ È„Î ¯ÂÁ‡Ï ˙ÏÏ‚ ‡È‰˘ ÔÓÊ·
ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˙ÂÂÎ˙ÓÂ ‰ÏÈÏ‚‰ ÔÂ‚Ó ÍÂ˙Ó ˙˘¯Ù
˘ÙÂÁ ÂÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ¨‰˙Â‡ ¯‚ÂÁ‰ ÚÒÂ‰ ÛÂ‚Ï ‰Ó‡˙‰·
Æ‰ÚÂ˙

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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∑∑ ¯ÂÈ‡

Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ

S.B.R ˙Î¯ÚÓ

˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î
‰ÓÎ ¯ÂÁ‡Ï ÌÈÏÏÂ‚ ‰Ï‡ ÌÈ˜˙‰ ÆÌÈÈÓ„˜ Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ·
˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÌÈ¯ËÓÈËÒ
„ÓˆÂ˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ÈÎ ÌÈÁÈË·Ó Ì‰ ‰Ê ÔÙÂ‡· Æ‰ÓÈÏ‡
ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÏÂÚÙ˘ ÈÙÏ ¨ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ‰˙Â‡ ¯‚ÂÁ‰ Ï‡ ÂÙÂ‚Ï
Ì„˜‰ È˙ÂÓ˘ ÔÈÈˆÏ È„Î ˙ÂÏÚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á Æ‰ÏÈÁ˙Ó
Ì‡ Ì‚ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ‰¯ÊÁ· ÏÂÏ‚Ï Ô˙È ‡ÏÂ ¨ÂÚÙÂ‰
ÆÈ„È ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ ÌÈÁÓ
¨®˙Ï„‰ Ô˙ÙÓ ¯ÂÊ‡·© ÛÒÂ Ì„˜ ÔÁ˙ÂÓ· ˙„ÈÂˆÓ ÂÊ ˙ÈÂÎÓ
ÆÈ˙Î˙Ó‰ Ï·Î‰ ˙Â¯ˆ˜˙‰ È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ Â˙ÏÂÚÙÂ
˙ÏÂÚÙÓ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ∫·Â˘Á
‰˙Â‡ ¯ÂÓ˘Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚Á ¨Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ
ÆÌÈÈÎ¯È‰ Ô‚‡ÏÂ ‰ÊÁÏ ‰„ÂÓˆ
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
ÆÌÙÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨ÂÚ‚Ù Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ®’ÂÎÂ ˙ÂÈÓÈ

˙¯Â‚Á ¯ÂÎÊ‡© S.B.R ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˙Â¯Â‚Á Ì‡ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰Â ‚‰‰ ˙‡ ‰¯È‰ÊÓ‰ ¨®˙ÂÁÈË·
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ¨Â¯‚Á ‡Ï Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÈË·‰
ÌÊÓÊ ÏÈÏˆÂ ¨˙ÂÚÈ·˜· ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ª˙ÂÂ˘‡¯‰ ˙ÂÈ˘‰ ∂ Í˘Ó· ÏÚÙÂÓ Í˘Ó˙Ó

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

¥

ÚÓ˘ ÌÊÓÊ‰ ÏÈÏˆÂ ˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¥
Æ˙Â‡·‰ ˙ÂÈ˘‰ π∂≠· ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨ÚÂ·˜ ‰ÏÂÚÙ ÏÂËÈ· ¯Â·Ú
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ
Æ˙Â¯„‚‰ ËÈ¯Ù˙· Ì‚ S.B.R ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ·Â˘Ï Ô˙È

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÁ‰
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙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®∑∏

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰¯‰Ê‡
¯Á‡Ï ÆÈÓÚÙ≠„Á ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ÂÏÚÙÂ‰˘
˘ÂÓÈ˘Ï ÔÂ¯Á‡ ÍÈ¯‡˙ ÆÌÙÈÏÁ‰Ï È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Æ˙Ï„‰ ‰ˆ˜· ˙˜˙ÂÓ‰ ˙ÈÂÂ˙· ÚÈÙÂÓ
ÆÌÙÈÏÁ‰Ï È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ

ÌÂÓÈÁ Â‡ ˙Â„Â˙ ¨˙ÂË·ÁÏ ÂÓ¯‚ ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ
∂ ≠Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· 100°C ≠Ó ‰ÏÚÓÏ© ÈÓÂ˜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
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Æ’ÂÎÂ ‰Î¯„Ó ˙ÂÙ˘ ˙Ó‚Â„ ¨ÌÈÏÂ˘ÎÓ
ÆÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÔÂÒÈ¯ ÁÂÎ ÈÏÈ·‚Ó
‰ÏÈÏ‚‰ ÈÂ‚Ó ÌÈÏÏÂÎ ¨ÚÒÂ‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î
‰ÊÁ‰ ÏÚ È„Ó ·¯ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰ ÌÈÚÂÓ‰ ¨ÔÂÒÈ¯ ÁÂÎ ÈÏÈ·‚Ó
˙¯Â‚Á Ï˘ ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÏÂÚÙ ÍÏ‰Ó· ¨ÚÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÙ˙Î‰Â
Æ˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰· ˙ÂÁÈË·‰

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∑∏ ¯ÂÈ‡
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‰¯‰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
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ

∑π ¯ÂÈ‡

‰ÚÂˆ¯‰ Æ˙Ï˙ÂÙÓ ‰È‰˙ ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á˘ ¯ÂÒ‡ ∫·Â˘Á
¨ÔÂÒÎÏ‡· ‰ÊÁ‰Â Û˙Î‰ ·ÁÂ¯Ï ¯Â·ÚÏ ˙·ÈÈÁ ‰ÂÈÏÚ‰
ÈÙÎ© ÌÈÈÎ¯ÈÏ ‰„ÂÓˆ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰Â˙Á˙‰ ‰ÚÂˆ¯‰Â
Ï‡ ÆÚÒÂ‰ Ï˘ ÔË·‰ ·ÁÂ¯Ï ‡ÏÂ ¨®∑π ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘
˜ÈÁ¯‰Ï È„Î ¨®ÌÈ·Ë‡ ¨˙ÂÎÈÒ© Ì‰˘ÏÎ ÌÈËÈ¯Ù· ˘Ó˙˘˙
ÆÛÂ‚‰Ó ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡
„Á‡ Ì„‡ ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ÏÎ· ∫·Â˘Á
˙Á‡ ˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ÌÚ ÍÈÎ¯· ÏÚ „ÏÈ ÚÈÒ˙ Ï‡ Æ„·Ï·
Ì‰˘ÏÎ ÌÈˆÙÁ ·Èˆ‰Ï ÔÈ‡ ˙ÈÏÏÎ Æ∏∞ ¯ÂÈ‡ ¨ÌÎÈ˘ ÏÚ Ô‚‰Ï
Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ÔÈ·Ï Ì„‡‰ ÔÈ·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏∞ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‰ÁË·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰
ÌÈÚÒÂ‰ ÏÎ ¨˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÈÏÓÈËÙÂ‡ ‰‚‰ ¯Â·Ú
ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯Â‚ÁÏÂ Ì‰È˙ÂÓÂ˜Ó· ˙·˘Ï ÌÈ·ÈÈÁ
Æ˙ÂÓÈ‡˙Ó
ÆÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ¯·„‰
˙˜˙ ÈÙ ÏÚ ¨‰ÙÂ¯È‡ ˙ÂÈ„Ó ÏÎ· ‰·ÂÁ ¯„‚· ‡È‰ ÂÊ ‰ÈÁ‰
Æ2003/20/EC ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰
„ÏÈ‰ È¯È¯˘Â ¨®‰©ÂÙÂ‚Ï ÒÁÈ· ¯˙ÂÈ „·ÎÂ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ „ÏÈ ˘‡¯
ÂÊ ‰·ÈÒÓ ÆÔÈÈ„Ú ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÌÈÁ˙ÂÙÓ ÌÈ‡ ÂÈ˙ÂÓˆÚ ‰·ÓÂ
ÔÂÒÈ¯‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÓ ˙ÂÂ˘ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ì‰Ï ˙Â˘¯„
Æ‰Â‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Ï È„Î ¨ÌÈ¯‚Â·ÓÏ
˙ÂÂ‰Ó ÌÈ„ÏÈ ¯Â·Ú ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰‚‰· Ô„‰ ¯˜ÁÓ ˙Â‡ˆÂ˙
˘Ó˙˘‰Ï ·ÈÈÁÓ ¯˘‡ ¨ECE-R44 ÈÙÂ¯È‡‰ Ô˜˙Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡
∫˙ÂˆÂ·˜ ˘ÓÁÏ Ô˙Â‡ ˜ÏÁÓÂ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ·
Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜
‰ˆÂ·˜
‚“˜ ±∞≠∞ Ï˜˘Ó
∞ ‰ˆÂ·˜
‚“˜ ±≥≠∞ Ï˜˘Ó
´∞ ‰ˆÂ·˜
‚“˜ ±∏≠π Ï˜˘Ó
± ‰ˆÂ·˜
‚“˜ ≤μ≠±μ Ï˜˘Ó
≤ ‰ˆÂ·˜
‚“˜ ≥∂≠≤≤ Ï˜˘Ó
≥ ‰ˆÂ·˜

‰¯‰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˙
∫˙Â‡·‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ „Ù˜‰
‡ÏÂ ˙Â˜„Â‰Ó „ÈÓ˙ ‰ÈÈ‰˙ ˙Â¯Â‚Á‰˘ „Ù˜‰ ¥
˙Â˘¯Ù Ô‰˘ ‡„ÂÂ ÆÔ˙Â‡ ÌÈ¯‚ÂÁ ¯˘‡Î ¨˙ÂÏ˙ÂÙÓ
ÆÈ˘ÙÂÁ ÔÙÂ‡· ¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÏÏ‚Â
‰¯ÓÂÁ· ‰Â‡˙ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÏÁ‰ ¥
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·
ÈÓÈÎ ¯ÓÂÁ ÏÎ· Â‡ ÌÈÚ·ˆ· ¨ÌÈÈ·ÏÓ· ¨‰˜ÈÓÂÂ˜‡·
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˜˙‰
ÈÓÈÒ· ÔÈÁ·‰Ï Ô˙È ¯˘‡Î ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÏÁ‰ ¥
ÆÌÈÎ˙Á Â‡ È‡Ï·

ÆÏÈ‚‰ ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎÏ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ‰ÚÈˆÓ Lineaccessori
ÂÎÂ˙ Ô‰Â ¯Á‡Ó ¨‰Ï‡ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ıÏÓÂÓ
ÆË‡ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓ ¯Â·Ú „ÁÂÈÓ·

´∞ ≠Â ∞ ˙ÂˆÂ·˜
˙ÂÒÈ¯Ú· ˙‡˘Ï ‰·ÂÁ ‚“˜ ±≥ „Ú Ï˘ Ï˜˘Ó· ˙Â˜ÂÈ˙
ÂÏÚÙÈ ‡Ï˘ ÍÎ ¨˘‡¯· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ¨¯ÂÁ‡Ï ˙ÂÂÙ‰ ˙ÂÁÈË·
Æ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰ËÂ‡˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯‡ÂÂˆ‰ ÏÚ ÌÈ„·Î ÌÈÒÓÂÚ
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

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ ÔÈ˜˙‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ ∫‰¯ÂÓÁ ‰ÎÒ
¯˘‡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‰
˙ÂÈ¯Î“ ‡˘Â· ¨“ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î“ ‰‡¯© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
¨Ô˙È˘ ‰ÓÎ „Ú ¯ÂÁ‡Ï ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ ÊÊ‰ Æ®“˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡
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‡·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏± ¯ÂÈ‡
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± ‰ˆÂ·˜
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙ÂÎ¯ÚÓ· ÌÚÈÒ‰Ï Ô˙È ‚“˜ ±∏ „ÚÂ ‚“˜ π ≠Ó ÏÁ‰ ÌÈ„ÏÈ
Æ∏≤ ¯ÂÈ‡ ¨ÌÈÙÏ ˙ÂÂÙ‰ ÔÂÒÈ¯

‰¯‰Ê‡
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

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‡
Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏≤ ¯ÂÈ‡
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‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

˙ÂÁÈË·
≥ ‰ˆÂ·˜

≤ ‰ˆÂ·˜

ÌÈ‡ ¨‚“˜ ≥∂ „Ú ≤≤ Ï˜˘Ó· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÊÁ‰ È„ÓÓ
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·

˙Â¯Â‚Á ˙‡ ¯Â‚ÁÏ ÌÈÏÂÎÈ ‚“˜ ≤μ „Ú ±μ Ì‰ÈÏ˜˘Ó˘ ÌÈ„ÏÈ
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
‰ÚÂˆ¯‰ „ÂÚ· ¨Â¯‡ÂÂˆ „‚Î ‡ÏÂ „ÏÈ‰ ‰ÊÁ ÏÚ ˙ÂÁÈË·‰
ÆÂË·Ï ‡ÏÂ ÂÈÎ¯ÈÏ ‰„ÂÓˆ ‰È‰˙ ‰Â˙Á˙‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏¥ ¯ÂÈ‡

∏≥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

89

Ì‡‰ ˜Â„· ¨‰˜˙Â ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î Ì‡
‡„ÂÂÏ ¨˙˜ÏÂ„ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ‰ÓÂ˙Î‰ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
Æ‰˜˙Â ÔÎ‡ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î˘
˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˜ÂÈ„· ÏÚÙ
˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘ Æ˜ÂÁ· ˘¯„Î ¨„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰
ÏÂÚÙ˙ ˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒÂ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ÌÚ „ÁÈ· ˙ÈÂÎÓ·
˙ÂÂÏ ÔÈ‡˘ „ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯ÂÒ‡ Æ‰Ê
Æ˙Â‡¯Â‰ ÂÈÏ‡
‡„ÂÂÏ È„Î ¨˙ÂÁÈË·‰ ˙¯Â‚Á ˙‡ „ÈÓ˙ ÍÂ˘ÓÏ „Ù˜‰
Æ·ËÈ‰ ‰˜„Â‰ ‡È‰˘
ÆÔÂÒÈ¯ ˙Î¯ÚÓ ÏÎ· „Á‡ „ÏÈ ˜¯ ÔÒ¯Ï Ô˙È
¯‡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·
Æ˘„Á

¥

¥

‰¯‰Ê‡
Æ„·Ï· ‰˜˙‰‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï Â„ÚÂ ÌÈ¯ÂÈ‡‰
Æ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÙ¯ÂˆÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ÔÈÈÚ

·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ‰·È˘È‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙Ó‡˙‰
ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·
¥
¥
¥
¥

„ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰ÈÁ‰Ï ˙Ó‡Â˙
Ë‡ÈÙ
˙˜˙‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ‰¯È„‚Ó‰ 2000/3/EC ÈÙÂ¯È‡‰
¨˙ÈÂÎÓ· ÌÈÂ˘ ‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈ„ÏÈÏ ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ
∫‰‡·‰ ‰Ï·Ë· Ë¯ÂÙÓÎ
·˘ÂÓ
È¯ÂÁ‡

¥

‰¯‰Ê‡
¨ÈÓ„˜‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË· È·˘ÂÓ ÔÈ˜˙˙ Ï‡
¯ÂÒ‡ ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î· ˙Â„ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓ·
ÆÈÓ„˜‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈ ÚÈÒ‰Ï

Ï˜˘Ó ÁÂÂË

‰ˆÂ·˜

‚“˜ ±≥ „Ú
´∞ ¨∞
U
U
‚“˜ ±∏ „Ú π
±
U
U
‚“˜ ≤μ „Ú ±μ
≤
U
U
‚“˜ ≥∂ „Ú ≤≤
≥
ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙Â˜˙‰Ï ÌÈ‡˙Ó ‰·È˘È‰ ÌÂ˜Ó Ω U
ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ Ô˜˙Ï Ì‡˙‰·“Universal“ ‚ÂÒÓ ÌÈ„ÏÈÏ
ÆÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ Ï˜˘Ó‰ ˙ÂˆÂ·˜ ¯Â·Ú ¨ECE-R44
∫˙ÈÂÎÓ· ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ‰ÁÂË· ‰ÚÒ‰Ï ˙ÂÈÁ‰‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰Ï
¨È¯ÂÁ‡‰ ·˘ÂÓ· ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·‰ È·˘ÂÓ ˙‡ Ô˜˙‰ ¥
Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÈÂÎÓ· ¯˙ÂÈ· ÁÂË·‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡Â‰˘
Æ‰Â‡˙
U

¥

ÚÒÂ ·˘ÂÓ
ÈÓ„˜
U

·˘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‡
˙ˆÂ·˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ¨ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï Univeral isofix È·˘ÂÓ
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‡
˙ÓÈ˘¯· ÔÈÈÚ© ÂÊ ˙ÈÂÎÓÏ „ÁÂÈÓ· Â¯˘Â‡Â ÂÁ· ¨ÂÎÂ˙
Æ®„ÏÈÏ ˙ÂÁÈË·‰ ·˘ÂÓÏ ˙ÂÂÏ‰ ˙ÂÈÂÎÓ‰
„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È ¨ÂÏ˘ ‰Â˘‰ ÔÂ‚ÈÚ‰ ˙Î¯ÚÓ ·˜Ú
¨∏∂ ¯ÂÈ‡ A ˙ÂÈ˙Á˙‰ ˙ÂÈ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÚ·ËÏ ÔÂÎ ÔÙÂ‡·
Æ·˘ÂÓ‰ ˙È¯ÎÏ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ÔÈ· ˙ÂÚÂ·˜‰
‰¯È˘˜‰ ˙ÚÂˆ¯ ˙‡ ÁË·‡ È¯ÂÁ‡‰ Û„Ó‰ ˙¯Ò‰ ¯Á‡Ï
¨∏∑ ¯ÂÈ‡· B ˙Ú·ËÏ ¨„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ‰ ˙ÈÏÈÚ‰
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ùˆ¯ ÔÈ·Ï ˙È¯ÂÁ‡‰ ·‚‰ ˙Ú˘Ó ÔÈ· ‰ÚÂ·˜‰
‰˙‡ ¨Univeral isofix ‚ÂÒÓ ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ ¯ÂÎÊ
ÔÂÓÈÒ‰ ÌÚ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰ ÌÈ·˘ÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ
Æ ECE R44/03 Univeral isofix

ÔÂÒÈ¯Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ È·˘ÂÓ ˙˜˙‰
ÌÈ„ÏÈ
Univeral È·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ÔÂ‚ÈÚ ˙Â„Â˜· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˙ÚÒ‰Ï ‰ÙÂ¯È‡· ‰˘„Á ˙È˜˙ ˙Î¯ÚÓ ÆÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï isofix
ÆÌÈ„ÏÈ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏∂ ¯ÂÈ‡

∏μ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙˜˙‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ‰·È˘È‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙Ó‡˙‰
ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï Univeral isofix È·˘ÂÓ
¨ECE 16 ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë·
ÔÂÒÈ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÂ˘‰ ‰˜˙‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ
ÆUniveral isofix ÔÂ‚ÈÚ ˙ÂÚ·Ë· ¨Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ‚ÂÒÓ

”G0/I” È·˘ÂÓÂ Uniiversal Isofix “Duo Plus” ÌÈ„ÏÈ È·˘ÂÓ
ÆLineaccessorri Fiat Ô˜˙· ÌÈ„ÓÂÚ
˙¯·ÂÁÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨˘ÂÓÈ˘Ø‰˜˙‰Ï ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù ¯Â·Ú
Æ„ÏÈ‰ ·˘ÂÓ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰

‰¯‰Ê‡
·˘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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏∑ ¯ÂÈ‡
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È¯ÂÁ‡ ‰·È˘È ÌÂ˜Ó
Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ÈÂˆÈ˜

Ï„Â‚ ˙ÂˆÂ·˜
Ò˜ÈÙÂÊÈ‡

·˘ÂÓ ÔÂÂÈÎ
˙ÂÁÈË·‰

Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜

X

F

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

G

X

E

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ
¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

E

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

D

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

C

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

D

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

X

C

¯ÂÁ‡Ï ‰ÂÙ

IUF

B

ÌÈÙÏ ‰ÂÙ

± ‰ˆÂ·˜

IUF

B1

ÌÈÙÏ ‰ÂÙ

‚“˜ ±∏ „Ú π

IUF

A

ÌÈÙÏ ‰ÂÙ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
Ï˜ÏÒ

˙ÂÁÈË·
‚“˜ ±∞ „Ú ∞ ‰ˆÂ·˜
‚“˜ ±≥ „Ú ´∞ ‰ˆÂ·˜

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

ÆÏ„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
¯˘Â‡˘ ¨®˙ÈÏÈÚ ‰¯È˘˜ ˙ÚÂˆ¯ ÌÚ© Univeral ‚ÂÒÓ ¨ÌÈÙÏ ‰ÂÙ‰ ÌÈ„ÏÈ ÔÂÒÈ¯Ï Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ·˘ÂÓ ˙˜˙‰Ï ÌÈ‡˙Ó
ÆÂÊ Ï˜˘Ó ˙ˆÂ·˜ ¯Â·Ú ˘ÂÓÈ˘Ï

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

X
IUF

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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∫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·
Æ®‘„ÎÂ Ô‚Ó ˙Â¯„‚·
˙ÂÁÈË· ÈÓÂÒÁÓ Â‡ ÌÈ¯Á‡ ·Î¯ ÈÏÎÏ ˙Á˙Ó ‰¯È„Á· ¥
Æ®Ô‚Ó ˙Â¯„‚ Â‡ ˙ÂÈ‡˘Ó ‰Ó‚Â„Ï©
‰‡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‰

‰¯‰Ê‡
¯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
¨®‚‰‰ ÈÎ¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î
ÌÈ¯‚ÂÁ‰ ¨ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÚÒÂ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ˙ÂÏÈÂÎÓÂ ˙ÂÎÂ˙Ó
Æ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡
˙‡ ‡ÏÓÓ ¨˙È·¯Ó‰ ˙ÂÁÙ˙‰‰ Ú‚¯· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÁÙ
Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰ Ô‚Ó‰ ÔÈ· ¨‚‰‰ ÔÈ·Ï ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÔÈ·˘ ·Á¯Ó‰
ÚÒÂ‰Â ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ ÔÈ·Â ¨‚‰‰ Ï˘ ÌÈÈÎ¯·‰Â ‰‚‰‰ „ÂÓÚ
ÆÈÓ„˜‰

¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
ÚÒÂÏÂ ‚‰Ï ˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˙ÂÈ¯ÎÂ „ˆ ˙ÂÈ¯Î ¨‚‰‰ ÈÎ¯· ˙‚‰Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ¨ÈÓ„˜‰
ÆÔÂÏÈÂ

˙ÂÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
¨®‚‰‰ ÈÎ¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î
˙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˘
Æ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ‰È‡ ÂÊ ¨®’ÂÎÂ
‰¯˜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‡‰
¨®‚‰‰ ÈÎ¯·ÏÂ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂÏ ¨‚‰Ï© ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î
ÔÎÏÂ ¨ÔÓÈÏ˘‰Ï ‡Ï‡ ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Â„ÚÂ ‡Ï
˜ÂÁ· ˘¯„Î ˙ÂÁÈË·‰ ˙Â¯Â‚Á ˙‡ „ÈÓ˙ ¯Â‚ÁÏ ˘È
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
¨˙È¯Î‰ È„È ÏÚ ˙˜ÚÂÓ‰ ‰‚‰‰ Æ‰‡ÂÏÓ· ‰ÁÙ˙‰
Æ‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ˙˙ÁÙÂÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË· ·˘ÂÓ ÔÈ˜˙‰Ï ËÏÁ‰· ¯ÂÒ‡ ∫‰¯ÂÓÁ ‰ÎÒ
˙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

˙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‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‚‰‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
‰ÁÓÂ‚· ˙˜˙ÂÓ‰ ¨„ÈÓ ˙ÁÙ˙Ó˘ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ
Æ∏∏ ¯ÂÈ‡ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚· ˙„ÁÂÈÓ

ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î
‰ÁÓÂ‚· ˙˜˙ÂÓ‰Â ¨„ÈÓ ˙ÁÙ˙Ó‰ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ
˙È¯ÎÓ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰ÁÙ Æ∏π ¯ÂÈ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ˙„ÁÂÈÓ
Æ‚‰‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
∏π ¯ÂÈ‡

∏∏ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÚÒÂ‰ Ï˘ „ˆ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ÏÂ¯ËÏ ∫·Â˘Á
≠·¯ ‰‚Âˆ˙“ ≠Â “˙ÈÏËÈ‚È„ ‰‚Âˆ˙“ ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰ ¨ÈÓ„˜‰
Æ“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“ ˜¯Ù· “˙È˙ÈÏÎ˙

˙ÂÁÈË·

®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡©®ÔÂÏÈÂ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÁÙ˙Ó‰ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ
‰È‚Ó ‡È‰ Æπ± ¯ÂÈ‡ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó·
˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¨ÌÈÚÒÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÎ¯È‰ ÏÚÂ ‰ÊÁ‰ ÏÚ
Æ‰‰Â·‚ „Ú ˙ÈÂÈ· ‰¯ÓÂÁ ˙Ó¯· „ˆ

¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î© „ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ‚‰‰ ÈÎ¯·Ï ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
‡˙· ˙Ó˜ÂÓÓ‰ ¨È„ÈÈÓ ÔÙÂ‡· ˙ÁÙ˙Ó ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ˙ÏÏÂÎ
π∞ ¯ÂÈ‡ ÔÂ˙Á˙‰ Ô‚ÓÏ ˙Á˙Ó ¨ÂÊ ‰¯ËÓÏ ˜ÙÂÒÓ‰ „ÁÂÈÓ
‰¯˜Ó· ˙ÙÒÂ ‰‚‰ ˜ÈÚ‰Ï ˙ÎÂ˙ÓÂ ¨‚‰‰ ÈÎ¯· ‰·Â‚·
Æ˙È˙ÈÊÁ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘

„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î

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„˜‰

¯ÂÈ‡ ‚‚‰ „ˆ „ÂÙÈ¯ È¯ÂÁ‡Ó ˙ÂÓ˜ÂÓÓ‰ ˙ÂÈ¯Î È˙˘ ˙ÂÏÏÂÎ
Ï˘ Ì‰È˘‡¯ ÏÚ Ô‚‰Ï È„Î ¨„ÁÂÈÓ ¯ÂÓÈ‚ È„È ÏÚ ˙ÂÒÂÎÓÂ π≤
˙Â„Â‰ ¨„ˆ ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÚÒÂ‰
ÆÔ‰Ï˘ ·Á¯‰ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ·Á¯ÓÏ

„Ú ¨˙ÂÙÈˆ¯· ¯È‡˙ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
„ˆ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î Ï˘ ‰ÏÂÚÙÏ ˘„ÁÓ Ô˙¯˘Î‰Ï
ÆÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘

π± ¯ÂÈ‡

π∞ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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¯˘‡Î ¨¯¯Á˙˘‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ˜·‡ Ï˘ ‰Ë˜ ˙ÂÓÎ ∫·Â˘Á
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
‰Ù Æ˙Ï„‰ ‰ˆ˜ ÏÚ ˙˜·„ÂÓ‰ ¨˙„ÁÂÈÓ ˙ÈÂÂ˙· ÌÈ‚ˆÂÓ
¯˘‡Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ
ÆÌÙÈÏÁ‰Ï ÔÓÊ‰ ÚÈ‚Ó
¨‰Â‡˙ ÍÏ‰Ó· Â‰˘ÏÎ ˙ÂÁÈË· Ô˜˙‰ ÏÚÙÂ‰ Ì‡ ∫·Â˘Á
È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù
ÆÂÙÈÏÁ‰Ï
˙ÂÈ¯ÎÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ‰ÙÏÁ‰‰Â ÌÈÂ˜È˙‰ ¨‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· Úˆ·˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ¨¯ÈÂÂ‡‰
Í˙ÈÂÎÓ ˙‡ ˙ÂÙ‰Ï „ÓÂÚ ‰˙‡ Ì‡ ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
ÊÎ¯Ó· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ï¯ËÏ ‚‡„ ¨‰ÒÈ¯‚Ï
˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
˙ÂËÈ˘· ˘„Á‰ ÌÈÏÚ·‰ ˙‡ Ú„ÈÈÏ ˘È ¨ÌÈÏÚ· ‰˘Ó
Ì‚Â ¨ÏÈÚÏ ˙ÂÈÂˆÓ‰ ˙Â¯‰Ê‡· ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰
Æ“‚‰Ï ÏÂÚÙ˙‰ ˙Â‡¯Â‰“ ¯ÙÒ ˙‡ ÂÏ ¯È·Ú‰Ï
˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ¨ÌÈÏÚÙÂÓ Ì„˜‰ ÈÁ˙ÂÓ ∫·Â˘Á
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˜˙‰‰

¨„ˆ ˙Â˘‚˙‰‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰‚‰‰ ∫·Â˘Á
˙¯˘Ù‡˙Ó ÍÎ· Æ·˘ÂÓ‰ ÏÚ ‰ÂÎ ‰·È˘È ˙ÁÂ˙· ˙‚˘ÂÓ
ÆÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î Ï˘ ‰ÂÎ ˙ÂÁÙ˙‰
Ô‰ Ì‚ ¨„ˆ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î Â‡ØÂ ˙ÂÈÓ„˜‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ∫·Â˘Á
Â‡ ˙Â„·Î ˙ÂË·Á ˙‚ÙÂÒ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÁÙ˙‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú
˙Â‚¯„ÓÓ ÌÈÊÚ ÌÈÚÂÊÚÊ ÔÂ‚Î ¨ÔÂÁ‚‰ ¯ÂÊ‡· ˙ÂÂ‡˙Ï ˙ÚÏ˜
˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÏÈÙ ªÌÈÎÂÓ ÌÈÏÂ˘ÎÓÓ Â‡ ‰Î¯„Ó ˙ÂÙ˘Ó Â‡
ÆÍ¯„· ˙Â¯ÂÓ‰Ó Â‡ ÌÈÏÂ„‚ ˙Â¯Â·Ï

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
π≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡
ÍÊÁ ÈÙÏ Â‡ ¨Í˜ÈÁ· ÌÈÁÂÓ ÌÈˆÙÁ ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡
˙ÂÂ¯ÙÚ ¨˙Â¯Ë˜Ó ÔÂ‚Î ¨ÍÈ˙Ù˘ ÔÈ· ¯·„ ˜ÈÊÁ˙ Ï‡Â
ÚˆÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‰˙‡ ¨¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Î ˙ÏÚÙ‰Â ˙Â˘‚˙‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· Æ’ÂÎÂ
Æ¯ÂÓÁ ÔÙÂ‡·

‰¯‰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

‰¯‰Ê‡
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‡
˜Ê ‰Ï ÌÂ¯‚Ï Â‡ Í˙ÈÂÎÓ ˙‡ ·Â‚Ï ‰ÒÓ Â‰˘ÈÓ Ì‡
˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ‚‡„ ¨˙ÂÙˆ‰ Ï˘ ‰¯˜Ó· Â‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ¯ÈÂÂ‡‰

˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR ·ˆÓÏ Á˙ÙÓ‰ ·Â·ÈÒ· Ì‡
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
Æ‰‚È‰‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‚‡„Â ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ Ï˘ ·‚‰ ˙ÂÚ˘Ó ˙‡ ‰ÒÎ˙ Ï‡
Æ„ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î Ô‰· Â˜˙Â‰ Ì‡ ¨ÌÈÈÂÒÈÎ·

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

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„˜‰

¨MAR ·ˆÓ· ‰˙ˆ‰‰ ‚˙ÓÂ ÒÎÂÓ ‰˙ˆ‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î
¯˘‡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‡
Ô˜˙‰ Û‡ ¨STOP ·ˆÓ· ÒÎÂÓ Á˙ÙÓ‰ Ì‡ ÈÎ ÍÏ ÌÈ¯ÈÎÊÓ Â‡
Ï˘ ‰¯˜Ó· ÂÏÚÙÂÈ ‡Ï ®Ì„˜ ÔÁ˙ÂÓ Â‡ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î© ˙ÂÁÈË·
Æ‰Ï˜˙Ï ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡Â ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ˙Â˘‚˙‰

‰¯‰Ê‡
˙ÂÈ„ÈÂ ÌÈÏÈÚÓ‰ ÈÂÂ ÏÚ ÌÈÁÈ˘˜ ÌÈÓˆÚ ‰Ï˙˙ Ï‡

‰¯‰Ê‡
Æ‰ÊÈÁ‡‰

‰¯‰Ê‡
‡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

˙È¯Â ˙˜Ï„ ¨MAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
‰¯‰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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡
‰Â·‚ ıÁÏ· ÌÈÓ· ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÛÂË˘˙ Ï‡
ÈÏÎÏ ÈËÓÂËÂ‡ ‰ÙÈË˘ Ô˜˙Ó· Â‡ „È·© ¯ÂËÈ˜· Â‡
Æ®·Î¯

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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‰‚È‰Â ‰Ú˙‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

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‰

‰¯‰Ê‡
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

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰
Ô˙È ‡Ï Ì‡ ÆÈÂ¯Ë˜Ï‡ ÚÂÓ ˙·˘Ó· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰
˜¯Ù· “„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï
Æ“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“
‡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‡
ÌÈÓ‚„‰ ¯Â·Ú ˘ÂÓÈ˘Ï ‰¯Á·˘ ÌÈÓÂ˙Ò˘‰ ˙Î¯ÚÓ
Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ˙Ó ÏÚ ¨ÔÈÊ· ÈÚÂÓ· ÌÈ„ÈÂˆÓ‰
Æ‰˜ÂÊÁ˙·

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÔÈÊ· ÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„Ï ‰Ú˙‰ Ï‰Â
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

99

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ ¥
Æ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰ ¥
ıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ¨‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ¥
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ
ÂÓÓ ‰Ù¯‰Â ¨AVV ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ¥
ÆÚ˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ Ú‚¯·

˙‡ ıÓ‡Ï ‡Ï ıÏÓÂÓ ‰Â˘‡¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÙÂ˜˙·
‰‚È‰ ¨˙Â‚È¯Á ˙Âˆ‡‰ ‰Ó‚Â„Ï© È„Ó ¯˙ÂÈ ˙ÈÂÎÓ‰
Æ®’ÂÎÂ ˙ÂÈÓÂ‡˙Ù ˙ÂÓÈÏ· ¨˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó· ˙Î˘ÂÓÓ

‚˙Ó ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ÔÈ‡ ¨¯·ˆÓ‰ ˙˜È¯Ù ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î
ÆÌÓÂ„ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î MAR ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰

‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÒ· Ú˙Â‰ ‡Ï ÚÂÓ‰ Ì‡
ÚÈ˙‰Ï ‰Ò˙˘ ÈÙÏ STOP ·ˆÓÏ ‰‰¯ÊÁ· ‰ÚÚ˙‰‰
ÆÚÂÓ‰ ˙‡ ·Â˘
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨MAR ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó˘Î
‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ¯È‡‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ
‰ÎÈ˘ÓÓ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨MAR ·ˆÓÏ ·Â˘Â STOP ·ˆÓÏ
ÌÈ¯Á‡‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰Ó „Á‡ ˙¯ÊÚ· ÚÈ˙‰Ï ‰Ò ¨¯È‡‰Ï
Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ Â˜ÙÂÒ˘
ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÍÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ì‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

Á˙ÙÓ ˙‡ ¯ÊÁ‰ ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÒÈ· ÚÈ˙Ó ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ Ì‡
ÆÍÈÏ‰˙‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰˙‡˘ ÈÙÏ STOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰
˙È¯Â MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î Ì‡
‰¯‰Ê‡‰
··ÂÒ ¨ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÚ „ÁÈ· ˙˜Ï„
ÆMAR ·ˆÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ STOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡
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‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÏÊÈ„ ÚÂÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„Ï ‰Ú˙‰ Ï‰Â
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
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á

‰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
ÍÏ‰Ó· ˜ÙÒ‰‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÚÂÓ‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ‰Ò˙ Ï‡ ¥
„Ó ‚ÂÁÓ˘ „Ú Ô˙Ó‰ ¨ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰ ¯ÙÒÓ
Æ˙ÂÏÚÏ ÏÈÁ˙È ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ ¥
Æ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰ ¥
ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â ¨MAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ¥
ÆÂ¯È‡È
≠Â
ÚÂÓ‰˘ ÏÎÎ ÆÂ·ÎÈ
≠Â
ÈÂÂÈÁ‰ ˙ÂÈ¯Â˘ „Ú Ô˙Ó‰ ¥
Æ¯˙ÂÈ ¯‰Ó Â·ÎÈÈÈ Ô‰ ¯˙ÂÈ ÌÁ
ıÂÁÏÏ ÈÏ·Ó ¨‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ¥
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ
˙È¯Â˘ Ú‚¯· ¨AVV ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ¥
„·‡È È„Ó ˙Î˘ÂÓÓ ‰˙Ó‰ ˙Â·˜Ú· Æ˙È·Î ÈÂÂÈÁ‰
ÆË‰Ï‰ È˙ˆÓ Ï˘ ÌÂÓÈÁ‰ È„È≠ÏÚ ‚˘Â‰˘ ÔÂ¯˙È‰
ÆÚ˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ Ú‚¯· ‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ ‰Ù¯‰
˙˘ÂÂ„Ó ÔÈËÂÏÁÏ ˙ÂÙ¯‰Ï ˘È ¨¯˜ ÚÂÓ‰˘Î ∫·Â˘Á
ÆAVV ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ˘ Ú‚¯· ‰ˆ‡‰‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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‰ÈÁ ÌÏ·
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈ·˘ÂÓ‰ È˘ ÔÈ· π≥ ¯ÂÈ‡ ˙˜˙ÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È
ÆÌÈÈÓ„˜‰
Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï È„Î ¨‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ˙È„È‰ ˙‡ ÍÂ˘Ó

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‰

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„‰

Ï˘ ˙Â˘È˜ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÌÏ·È‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ˙¯Á‡ ¨˙È„È‰
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÂ ‰ÏÚÓÏ ‰ÎÂ˘Ó ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È ¯˘‡Î
ÁÂÏ· ˜Ï„È˙
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ
ÆÌÈÂÂÁÓ‰
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ¯¯Á˘Ï È„Î

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î STOP ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ˙‡ ··ÂÒ
Æ˜¯Ò È·Â·ÈÒ·
ÚÂÓÏ ÁÈ‰Ï ÈÂˆ¯ ˙ˆÓÂ‡Ó ‰ÚÈÒ È¯Á‡ ∫·Â˘Á
‰ÏÂÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨Â˙ÓÓ„‰ ÈÙÏ ËÚÓ “˘˘Â‡˙‰Ï“
Æ„¯˙ ÚÂÓ‰ ‡˙· ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘ „Ú ˜¯Ò È·Â·ÈÒ·

˙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

˙È„È ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙· ˘ÂÓÈ˘
Æ‰ÎÏ‰Ó ÌÂ˙ ÏÚ „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ıÁÏ ÌÈÎÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï È„Î
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·ˆÓ‰ „Á‡Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ¯·Ú‰Â
¯‡Â˙Ó˘ ÈÙÎ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˘‡¯ ÏÚ ÚÈÙÂÓ ÌÈ˘¯˙‰©
Æ®π¥ ¯ÂÈ‡·
·Ï˘Ï È„Î ¨ÌÈÎÂÏÈ‰ ∂ ˙ÏÚ· ‰·È˙· ˙Â„ÈÂˆÓ˘ ˙ÂÈÂÎÓ·
È„Î ‰ÈÓÈ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡ ÛÂÁ„Ï ˘È È˘È˘‰ ÍÂÏÈ‰Ï
‰„¯Â‰· ‰ÓÂ„ ÔÙÂÂÂ‡· ÏÚÙ ÆÈÚÈ·¯ ÍÂÏÈ‰Ï ÈÂ‚˘ ·ÂÏÈ˘ ÚÂÓÏ
ÆÈ˘ÈÓÁ ÍÍÂÏÈ‰Ï È˘È˘ ÍÂÏÈ‰Ó
¯˘‡Î ˜¯ ·Ï˘Ï ¯˙ÂÓ ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ∫·Â˘Á
È˙˘ ˙ÂÁÙÏ Ô˙Ó‰ ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î Æ˙ÁÈÈ ˙ÈÂÎÓ‰
‰˙‡˘ ÈÙÏ ¨‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ‰ˆÂÁÏ „ÓˆÓ ˙˘ÂÂ„ ÌÚ ˙ÂÈ˘
Ò‚ ÍÂÎÈÁÂ ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘Ó
ÆÌÈÈÈ˘‰ ÈÏ‚Ï‚Ó
ÌÈ¯‰Ï ˘È ¨˜¯Ò ÍÂÏÈ‰Ó R ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï È„Î
ÊÊ‰Â ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ÁÂÙ˙Ï ˙Á˙Ó π¥ ¯ÂÈ‡ A ˙Ú·Ë‰ ˙‡
Æ¯ÂÁ‡Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ‰ÈÓÈ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙È„È ˙‡

¯Â¯Á˘‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏÂ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È ˙‡ ËÚÓ Ì¯‰
Æπ≥ ¯ÂÈ‡ A
Æ˙È„È‰ ˙‡ „¯Â‰Â ¨A ÔˆÁÏ ÏÚ ˙ÂÙÈˆ¯· ıÂÁÏÏ Í˘Ó‰
Æ‰·ÎÈ˙ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

¥
¥

ıÂÁÏÏ ˘È ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙¯˜Â·Ó È˙Ï· ‰ÚÂ˙ ÚÂÓÏ È„Î
Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ¯Â¯Á˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÈÈÁ‰
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÚÙ‰Â ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰ ¥
˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ÔÂ˘‡¯ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ ÔÂ¯„Ó·© ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘ ¥
‰ÂÙ ‡È‰ Ì‡ È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰Â ¨‰Ú·‚‰ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÙ
ÆÌÈÙÂÓ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙‡ ¯‡˘‰Â ¨®‰Ú·‚‰ „¯ÂÓÏ
˙‡ ÌÂÒÁÏ ÛÒÂ· ıÏÓÂÓ ¨ÏÂÏ˙ ÔÂ¯„Ó ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡
ÆÌÈ·‡· Â‡ ÌÈ„Ò· ÌÈÏ‚Ï‚‰
ÚÂÓÏ È„Î ¨MAR-ON ·ˆÓ· ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ¯È‡˘˙ Ï‡
‰˙‡ ¯˘‡Î Á˙ÙÓ‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ¯Ò‰ Æ¯·ˆÓ‰ ˙Â˜¯Ù˙‰ ˙‡
Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÊÂÚ
˙‡ „ÈÓ˙ ¯Ò‰ Æ‰Á‚˘‰ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ„ÏÈ ¯È‡˘‰Ï ÔÈ‡
Â˙Â‡ Á˜Â ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÊÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ
ÆÍÓÚ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
π¥ ¯ÂÈ‡

102

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˜Ï„· ÔÂÎÒÈÁ
˜Ï„· ÍÂÒÁÏ ÍÏ ‰ÚÈÈÒ˙˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ ÔÏ‰Ï
¨Ô˜Á ˙ÂˆÂÓÁ˙© ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ‰ÊÓÂ CO2 ˙ËÈÏÙ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ
Æ®’ÂÎÂ ÔÈ„Ú ˜·‡ ¨ÂÙ¯˘ ‡Ï˘ ÌÈÓÈÓÁÙ

˙¯·Ú‰ ¯Â·Ú ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï ˘È ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙˘ÂÂ„· ∫·Â˘Á
ÏÚ ˙ÂÏ˜· ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ÍÈÏ‚¯ ˙‡ ÁÈ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ÆÌÈÎÂÏÈ‰
¨˙˜ÙÂÒÓ ‡È‰ Ì‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ø˙Â‡Ò¯È‚ ¯Â·Ú Æ„ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„
¨·¯Ú˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ „ÓˆÓ‰ ˙˘ÂÂ„ Ï˘ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰¯˜·‰
Æ‰Ï˜˙Î ÈÂ˜Ï‰ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ˙‡ ˘¯ÙÏÂ

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏÂ˜È˘
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÈÂÎÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙
‡˘Â· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ· Úˆ·Ï „Ù˜‰
Æ“ÌÈÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙“
ÌÈ‚ÈÓˆ
˙ÂÁÙÏÂ ¨ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„ÚÂÓ· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÁÂÙÈ ıÁÏ ˙‡ ˜Â„·
˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„‚Ó È„Ó ÍÂÓ ıÁÏ Æ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡Ï ˙Á‡
Æ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰È‰˙ ·Â·ÈÒÏ ˙Â„‚‰‰ ÈÙÓ ¨˜Ï„‰
¯˙ÂÈÓ ÔÚËÓ
Ï‡ ÆÈ„Ó ‰Â·‚ ÔÚËÓ‰ ‡˙· ÔÚËÓ‰ Ï˜˘Ó ¯˘‡Î ‚‰˙ Ï‡
Ï˜˘ÓÏ ÆÈ„Ó ·¯ ÔÚËÓ· ÒÂÓÚ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ¯˘‡Î ‚‰˙
ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ¨®˙ÈÂ¯ÈÚ ‰‚È‰· Ë¯Ù·© ˙ÈÂÎÓ‰
Æ˙Â·ÈˆÈ‰Â ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙

¯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

‰ÚÈÒ ˙ÏÈÁ˙
Æ‰ÚÂ˙· ˙‡ˆÓ ‡Ï ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ÚÂÓ‰ ˙‡ ÌÓÁ˙ Ï‡
˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ¯È·‚ÓÂ „Â‡Ó ÈËÈ‡ ‡Â‰ ÂÊ ‰ËÈ˘· ÚÂÓ‰ ÌÂÓÈÁ
‰ÚÈÒ· „ÈÓ ÏÈÁ˙‰Ï ıÏÓÂÓ ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙ËÈÏÙ ˙‡Â ˜Ï„‰
ÚÂÓ‰ ÌÂÓÈÁ ÍÎ ÆÌÈÎÂÓ ÚÂÓ È·Â·ÈÒ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ ˙ÈËÈ‡
Æ¯È‰Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰È‰È

‚‚‰ ÏÚ ÌÈ˜˙ÂÓ‰ ÌÈ¯ÊÈ·‡
˙Ó‚Â„ ÌÈ¯ÊÈ·‡ ‚‚‰Ó ¯ÈÒ‰Ï ˘È Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï ¯˘‡Î
‰·Ó· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰Ï‡ ÌÈ¯ÊÈ·‡ Æ‰ÓÂ„ÎÂ È˜Ò ‡˘Ó ¨ÔÚËÓ ÔÂ‚‚
Æ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÌÈÏÈ„‚ÓÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ„Â¯ÈÂÂ‡‰
‡ÏÂ ¯Â¯‚· ˘Ó˙˘‰Ï ÛÈ„Ú ¨ÌÈÏÂ„‚ ÔÚËÓ ÈËÈ¯Ù ˙Ï·Â‰Ï
ÆÔÚËÓ ÔÂ‚‚·

˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÏÂÚÙ
ÈÙÏ Â‡ ¯ÂÊÓ¯· ‰˙Ó‰ ÔÓÊ· ÚÂÓ‰ ˙ˆ‡‰Ó ÚÓÈ‰
¨„ÓˆÓ‰ ÏÚ ‰ÏÂÙÎ ‰ˆÈÁÏ ˙Ó‚Â„ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÆÂ˙ÓÓ„‰
˙ËÈÏÙÂ ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ˙ÂÏÈ„‚Ó ˜¯Â ˙Â¯˙ÂÈÓ Ô‰
ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰

ÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ
„ÂÈˆ ˙ÏÚÙ‰ ÆÍ¯Âˆ Â· ˘È˘Î ˜¯ ÈÏÓ˘Á „ÂÈˆ· ˘Ó˙˘‰
ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÌÂÓÈÁ ˙Ó‚Â„ ÈÏÓ˘Á
ÌÈÎ¯Âˆ ÌÓÁÓ‰ ˙ÙÈÓÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ¨ÌÈÙÒÂ
Ì¯ÊÏ ˙Â˘È¯„‰ ˙Ï„‚‰ ¨‰È‚¯‡ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÓÎ
‰‚È‰· ´≤μ• „Ú© ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ÈÏÓ˘Á
Æ®ÈÂ¯ÈÚ ¯ÂÊÁÓ·

ÍÂÏÈ‰ ˙¯ÈÁ·
È‡˙Ï Ì‡˙‰· ¨¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÍÂÏÈ‰ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘Ï „Ù˜‰
˙Â¯È‰Ó ˙Âˆ‡‰Ï ÍÂÓ ÍÂÏÈ‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÍ¯„‰Â ‰ÚÂ˙‰
Æ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„‚È ¨¯˙ÂÈ
˙‡ ÏÈ„‚È ¨‰Â·‚ ÍÂÏÈ‰· ÔÂÎ È˙Ï· ˘ÂÓÈ˘ ÔÙÂ‡‰ Â˙Â‡·
ÆÚÂÓ‰ È‡Ï· ˙‡Â ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙ÂËÈÏÙ ¨˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙
˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂ¯È‰Ó
˙ÂÈÂ¯È‰Ó· ‰‚È‰· ¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÏÂÚ ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙
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
Æ‰‚¯„‰· ı‡‰ ¨ÌÈÓ‰ÊÓ ˙ËÈÏÙ ÏÚÂ ˜Ï„‰

ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
‰‰Â·‚ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï Ì¯Â‚ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ· ˘ÂÓÈ˘
¨„·Ï· ¯Â¯ÂÂ‡‰ ÈÁ˙Ù· ˘Ó˙˘‰ ;®´≤∞• „Ú ÚˆÂÓÓ·© ¯˙ÂÈ
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˘ ‰˜˙‰
˙ÎÂ¯ˆ˙ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÈ„Â¯ÈÂÂ‡· ÚÂ‚ÙÏ
Æ˜Ï„‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‰‚È‰ ÔÂ‚Ò
Æ˜Ï„· ÔÂÎÒÁÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰ÚÈÒ ˙ÂÂ‚Ò ÔÏ‰Ï ‰‡¯
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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¯Â¯‚ ˙¯È¯‚
˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰
È˜˙ ‰¯È¯‚ Ô˜˙‰· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ‰
˙·ÈÈÁ ‰˜˙‰‰ Æ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ÏÓ˘Á ˙Î¯ÚÓ·Â
˙‡ Ì‚ Â˜ÙÒÈ˘ ÌÈÓÂÈÓ ÚÂˆ˜Ó È˘‡ È„È≠ÏÚ Úˆ·˙‰Ï
ÆÌÈÎ¯„· ‰ÚÂ˙Ï ˙Â¯È˘Î‰ È¯Â˘È‡
Æ˜ÂÁ· ˘¯„ÎÎ ˙ÂÙÒÂ Â‡ØÂ ˙Â„ÁÂÈÓ ¯ÊÚ ˙Â‡¯Ó Ô˜˙‰
‰ÏÚÓ· ÒÙËÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ÏÚ ‰˘˜Ó ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚ ÈÎ ¯ÂÎÊ
˙‡ ‰ÎÈ¯‡ÓÂ ‰ÓÈÏ·‰ È˜Á¯Ó ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ¨ÏÂÏ˙ ÔÂ¯„Ó
Æ¯Â¯‚‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ï˜˘ÓÏ Ì‡˙‰· ¨‰ÙÈ˜Ú‰ ÈÓÊ
ÌÂ˜Ó· ÍÂÓ ÍÂÏÈ‰ ·Ï˘Ï ˘È ÔÂ¯„Ó „¯ÂÓ· ‰ÚÈÒ·
ÆÌÈÓÏ·· ÔÓÊ‰ ÏÎ ˘Ó˙˘‰Ï
Â˙Â‡· ˙ÈÁÙÓ ‰¯È¯¯‚‰ ÂÂ ÏÚ ÏÈÚÙÓ ¯Â¯‚‰˘ Ï˜˘Ó‰
ÁÂË· ˙ÂÈ‰Ï È„Î Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ‰‡È˘‰ ¯˘ÂÎ ˙‡ ¯ÂÚÈ˘
ÔÈÂˆÓÎ© ‰¯È¯‚Ï ¯˙ÂÓ‰ È·¯Ó‰ Ï˜˘Ó‰Ó ‚¯ÂÁ ÍÈ‡˘
ÏÏÂÎ‰ Ï˜˘Ó‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ÍÈÏÚ ®ÈÂ˘È¯‰ ÈÎÓÒÓ·
ÆÔÚËÓ‰Â ÌÈ¯ÊÈ·‡‰ ÏÏÂÎ ¨‡ÏÓ ÒÓÂÚ· ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘
˜ÂÁ· ˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯ÓÓ‰ ‰ÚÈÒ‰ ˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡
˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ‰¯˜Ó ÌÂ˘· Æ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚ ˙Ú˘·
Æ˘“Ó˜ ±∞∞ Ï˘ ˙È·¯Ó

ÏÂÚÙ˙ È‡˙
Æ˜Ï„· ÔÂÎÒÁÏ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÂÚÙ˙ È‡˙ ÔÏ‰Ï ‰‡¯
‰¯˜ ‰Ú˙‰
ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÚÂÓ‰ ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Â¯˜ ˙ÂÚ˙‰·Â ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÚÈÒ·
Ï„‚˙ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Æ˙È·ËÈÓ ‰„Â·Ú ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÚÈ‚‰Ï
˙ËÈÏÙÂ ®´≥∞• „Ú ´±μ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·© ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙
ÆÌÈÓ‰ÊÓ‰
Í¯„‰Â ‰ÚÂ˙‰ È‡˙
¨‰ÙÂÙˆ ‰ÚÂ˙ È‡˙· ˙Ó¯‚ ˙ÈÒÁÈ ‰‰Â·‚ ˙ÎÂ¯ˆ˙
ÌÈÎÂÓ ÌÈÎÂÏÈ‰· ˙ÂÈËÈ‡ ˙Â¯ÈÈ˘· ÌÈ‚‰Â ¯˘‡Î ‰Ó‚Â„Ï
Ì‚ ÆÌÈ·¯ ÌÈ¯ÊÓÂ¯Ó ÌÈ˙Óˆ ÌÚ ÌÈ¯Ú· ‰‚È‰· Â‡ ¨ÌÈÙÂÎ˙
ÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙Â˘·Â˘ÓÂ ˙ÂÈ¯¯‰ ÌÈÎ¯„Ï
Æ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙
‰ÚÂ˙ ˙¯ÈˆÚ
¨®ÌÈÎ¯„ ÈÒÏÙÓ ¯·ÚÓ© ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ‰ÚÂ˙ ˙Â¯ÈˆÚ ÍÏ‰Ó·
ÆÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ıÏÓÂÓ

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ
ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÂÓÎ ˙Â„ÈÓ‰ Ô˙Â‡ ÈÏÚ· ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ· ˘Ó˙˘‰
Æ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ¨ÌÈÏÈ‚¯‰
ÂÁÓ˘È ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯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
Æ“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“ ˜¯Ù· ¨“ÌÈÏ‚Ï‚“ ‡˘Â·
¨È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ˙ÁÙÂÓ ‰Ï‡ ÌÈ‚ÈÓˆ Ï˘ ÌÈÚÂˆÈ·‰
‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ÆÓ“Ó ¥ ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÈÏÂÒ‰ ˜ÓÂÚ ¯˘‡Î
ÆÌ˙Â‡ ÛÏÁ‰
‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÈÚÂˆÈ· Ì‰Ï˘ ÌÈÈÙÈˆÙÒ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ ·˜Ú
ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‡˙· ¨ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‚ÈÓˆÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ‰·¯‰· ÌÈÎÂÓ
ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÚÂˆÈ· ÆÌÈÎÂ¯‡ Í¯„ ÈÚË˜ Í¯Â‡Ï ‰‚È‰·Â
ÆÂ¯˘Â‡ Ì‰ Â¯Â·Ú˘ ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‡˙‰·
˙Â¯È‰Ó „„Ó ÌÚ ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡ ¯˘‡Î ∫·Â˘Á
Í˙ÈÂÎÓ· ‚È˘‰Ï Ô˙È˘ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰ÓÏ ˙Á˙Ó È·¯ÈÓ
¯Â¯È·· ‰ÈÂÏ‚ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ‰¯Ú‰ ·ˆ‰ ¨®μ• ≠· ˙Ï„‚ÂÓ©
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
˙ÏÂÎÈ·Â ‰ÓÈÏ·· ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÁÈË· ÁÈË·‰Ï È„Î ®‰ÈÏÂÒ
Æ‰‚È‰
ÆÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ·Â·ÈÒ‰ ÔÂÂÈÎ ˙‡ ˙Â˘Ï ÔÂÎ ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÂÎÊ

‰¯‰Ê‡
˙‡ ˙¯˜·Ó ‰È‡ ¨®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ABS ˙Î¯ÚÓ
Æ˙Â˜Ï˜ÏÁ ÌÈÎ¯„· ‰ÚÈÒ· „ÁÂÈÓ· ¯‰ÊÈ‰Ï ˘È Æ¯Â¯‚‰ ÈÓÏ·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
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

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙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
ÆÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ÏÚ ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘ ÔÈ˜˙‰Ï Ô˙È ‡Ï ∫·Â˘Á
ÌÈÏ‚Ï‚‰Ó „Á‡ ˙‡ ÛÏÁ‰ ¨ÈÓ„˜‰ Ï‚Ï‚· ¯˜ Ï˘ ‰¯˜Ó·
¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ Ê‡Â ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚· ÌÈÈ¯ÂÂÁ‡‰
ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÏ‚Ï‚ È˘ ÂÈ‰È ÂÊ Í¯„· Æ¯ÒÂ‰˘ È¯ÂÁ‡‰ Ï‚Ï‚‚·
Æ‚Ï˘‰ ˙Â‡¯˘¯˘ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜˙‰Ï ‰È‰È Ô˙ÈÂ ÌÈÙÏÓ

˙Â‡¯˘¯˘ ˙Â˜˙ÂÓ ¯˘‡Î ‰ÎÂÓ ˙Â¯È‰Ó ÏÚ „Ù˜‰
ÏÚ ‰‚È‰Ó ÚÓÈ‰ Æ˘“Ó˜ μ∞ ÏÚÓ ‚Â¯Á˙ Ï‡ Æ‚Ï˘
‰‚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

‰¯‰Ê‡
¨˘“Ó˜ ±∂∞ Ï˘ ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ó‰ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡
Ï˘ ÌÈÓÈ˘È‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ „Â·ÈÎ ÍÂ˙ ¨“Q“ ÔÂÓÈÒ· ‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÌÚ
Æ˙Â¯È‰Ó ÌÈÎ¯„· ‰ÚÂ˙‰ „Â˜

Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Â ÌÈ˜È¯·Ó‰ ˙Î˙Ó‰ È˜ÏÁ ÏÎ ˙‡ ‰˜
˘ÂÎ¯Ï Ô˙È˘ ¨ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰‚‰ È¯ÓÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡·
Æ·Î¯ È¯ÊÈ·‡Ï ˙ÂÈÂÁ· Ì˙Â‡
‰˘Ó˘‰ Ï˘ ÌÈ·‚Ó‰ È·‰Ï ÏÚ ˜ÏË ˙˜·‡ ¯ÊÙ
Æ˙ÈÎÂÎÊ‰ ÏÚÓ Ì˙Â‡ Ì¯‰Â ¨È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰
Ï‡ Æ¯¯ÂÁÓ ˜ÈËÒÏÙ· Â‡ „·· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰ÒÎ
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
ÆÌÚÙ È„Ó ıÁÏ‰ ˙‡ ˜Â„·Â ¨ÏÈ‚¯‰ ÁÂÙÈ‰
ÆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯Â¯È˜‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ Ê˜˙ Ï‡

¥

¥
¥

¥
¥

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„·Â ¨¯·ˆÓ‰ Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜‰Ó Ï·Î‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
˙˜È„· ≠ ¯·ˆÓ“ ‡˘Â ‰‡¯© ¯·ˆÓ‰ Ï˘ ‰ÈÚË‰ ·ˆÓ
Æ®“‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÙÈË” ˜¯Ù· ¨“ÏÊÂ ÒÏÙÓÂ ‰ÈÚË
˙ÂÂÚ˘ ˙¯ÊÚ· Ì‰ÈÏÚ Ô‚‰Â ÌÈÚÂ·ˆ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰˜ ¥
ÆÔ‚Ó

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

®‰ÓÂ„‡© ÍÂÓ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ
®ÌÂ„‡© ÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ ÌÏ·
˙È¯Â ¨MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰

ÍÂÓ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÏÎÈÓ· ÌÈÓÏ·‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
˙È¯˘Ù‡ ‰ÙÈÏ„ ·˜Ú ¨ÌÂÓÈÈÓ‰ ÒÏÙÓÏ ˙Á˙Ó „¯ÂÈ
Æ‰ÓÈÏ·‰ Ï‚ÚÓ·
ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

‰¯‰Ê‡
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰‚È‰‰ ÔÓÊ· ˙˜Ï„
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
‰Ú„Â‰ ˙ÚÙÂ‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·©
˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ¯ÂˆÚ ¨®‰‚Âˆ˙·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
ÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·
Ò˜„È‡
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ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â

˙ÂÚ„Â‰Â ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÈÏÏÎ ˙Â¯‰Ê‡
ÏÈÏˆ Â‡ØÂ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰Ú„Â‰Ï ˙¯·ÂÁ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„È‰
ÌÈ˘Ó˘ÓÂ ÌÈ¯ˆ˜ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÈÂÂÈÁ Æ˘¯„ ‰Ê ¯˘‡Î ¨ÌÊÓÊ
Â‡ØÂ ÌÈˆÓÓÎ Ì‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÔÈ‡ ‰Ï‡ÎÎÂ ,˘‡¯Ó ‰Ú¯˙‰Î
ÍÏ ıÏÓÂÓ Â˙Â‡ ¨‰Ê ‰Î¯„‰ ¯ÙÒ· ÏÏÎ‰ Ú„ÈÓÏ ÛÈÏÁ˙
‰Ê ˜¯Ù· Ú„ÈÓÏ ÒÁÈÈ˙‰ ÆÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÔÂÈÚ· ‡Â¯˜Ï
ÆÈÂÂÈÁ ˙Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó·
¨˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰ ˙Á‡Ï ÍÈÂ˘Ó ‰‚Âˆ˙· ÌÈÈÂÂÈÁ Ï˘Î ∫·Â˘Á
Æ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙ ˙ÂÏ˜˙Â ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÏ˜˙
Í˘ÂÓÓ ‰¯‰Ê‡ “¯ÂÊÁÓ“ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂˆÓ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÏ˜˙
ÆÌÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ‰
‰¯‰Ê‡ “¯ÂÊÁÓ“ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂˆÓ ,˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÁÙ ˙ÂÏ˜˙
ÆÏ·‚ÂÓ
ıÂÁÏÏ ˘È ˙ÂÚ„Â‰‰ ˙‚ˆ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ÌÈ¯˜Ó‰ È˘·
„Ú ¨˜ÂÏ„Ï ÛÈÒÂ˙ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ MODE
ÆÏËÂ·˙ ‰Ï˜˙Ï ‰·ÈÒ‰˘

‰¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â©
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ï˘ Ï˘Î‰
˙È¯Â Ï˘ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‰·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ¨®˙˜ÏÂ„ ‰È‡
ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÈÎ ˙ÈˆÓ‰ ¨ ‰¯‰Ê‡‰
Æ˙Ï¯ËÂÓ

˙Ï¯ËÂÓ ÈÓ„˜ ÚÒÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
®‰ÓÂ˙Î©
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ˙Ï¯ËÂÓ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘
¨‰ÏÂÚÙÏ ˙¯˘ÎÂÓ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ¯˘‡Î
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨MAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
¥ Í˘ÓÏ ·‰·‰˙ ‡È‰ ¨˙ÂÈ˘ ¥ Í˘ÓÏ ˙ÂÙÈˆ¯· ˙˜Ï„
Æ‰·ÎÈ˙ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈ˘

¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ¯˘‡Î ¨˙˜Ï„

‰¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙Ï˜˙ ˙ÈÈˆÓ
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Ï˘ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ·Â‰·‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÈÂˆÓ ‰Ê ÌÈ‡˙ ·ˆÓ Æ
ÔÎ˙ÈÈ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ˙ÂÈ˘ ¥ ≠Ó ¯˙ÂÈÏ
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
¯˘˜ ¯Âˆ Æ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ ÏÚ ÚÈ¯˙˙ ‡Ï
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â˘
¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÌÚ È„ÈÈÓ
ÆÚÂÒÏ ÏÈÁ˙Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ

‡„ÂÂ ¨‰‚È‰‰ ˙Ú· ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ ∫·Â˘Á
Æ·ÏÂ˘Ó ÂÈ‡ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘
®‰ÓÂ„‡© ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î· ‰Ï˜˙
˙È¯Â ¨MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰
Æ˙ÂÈ˘
‰ÏÁ Ì‡ ¨˙ÂÙÈˆ¯· ¯È‡‰Ï ‰ÙÈÒÂÓÂ ˙˜Ï„ ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â
Æ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙
ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

‰¯‰Ê‡
·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î
Ì‡ Â‡ ˙˜Ï„ ‰È‡
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ ¨MAR
≠·¯‰ ‚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
ÆÚÂÒÏ ÏÈÁ˙Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

110

Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
®‰ÓÂ„‡© ‰ÎÏ‰Î

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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®‰ÓÂ„‡© ÌÁ

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ

ÔÚË ÂÈ‡ ¯·ˆÓ‰

˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰
˙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‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó
®‰ÓÂ˙Î© ABS ˙Î¯ÚÓ·

‰Ï˜˙

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
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‡
ÚÒ ÆABS ˙Î¯ÚÓ ‰˜ÈÚÓ˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ‡ÏÏ Í‡
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙Â¯È‰Ê·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ ÌÚ
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
˙ÂÓÓÁ˙‰ ÌÓÁ˙‰ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ¯˙È
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ¨˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
˙‡ ˜ÒÙ‰ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ ∫‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÈÒ ÍÏ‰Ó· ¥
‡ˆÓ ÂÈ‡ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ Ì‡ ˜Â„·Â ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ
˙Â˜„ ¯ÙÒÓ Ô˙Ó‰ ¨‰ÊÎ ‰¯˜Ó· ÆMIN ÔÂÓÈÒÏ ˙Á˙Ó
˙Â¯È‰Ê·Â ˙ÂÈËÈ‡· Á˙Ù ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨¯¯˜˙È ÚÂÓ‰˘ „Ú
˜Â„· Æ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ÛÒÂ‰Â ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ˙‡
MAX ≠Â MIN ÌÈÂÓÈÒ‰ ÔÈ· ‡Â‰ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ Ì‡‰
Ì‡ Æ˙ÂÙÈÏ„ ˜Â„· ÔÎ ÂÓÎ ÆÂÓˆÚ ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ ÏÚ
¯˘˜˙‰ ¨‰‡·‰ ‰Ú˙‰· ·Â˘ ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ
¯˘‡Î Ï˘ÓÏ© ÌÈ˘˜ ÌÈ‡˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î ¥
‰ÒÂÓÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î Â‡ ÔÂ¯„Ó ‰ÏÚÓ· ¯Â¯‚ ÌÈ¯¯Â‚
¨¯È‡‰Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡Â Ë‡‰ ®‰‡ÂÏÓ·
¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ ÌÚ ˙Â˜„ ≥ „Ú ≤ Ô˙Ó‰Â ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ
·ˆ˜ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ˙ÂÏ˜ ıÁÏ
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
ÈÙÏ ¨ÌÈ˘˜ ‰ÏÂÚÙ È‡˙· ‰ÏÚÙ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ∫·Â˘Á
Í˘Ó· ÏÂÚÙÏ ÂÏ ÁÈ‰Ï ˘È ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ˜ÈÒÙÓ˘
Æ‰ˆ‡‰‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ ÌÚ ˙Â˜„ ¯ÙÒÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙˜Ï„
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·© ‰ÚÈÒ· ˙‡ˆÓ
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÂ „ÈÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ Æ®‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
˘ÓÂ˘Ó ÚÂÓ ÔÓ˘ Æ≤
®„·Ï· DPF ÌÚ Multijet ÈÓ‚„·©
Ì‡© ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰ ÌÚÚ ·ÂÏÈ˘· ˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙ÈÈ¯Â
Ì‰ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰ È·ˆÓ ¨ÌÈÓ‚„Ï Ì‡˙‰· Æ®˙ÓÈÈ˜
∫ÔÓ˜Ï„Î
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˙
ÌÚ „ÁÈ· ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ‰ ‰Ú„Â‰ ‰‚Âˆ˙‰ ®ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ˜ÂÂ˘©
Æ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ËÂ˘Ù ‡È‰ ¨‰Ï˜˙Î ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ÔÈ‡
˘ÂÓÈ˘Ï Í˘Ó‰· ¨ÔÓ˘ ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ÁÂ˜ÏÏ ˙ÁÂÂ„Ó
Æ˙ÈÂÎÓ· ÏÈ‚¯
∫È„È ÏÚ ˙ˆ‡ÂÓ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙Â˘ÈÈ˙‰ ÈÎ ¯ÂÎÊ
Ì¯Â‚‰ ¨˙ÈÂ¯ÈÚ ‰‚È‰· ¯˜ÈÚ· ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ¥
ÆDPF ˙Â˘„Á˙‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙Ï

®‰ÓÂ˙Î© ®‰ÓÂ„‡© EBD
≠Â

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙Ï˜˙

‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â ¯˘‡Î

EBD ˙Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ¨ÏÚÂÙ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ¨˙ÈÓÊ Â· ˙Â˜Ï„

˙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¯‚˙
˙˜È„·Ï ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
Æ˙Î¯ÚÓ‰
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

ÍÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ ∫˙ÂÙÈˆ¯· ˙˜ÏÂ„

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

®‰ÓÂ„‡©

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

˘ÓÂ˘Ó ÍÂÓ ÔÓ˘ ∫˙·‰·‰Ó
®‰ÓÂ„‡≠ „·Ï· DPF ÌÚ Multijet ÈÓ‚„·©
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
È„Ó ÍÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ Æ±
ÌÚ „ÁÈ ˙ÂÚÈ·˜· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓÂ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ıÁÏ ÈÎ ‰Ï‚Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ‰‚Âˆ˙· ‰Ú„Â‰
ÆÍÂÓ ÚÂÓ ÔÓ˘

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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ÚÂÓÏ È„Î „“ÏÒ ±μ∞∞ ≠Ï ˙Ï·‚ÂÓ ÚÂÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ¨È˘ÈÏ˘
Æ˜Ê

¯˘‡Î ÔÓ˘ ÛÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ ¨ÚÂÓ‰Ó ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î
˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù Æ˙·‰·‰Ó
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
”DUALDRIVE“ ÁÂÎ

‰‚‰· ‰Ï˜˙

®‰ÓÂ„‡©
˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰
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‰·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
®‰ÓÂ˙Î© ‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ÏÂ¯Ë
Ø‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÁÂÏ· ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨˙˜ÒÙÂÓ ‰¯ÈˆÚ
ÌÈÓ‚„· ˙‚ˆÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰ÓÈ‡˙Ó ‰Ú„Â‰ ÆÌÈ¯È˘ÎÓ‰
ÆÌÈÓÈÂÒÓ

˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ Ô‰· ¨˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÚÈÒÏ ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘
ÆÂÏ˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙¯ÂË¯ÙÓËÏ ÚÈ‚‰Ï
ÔÈÂˆÓ‰ ¨˙Â˘„Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙È˘Â ˙¯ÊÂÁ ‰˜ÒÙ‰
Æ˙˜Ï„‰ DPF ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·

¥
¥

‰¯‰Ê‡
˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ ¨˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
ÌÚÙ Û‡ ‚‰˙ Ï‡ ¨È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÚÂÓ‰ ÔÓ˘
Ï˘Î ÆÂÊ‰ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙Â˜Ï„‰Ó Ó“˜ μ∞∞ ≠Ó ¯˙ÂÈ
¯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
‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ· ˙·‰·‰ÓÂ ˙˜Ï„
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ÈÎ ‰Ï‚Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ¯˘‡Î ¨®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ‰‚Âˆ˙·
ÆÔ˘ÈÈ˙‰
‡Ï‡ ¨‰Ï˜˙Î ·˘ÁÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ·Â‰·‰
˘ÂÓÈ˘ ¯Â·Ú ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ‚‰Ï ÁÂÂ„Ó
Æ˙ÈÂÎÓ· ÏÈ‚¯
˙Â˘ÈÈ˙‰ ÛÒÏ ÌÈÚÈ‚Ó ¯˘‡Î ÛÏÁÂÓ ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ Ì‡
‰ÏÂÚÙ‰ ÁÂÂËÂ ¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ·
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‚ ¨ÛÒÂ
Æ„“ÏÒ ≥∞∞∞ ≠Ï Ï·‚ÂÓ ÚÂÓ‰ Ï˘
˙Â˘ÈÈ˙‰ ÛÒ ÚÈ‚Ó ¯˘‡Î ÛÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ Ì‡

„·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
Ì„˜‰· Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó
ÆÈ¯˘Ù‡‰
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰È‡
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ Â‡ ¨MAR ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ ‰Ú˙‰‰
‰Ú„Â‰ ÌÚ „ÁÈ© ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ˙·‰·‰Ó Â‡ ˙˜Ï„
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ ®‚ˆ·
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙ÏÂÚÙ ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ
ÌÈ˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˜ÂÁ‰ È‚Èˆ È„È ÏÚ ˜„·È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
Æ‚‰Â ‰˙‡ ‰· ı¯‡· ÌÈÙ˜˙‰ ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ÆÌÈÈÙÈˆÙÒ

‰˜˙Ó DPF ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ
®‰ÓÂ˙Î ≠ „·Ï· DPF ÌÚ Ë ‚ÈËÏÂÓ ÈÓ‚„©
˙È¯Â ¨MAR-ON ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î
‰ÓÎ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰
DPF ˙Î¯ÚÓ ¯˘‡Î ˙ÂÚÈ·˜· ˙˜ÏÂ„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ˙ÂÈ˘
ÍÈÏ‰˙· ÌÈ„ÂÎÏ‰ ÌÈÓ‰ÊÓ‰ ˙‡ ÛÂ¯˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ
≠‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ˙˜Ï„ ‰È‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Æ˙Â˘„Á˙‰‰
Ì‰· ‰Ï‡Î Ì‰ ‰‚È‰‰ È‡˙ ¯˘‡Î ˜¯ ‡Ï‡ ¨˘„Á˙Ó DPF

˙ÓÏ˘ÂÓ È˙Ï· ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚ
®‰ÓÂ„‡©
¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
Æ‰ÎÏ‰Î ˙Â¯Â‚Ò ÔÈ‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ Â‡ ¨¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ˙Ï„
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ˆÂ˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·
ÏÈÏˆ ÚÓ˘ÈÈ ¨‰ÚÂ˙· ˙ÈÂÎÓ‰Â ˙ÂÁÂ˙Ù ˙Â˙Ï„‰ ¯˘‡Î
ÆÙÈ·
EOBD

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙

®‰ÓÂ˙Î©
¨MAR ·ˆÓÏ ··ÂÒÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈ‡˙·
˙Ú˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÚÂÓ‰
¨‰‚È‰‰ ˙Ú· ˙˜Ï„ Â‡ ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
Æ‰ÎÏ‰Î ˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ‰˜¯Ê‰‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ‡Â‰ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ
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·
ÊÎ¯ÓÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙ÂÙÏ ıÏÓÂÓ ÔÎÏ ¨ÌÈ˜Ê ÌÂ¯‚È
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
‰ÈÚ·‰ Í‡ ¨˙ÓÏÚ ‰Ï˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ˙È·Î ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ· ˙¯Ó˘

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

®‰ÓÂ˙Î©

˜Ï„ ˙„Â˙Ú

‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
˜Ï„ Ï˘ ÌÈ¯ËÈÏ μ ≠Î ÌÈ¯˙Â ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ˜Ï„‰ ÏÎÈÓ·
ÚÒ Æ˙Î¯ÚÓ ˙Ï˜˙ ÔÂÈˆÏ ·‰·‰˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ∫·Â˘Á
¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ
Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜È„·Ï

‰¯‰Ê‡
˙Ï˜˙ØË‰Ï Á˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ
Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ
®‰ÓÂ˙Î ≠ Multijet ÈÓ‚„©
Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ ‚˙Ó ·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
È˙ˆÓ Ï˘ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘ Ú‚¯· ˙È·Î ˙È¯Â‰ ÆMAR-ON
Ú‚¯· ÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰ Æ˘‡¯Ó Ú·˜˘ Í¯ÚÏ ‰ÚÈ‚Ó Ë‰Ï‰
Æ‰˙·Î ˙È¯Â‰˘
‰¯È‡Ó ˙È¯Â‰ ¨‰‰Â·‚ ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰˘Î ∫·Â˘Á
Æ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó·

Ë‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜ ÌÂÓÈÁ· ‰Ï˜˙
Ò˜„È‡
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‰·ÂÁ ¨‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ˙‡ ˙Â·ÎÏ Æ˙‡Ê ˙Ú„Ï ·ÈÈÁ ‚‰‰
ÆÌÏ˘ÂÈ ˙Â˘„Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙˘ „Ú ˙ÈÂÎÓ· ÚÂÏ ÍÈ˘Ó‰Ï
¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ÌÈ‡˙‰ Æ˙Â˜„ ±μ Í˘Ó ÍÈÏ‰˙‰ ÚˆÂÓÓ·
˙ÈÂÎÓ‰ ‰‚È‰· ÌÈ‚˘ÂÓ ¨˙Â˘„Á˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
≤∞∞∞ ÏÚÓ Ï˘ ÚÂÓ ˙Â¯È‰Ó· ¨˘“Ó˜ ∂∞ ≠Î Ï˘ ˙Â¯È‰Ó·
˙ÈÈˆÓ ‰È‡ ‡È‰ ¨˙˜Ï„ ÂÊ ‰¯‰Ê‡ ˙È¯Â ¯˘‡Î Æ„“ÏÒ
ÆÍÓÒÂÓ ÍÒÂÓÏ ‰‡È·‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ¨˙ÈÂÎÓ· ‰Ï˜˙ ÌÂÈ˜
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¯˘‡Î ¨‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂ˙ ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰Ú„Â‰
Æ®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ˙˜Ï„

ÌÂÓÈÁÏ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙·‰·‰Ó ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯˘˜ ¯Âˆ ÆË‰Ï È˙ˆÓ· Ì„˜
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

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
˙Â¯ÊÂÁ ˙Â˜ÒÙ‰ ˙‡Ê ÌÚ Æ˙˜ÏÂ„ DPF ˙¯‰Ê‡ ˙È¯Â Ì‡
˙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
DPF ≠‰ ˙Â˘„Á˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ·ÂË ÔÂÈÚ¯ ‡Ï ‰Ê ÆÏÈÚÏ
Æ˙ÁÈÈ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î

Ï˘ CODE ‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙
®‰ÓÂ˙Î© Ë‡ÈÙ
MAR ·ˆÓ· ‡ˆÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ¯˘‡Î Ì‡

‰Ï˜˙ ÔÈÈˆÓ ‰Ê ·ˆÓ ¨˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ®“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“ ˜¯Ù· “„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“ ‰‡¯© ˙È¯˘Ù‡

¨˙ÈÓÊ Â· ˙Â˜Ï„

≠Â

‰¯‰Ê‡‰ ˙ÂÈ¯Â Ì‡ ∫·Â˘Á
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
Æ®“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“ ˜¯Ù· “„Â˜ ˙Î¯ÚÓ“
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ÂÁ˙ÙÓ ÏÎ ÌÚ ‰Ù
ÆÔÂ¯ÎÈÊ· ÌÂ˘È¯‰ ˙‡ ˘„ÁÏ È„Î ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®‰ÓÂ˙Î©
ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÌÈÏÚÙÂÓ

Æ˙„ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

≠ Multijet ÈÓ‚„© ˜Ï„ ÔÒÓ· ÌÈÓ
®‰ÓÂ˙Î
‚˙Ó ·Â·ÈÒ ˙Â·˜Ú· ˙˜Ï„ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰¯ÂÓ‡Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰
Æ˙ÂÈ˘
ÔÒÓ· ÌÈÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰ ÔÈÈˆÏ È„Î ‰¯È‡Ó
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
˙È¯Â‰ ‰ÓÂ˜Ó· ¯È‡‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„· Æ˜Ï„‰
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‰ ˙È¯Â ÌÈÓÈÈÂÒÓ ÌÈÓ‚„·© ˙˜Ï„
ÈÂÂÈÁ‰
ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ®‰Ú„Â‰ ·ÂÏÈ˘·
˙‡ Ê˜Ï È„Î Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
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

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˙ÈÏÏÎ ‰Ï˜˙ ÈÂÂÈÁ
®‰ÓÂ˙Î©

Ò˜„È‡
∫˙Â‡·‰ ˙Â·ÈÒ· ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ESP ˙Î¯ÚÓ·
®‰ÓÂ˙Î© ‰˘ÈÏ‚

‰Ï˜˙

ÚÂÓ· ‰Ï˜˙

ESP ˙Î¯ÚÓ· ‰Ï˜˙
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
ÔÓÊ· ˜ÂÏ„Ï ‰ÙÈÒÂÓ Â‡ ˙È·Î ‰È‡ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
¨ASR OFF ‚˙Ó· ‰ÚÂ·˜‰ LED ˙È¯Â ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ‰‚È‰‰
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰
‡È‰ ¨‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ˙·‰·‰Ó ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡ ∫‰¯Ú‰
Æ‰ÏÈÚÙ ESP ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ˙ÈÈˆÓ

ÚÂÓ ÔÓ˘ ıÁÏ Ô˘ÈÈÁ ˙Ï˜˙
È˘ÈÈÁ· ‰Ï˜˙ ‰Ï‚˙Ó ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ÚÒ Æ‰ÈÁ‰
ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰Ï˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‚‡„Â ¨Ó“Ú·
®ÏÊÈ„ ÈÓ‚„© ˜Ï„‰ ÔÒÓ· ÌÈÓ
Æ

ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯ÂÏ ÒÁÈ· ÏÈÚÏ ‰‡¯

˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙ÈÏ ÈË¯È‡ ‚˙Ó
ÔÈÓÊ ÂÈ‡ ˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˜Â˙ÈØ˙Â·¯Ú˙‰
˜Â˙ÈÏ ÈË¯È‡‰ ‚˙Ó‰ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÔÈÓÊ ÂÈ‡ ‡Â‰ ¯˘‡Î Â‡ ¨·¯Ú˙Ó ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‡
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

117

‰˘ÈÏ‚ ÚÂÓ· ‰Ï˜˙
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â MAR-ON ·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ·Â·ÈÒ·
Æ˙ÂÈ˘ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ˙Â·ÎÏ ‰ÈÏÚ Í‡ ¨˙˜Ï„
¨¯ÂÁ‡Ï ¯Â„¯„ ÚÂÓ ˙Ï˜˙ ÔÂÈˆÏ ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó·
ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
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·
Æ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á

ÈÓÈ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ
®˙·‰·‰Ó ≠ ‰˜Â¯È©
˙ËÒÂÓ ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓ ˙¯˜· ˙È„È ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
¨ÈÏ‡Ó˘‰ ÔÂÂÈÎ‰ ÔÂÂÁÓ Ï˘ ÈÂÂÁ‰ ˙È¯Â ÌÚ „ÁÈ Â‡ ¨‰ÏÚÓÏ
ÆÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó ÔˆÁÏ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ ¯˘‡Î

ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ Ï˘ CITY ·ˆÓ
”DUALDRIVE”
≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ „ˆØÈ˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ· ÚÈÙÂÓ CITY ÈÂÂÈÁ
‰‚‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ CITY ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú· ˙ÂÎ˙
ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ˙Â·˜Ú· Æ”DUALDRIVE” ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰
ÆCITY ÈÂÂÈÁ ÌÏÚÈÈ ÔˆÁÏ‰

ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡Ø„ˆ ÈÒÙ
®‰˜Â¯È© ÌÈÈ˘‡¯‰
®‰˜Â¯È© ‰˙È·‰ È˙Â‡ ‰ÂÂÏ
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
‰ÂÂÏ“ ‰‡¯© ÏÈÚÙ ‰Ê Ô˜˙‰ ¯˘‡Î ˜Ï„È˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ®“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“ ˜¯Ù· ¨“‰˙È·‰ È˙Â‡
Æ‡˘ÂÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

®‰˜Â¯È©

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
®‰ÏÂÁÎ©
ÌÈÒÙ· ‰Â·‚‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
Æ˙ÂÏÚÙÂÓ ÌÈÈ˘‡¯‰

ÌÈÈÓ„˜‰ ÏÙ¯Ú‰ ÈÒÙ ¯˘‡Î ˙˜ÏÂ„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
ÆÌÈÏÚÙÂÓ

ÈÏ‡Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÔÂÂÁÓ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®˙·‰·‰Ó ≠ ‰˜Â¯È©

Í¯„‰ ÏÚ Á¯˜Ï ˙Â¯˘Ù‡
‰ÚÈ‚Ó ˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË‰ ¯˘‡Î ·‰·‰Ï ÏÈÁ˙Ó ‰Ê ÈÂÂÈÁ
˙Â¯˘Ù‡ „‚Î ‚‰‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ï ¨3°C ≠Ï ˙Á˙Ó ˙„¯ÂÈ Â‡
ÆÍ¯„‰ ÏÚ Á¯˜ ÌÂÈ˜ Ï˘

Ò˜„È‡
˙ËÒÂÓ ÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓ ˙¯˜· ˙È„È ¯˘‡Î ˙˜Ï„ ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â
¯˘‡Î ¨ÈÓÈ‰ ÔÂÂÈÎ‰ ÔÂÂÁÓ Ï˘ ÈÂÂÁ‰ ˙È¯Â ÌÚ „ÁÈ Â‡ ¨‰ËÓÏ
ÆÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó ÔˆÁÏ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·

ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰

®‰ÓÂ˙Î©

˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚ÓÓ ‰‚È¯Á
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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Ì‡ ¨®‚ˆ· ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓÂ© ˙˜Ï„ ‰‚ÂÁ· ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
‚‡„ ¨‰ÊÎ˘ ‰¯˜Ó· ªÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÓÏ·‰ ˙Â„ÈÙ¯ ÂÏ·˙‰
ÆÈ¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÔÙÈÏÁ‰Ï

ECO

„Â˜Ù˙ ˙ÏÚÙ‰
®85 HP ÈÓ‚„ TwinAir ∞Æπ©
„Â˜Ù˙‰ ¯˘‡Î ¨˙È˙ÈÏÎ˙ ·¯‰ ‰‚Âˆ˙· ÚÈÙÂÓ ECO ÈÂÂÈÁ
‰·ÎÈÈ ECO ÈÂÂÈÁ ÆÈËÂÂÏ¯‰ ‰¯˜·‰ ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÏÚÙÂÓ
Æ·Â˘ ÔˆÁÏ‰ ÏÚ ÌÈˆÁÂÏ ¯˘‡Î

ÏÈÚÙ Ë¯ÂÙÒ ·ˆÓ
®1.4 16V ÈÓ‚„©
≠·¯‰ ‚ˆ·Â ”SPORT” È˙ÈÏÎ˙≠·¯‰ ‚ˆ·© ‰¯È‡Ó ‰ÏÓ‰
‰¯˜·‰ ÔˆÁÏ ¯˘‡Î ¨®„·Ï· ”S” ≠Î ˙ÂÎ˙≠¯· È˙ÈÏÎ˙
ÌÚÙ ıÁÏ ÔˆÁÏ‰ Ì‡ Æ˙ÏÚÙÂÓ Ë¯ÂÙÒ ˙ÚÈ·˜Â ıÁÏ
Æ˙È·Î ”SPORT” ‰ÏÓ‰ ˙ÙÒÂ

˙‚¯ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰
≠¯· È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‚ˆ“ ‰‡¯© ‰Ú·˜˘ ˙Â¯È‰Ó‰ ˙Ï·‚ÓÓ
Æ®“Í˙ÈÂÎÓ ˙¯Î‰“ ˜¯Ù· ¨“˙ÂÎ˙

Ï·‚ÂÓ ‰ÚÈÒ ÁÂÂË
ÁÂÂË ÈÎ ‚‰‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ï ¨ÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰
ÆÓ“˜ μ∞ ≠Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÚÈÒ‰
ASR ˙Î¯ÚÓ
ÆASR OFF ‚˙Ó ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ASR ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜˙Ï Ô˙È
È„Î ‚ˆ· ˙„ÁÂÈÓ ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜˙Ó˘Î
‰ÚÂ·˜‰ LED ˙È¯Â Æ‰˜˙Â ˙Î¯ÚÓ‰˘ ‚‰‰ ÈÙ· ÚÈ¯˙‰Ï
ÆÏÈ·˜Ó· ‰¯È‡Ó ‚˙Ó·
˙È¯Â‰ ˙È·Î ASR OFF ‚˙Ó ÏÚ ˙ÙÒÂ ‰ˆÈÁÏ ¯Á‡Ï
˙Î¯ÚÓ‰˘ ˙ÈÈˆÓ˘ ‰Ú„Â‰ ‰ÚÈÙÂÓ ‚ˆ·Â ‚˙Ó· ‰ÚÂ·˜‰
Æ‰ÏÈÚÙ ·Â˘

·‰·‰Ï ÛÈÒÂ˙ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â ¨˙Â‡·‰ ˙ÂÈ˘‰ π∂ Í˘Ó·
˙Î¯ÚÓ ÌÊÓÊ ÏÂ¯Ë ˙‡ ÆÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ÚÓ˘ÂÈ ÌÊÓÊ‰ ÏÈÏˆ ÂÏÈ‡Â
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· Úˆ·Ï Ô˙È ®˙ÂÁÈË· ˙¯Â‚Á ¯ÂÎÊ‡© S.B.R
‰˙¯˘Î‰ ˙‡ ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
ËÈ¯Ù˙· Úˆ·Ï Ô˙È ¨˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙÏ ˙˘„ÂÁÓ‰
ÆÍÎÏ ˙˘„˜ÂÓ ‰Ú„Â‰ ‚ÈˆÈ ‚ˆ‰ Æ˙ÂÚÈ·˜

˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á Â¯‚Á ‡Ï
®‰ÓÂ„‡©
˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨‚ˆ· ˙˜Ï„ ‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â
˙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„˜‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
www.fiat5000.co.il

Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ¯ÊÚÈ‰Ï Ô˙È Æ±≠∏∞∞≠≤≤≠μ∑≠μπ ÔÂÙÏË· ˙ÂÁÂ˜Ï ˙Â¯È˘Ï ÌÈÁ· ‚ÈÈÁÏ ıÏÓÂÓ ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ‰ ¨¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ‡ÂˆÓÏ È„Î

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰

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‰‰ ˙¯˜·

¨ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ÚÂ·˜ ÔÙÂ‡· ‰¯È‡Ó
‰¯‰Ê‡‰ ˙È¯Â Ì‡
˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ È„ÈÈÓ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ

‰¯‰Ê‡

¯ÊÚ ¯·ˆÓ ˙¯ÊÚ· ‰Ú˙‰

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˘

¥

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ ·ËÂ˜‰ ˙‡ ¯·Á È˘ ¯ÊÚ Ï·Î ˙ÂÚˆÓ‡·
˙·È˙· Â‡ ÚÂÓ· ‰˜¯‡‰ ˙„Â˜Ï ¨®≠© ¯ÊÚ‰ ¯·ˆÓ
ÆÚÈ˙‰Ï ÌÈ˘˜·Ó˘ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÎÂÏÈ‰‰

¥

Ò˜„È‡

ÆÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰

¥
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¯·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

πμ ¯ÂÈ‡

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˜

‰¯‰Ê‡
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
Æ˘“Ó˜ ∏∞ Ï˘ ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰ÓÓ ‚Â¯ÁÏ

˙ÂÏÂÚÙ ¯„Ò· ÌÈÏ·Î‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¨Ú˙Â‰ ÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï
ÆÍÂÙ‰

¥

Ï‡ ¨Ú˙Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÚÂÓ‰ ˙ÂÂÈÒÈ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï Ì‡
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨˙ÂÒÏ ÍÈ˘Ó˙
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
Ï˘ ÌÈÈÏÈÏ˘‰ ÌÈ·Ë˜‰ È˘ ÔÈ· ˙Â¯È˘È ¯·ÁÏ ¯ÂÒ‡ ∫·Â˘Á
˙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‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

‰ÙÈÁ„· ‰Ú˙‰
¨‰ÙÈÁ„· ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÈ˙‰Ï ˙ÂÒÏ ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ¯ÂÒ‡
Æ„¯ÂÓ· ‰ÚÈÒ Â‡ ‰¯È¯‚
¯ÈÓÓÏ ˜Ï„ Ï˘ ‰·¯ ‰ÓÈ¯ÊÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊÎ ‰Ú˙‰
ÆÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰‡ˆÂ˙‰Â ¨ÈËÈÏË˜‰
®ÌÈÈ˜ Ì‡© ÈÏÓ˘Á‰ ÁÂÎ‰ ‰‚‰Â ÌÏ·‰ ¯·‚Ó ÈÎ ¯ÂÎÊ ∫·Â˘Á
·¯ ÁÂÎ ÏÈÚÙ‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ¨ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰ ÈÙÏ ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡
Æ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ·Â·ÈÒ·Â ÌÈÓÏ·‰ ˙˘ÂÂ„ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ÏÈ‚¯‰Ó

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

122

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‰¯‰Ê‡
¨˙„ÓÂÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÎ ‰·È·Ò· ÌÈ‚‰‰ ˙‡ ¯‰Ê‰
È·‰·‰Ó ∫˜ÂÁ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰·
ÌÈ·ÈÈÁ ˙ÈÂÎÓ·˘ ÌÈÚÒÂ‰ Æ’ÂÎÂ ‰¯‰Ê‡ ˘ÏÂ˘Ó ¨ÌÂ¯ÈÁ
˙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‡

‰¯‰Ê‡
‰·Â ‰ÓÂ˙Î ˙ÈÂÂ˙ ˙Ú·ËÂÓ ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚ ÏÚ
¨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
È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÛÏÁ‰ °¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˘“Ó˜ ∏∞ °„·Ï· ÈÓÊ
ÆÂÊ ˙ÈÂÂ˙ ¯È˙Ò‰Ï ¯ÂÒ‡ ÆÏÈ‚¯ Ï‚Ï‚·

‰¯‰Ê‡
‰¯‰Ê‡
˙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
˘È ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨Ó“˜ ≥∞∞∞≠Î ‡Â‰ ÈË˜ÙÓÂ˜‰ ÛÂÏÈÁ‰
‚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

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

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

˙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
Æ“ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙“ ˜¯Ù· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈÎ¯ÚÏ Ì‡˙‰· ¨Í¯Âˆ‰

¯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‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰·‚Ó
∫ÈÎ ·Ï ÌÈ˘ ‡
ª‚“˜ ±Æ∑∂ ‡Â‰ ‰·‚Ó‰ Ï˜˘Ó ¥
ªÔÂÂÂÎ ÌÂ˘ ˘¯„ ‡Ï ‰·‚ÓÏ ¥
ÂÙÈÏÁ‰Ï ˘È ¯·˘ ‡Â‰ Ì‡ Æ‰·‚Ó‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ô˙È ‡Ï ¥
ª˘„Á·
ÆÂÏ˘ ‰‰·‚‰‰ ˙·ÂÎ¯‡ „·ÏÓ ÈÏÎ ÌÂ˘ ‰·‚ÓÏ ¯·ÁÏ ÔÈ‡ ¥
∫‡·‰ 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˘ ¥
Æπ∂ ¯ÂÈ‡ A ÔÚËÓ‰ ‡˙ Ï˘ ÁÈË˘‰ ˙‡ Ì¯‰ ¥
Æπ∑ ¯ÂÈ‡ B ˜„‰Ó‰ ˙‡ ¯¯Á˘ ¥

‰¯‰Ê‡
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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰·‚Ó‰ Ï˘ ππ ¯ÂÈ‡ L ˙Ú·Ë· ππ ¯ÂÈ‡ ≠ H ˙È„È‰ ˙‡ Ô˜˙‰ ¥
¯Â˜‰ Ï‚Ï‚‰˘ „Ú ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ Ì¯‰Â ‰·‚Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï
ÍÏ‰Ó· ÆÚ˜¯˜Ï ÏÚÓ ÌÈ¯ËÓÈËÒ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰·Â‚· ‡ˆÓÈÈ
Í„È˘ ¯‰ÊÈ‰Â ˙ÂÈ˘ÙÂÁ· ··Â˙Ò˙ ‡È‰˘ „Ù˜‰ ˙È„È‰ ·Â·ÈÒ
‰·‚Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ Ì‚ ÆÚ˜¯˜· Û˘Ù˙˘˙ ‡Ï

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
π∑ ¯ÂÈ‡

Ï‚Ï‚Ï ÍÂÓÒ Â˙Â‡ Á‰Â ¨π∑ ¯ÂÈ‡ ≠ C ÌÈÏÎ‰ ÏÎÈÓ ˙‡ ‡ˆÂ‰
ªÛÈÏÁ‰Ï ˘È Â˙Â‡˘
ªπ∑ ¯ÂÈ‡ ≠ D ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ‡ˆÂ‰
‰ˆÈÁÏ· ¨Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó‰ ˙¯ÊÚ·
Æ˜Â˘ÈÁ‰ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ ˜ÏÁ·˘ „ÁÂÈÓ‰ ıÈ¯Á·
‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ¨˙‚ÂÒ‚Ò È˜Â˘ÈÁ· ˙Â„ÈÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓ·
ÆÔ˜˙ÂÓ‰ ‚¯·Ó‰ ˙¯ÊÚ· ‰ˆÈÁÏ· Ô˜˙ÂÓ‰ Ï‚Ï‚‰
¯ÂÈ‡ ≠ E Ï‚Ï‚ È‚¯Â· Á˙ÙÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨„Á‡ ·Â·ÈÒ· ¯¯Á˘
ªÛÈÏÁ‰Ï ˘È Â˙Â‡˘ Ï‚Ï‚‰ Ï˘ ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ π∏
‰˜ÏÁ ‰¯Âˆ· Á˙ÙÈ ‰·‚Ó‰˘ È„Î ‰·‚Ó‰ ˙È„È ˙‡ ··ÂÒ
Æππ ¯ÂÈ‡
ÔÂÓÈÒ‰ ÏÂÓ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È˘ Ï‚Ï‚Ï ÍÂÓÒ ‰·‚Ó‰ ˙‡ ·ˆ‰
Æ˙ÈÎ¯Â‡‰ „ˆ‰ ˙¯Â˜·˘
‰Ù˘Ï ·ËÈ‰ ÌÈ‡˙Ó ‰·‚Ó·˘ ππ ¯ÂÈ‡ ≠ F ıÈ¯Á‰˘ ‡„ÂÂ
ª˙ÈÎ¯Â‡‰ „ˆ‰ ˙¯Â˜ Ï˘ ππ ¯ÂÈ‡ G
ÈÙÏ ˙„ÓÂÚ‰ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙·È·Ò· ÌÈ˘‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯‰Ê‰
˙Ú‚Ï ‡ÏÂ ˙Ó¯ÂÓ‰ ˙ÈÂÎÓ‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ Æ‰Ó¯‰
ªÚ˜¯˜‰ ÏÚ ·Â˘ ÁÂ˙˘ „Ú ¨‰·

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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π∏ ¯ÂÈ‡

π∂ ¯ÂÈ‡

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
ªÂ¯¯Á˙˘È ‡Ï ÌÈ˜„‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰˘ ÍÎ ¨ÌÈÈ˜
±∞∞ ¯ÂÈ‡ N ÌÈÈÙ‰˘ ‡„ÂÂ ¨ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ Ô˜˙‰
ªÏ‚Ï‚·˘ ±∞∞ ¯ÂÈ‡ O ÌÈ¯ÂÁÏ ÂÓÈ‡˙È
ªÌÈ˜„‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰ ¥ ˙‡ ˜„‰
˜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·

¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

¥

˙ÂÁÈË·

¥
¥

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

±∞∞ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

±∞± ¯ÂÈ‡

ππ ¯ÂÈ‡
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∫˙ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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‡˙· ÂÏ „ÚÂÈÓ‰ ÏÏÁ· π∑ ¯ÂÈ‡ D ÈÙÂÏÁ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ ÔÒÁ‡
ªÔÚËÈÓ‰
ÏÎÈÓ· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÁÂ˙Ù ‡Â‰ ¯˘‡Î ‰·‚Ó‰ ˙‡ Ô˜˙‰
˙Â„Â˙ ÚÂÓÏ È„Î ¨˙ÂÏ˜ Â˙Â‡ ÛÁÂ„ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨D ÂÏ˘
ª‰ÚÈÒ‰ ˙Ú· ÂÏ˘
ªÌÈÏÎ‰ ÏÎÈÓ· ÌÓÂ˜ÓÏ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ ¯ÊÁ‰
ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚· Ú˜˘Ï ‰ÎÂ˙· ÌÈÏÎ‰˘Î ‰Î¯Ú‰ ˙‡ ¯ÊÁ‰
ÆB ‰ÏÈÚ‰ ÌÂ‡ ˙‡ ˜„‰Â
ÆÂÓÂ˜Ó· ÔÚËÈÓ‰ ‡˙ ÁÈË˘ ˙‡ ˘„ÁÓ Á‰

¥
¥

¥
¥

¯Â·Ë‰ ÔÈ·Ï ÈË¯„ËÒ‰ Ï‚Ï‚‰ ÔÈ· Ú‚Ó‰ ÈÁË˘˘ ‡„ÂÂ
ªÂ¯¯Á˙˘È ‡Ï Ï‚Ï‚‰ È‚¯Â·˘ ÍÎ ¨ÌÈÈ˜
ÆÌÈ¯ÂÁÏ ÌÈ‚¯·‰ ¥ ˙‡ ÒÎ‰Â ¨ÈË¯„ËÒ‰ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ Ô˜˙‰
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 ˜„‰
Æ¯ÂÈ‡· Ì„Â˜ ‚ˆÂ‰˘ ¯„Ò· ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘

¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥

˙ÚÓ ˜Â„· Æ·Â·‡ ÈÏÂË ÌÈ‚ÈÓˆ· ·Â·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ¯ÂÒ‡ ∫·Â˘Á
ÛÂÏÈÁ‰ Ï‚Ï‚ Ï˘Â ÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÎ Ï˘ ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ ˙‡ ˙ÚÏ
ÆÈË˜ÙÓÂ˜‰
È˜Â˘ÈÁ ÌÚ Ï˘ÓÏ© ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚Ï‚ ÔÈ˜˙‰Ï ÌÈ¯ÁÂ· Ì‡ ∫·Â˘Á
˙‡ 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‰

‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò È˜Â˘ÈÁ ÌÚ ÌÈÓ‚„
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‚¯·‰ ˙‡ ˜„‰Â ¯Â·Ë‰ ÏÚ Ï‚Ï‚‰ ˙‡ Ô˜˙‰
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 ˜„‰
Æ±∞± ¯ÂÈ‡· Ì„Â˜ ‚ˆÂ‰˘ ¯„Ò· ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘
‡ˆÓ „ÁÂÈÓ‰ ıÈ¯Á‰ ¯˘‡Î ‰ˆÈÁÏ· Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˜„‰
ªÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘ ÏÂÓ

¥
¥
¥
¥

ÏÂÏÚ ‡Â‰ ‰ÎÏ‰Î Ô˜˙ÂÓ ÂÈ‡ Ï‚Ï‚‰ ‰ÒÎÓ Ì‡ ∫·Â˘Á
Æ‰ÚÈÒ‰ ÔÓÊ· ¯¯Á˙˘‰Ï

ÆÒÁ„Ó· È„„ˆ ‡˙· Ô˙Â‡ ‡ÂˆÓÏ Ô˙È˘ Ô‚Ó ˙ÂÙÙÎ ‚ÂÊ ¥
ÆÌÈÂ˘ ÌÈËÓÏ‡ ÁÂÙÈÏ ÌÈÓ‡˙Ó ¥
¨®ÁÈË˘Ï ˙Á˙Ó ÔÚËÓ‰ ‡˙· ·ˆÂÓ‰© ‰Î¯Ú‰ ÏÎÈÓ·
Æ‰¯È¯‚ Ô˜˙‰Â ‚¯·Ó Ì‚ ÌÈ‡ˆÓ

‰¯‰Ê‡
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‡

¯È‰Ó ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú
ÈËÓÂËÂ‡ FIX & GO
˙Ó˜ÂÓÓ ¨ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒÂ Ô˜˙ ¯È‰Ó‰ ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú
Æ±∞≤ ¯ÂÈ‡ ÔÚËÓ‰ ‡˙·
∫˙ÏÏÂÎ ±∞≤ ¯ÂÈ‡· ‰Î¯Ú‰
∫ÌÚ Ô˜˙ÂÓÂ ‰ÓÈË‡ ¯ÓÂÁ ÏÈÎÓ‰ A ˜Â·˜· ¥
ÆB ÈÂÏÈÓ ¯ÂÈˆ ¥
˘È˘ ¨“ÌÂÓÈÒ˜Ó ˘“Ó˜ ∏∞“ ·Â˙ÈÎ‰ ÌÚ C ‰˜·„Ó ¥
ÁÂÏ ÏÚ© ‚‰Ï ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ‰‡¯È˘ ÌÂ˜Ó· ‰·Èˆ‰Ï
Æ‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡Ï ¨®ÌÈ¯È˘ÎÓ‰
¯Â·Ú Â· ˘Ó˙˘‰Ï ˘È˘ ¨®±∞≥ ¯ÂÈ‡ ‰‡¯© ˙Â‡¯Â‰ ÔÂÏÚ ¥
˘È ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú· ÔÂÎ ˘ÂÓÈ˘
‚ÈÓˆ‰ ÔÂ˜È˙· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï‚ÒÏ Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÏ
ÆÌÂËÈ‡· ÏÙÂË˘
¨‰ˆ˜ È¯ÊÈ·‡Â ıÁÏ „Ó ÌÚ „ÁÈ· D ≠ ±∞≤ ¯ÂÈ‡ ÒÁ„Ó ¥
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙· ‡ˆÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±∞≥ ¯ÂÈ‡

±∞≤ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰¯‰Ê‡
ÔÎÂ ¨ÏÂ˜ÈÏ‚ ÔÏÈ˙‡ ÏÏÂÎ ‰ÓÈË‡‰ ¯ÓÂÁ ÏÎÈÓ
ÌÈÚÏÂ· Ì‡ „Â‡Ó ˜ÈÊÓ ‡Â‰ Æ˙ÂÈ‚¯Ï‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ‰ “Ò˜ËÏ“
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‡‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‰¯‰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‰

‰¯‰Ê‡
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
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

˜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‰

˙Â¯ÂË¯ÙÓË· ÏÈÚÈ ¨¯È‰Ó‰ ÔÂ˜È˙‰ ˙Î¯Ú Ï˘ ‰ÓÈË‡‰ ÏÊÂ
Æ+50°C „Ú -20°C ÔÈ· Ï˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ
ÆÔÓÊ· Ï·‚ÂÓ ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰ Û˜Â˙

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙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·

¨F≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ıÁÏ‰ „Ó ˙‡ ˜Â„· ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÂ„Ó ˙Â‡È¯˜Ï
Æ˙˜ÒÙÂÓ ÒÁ„Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ¯˘‡Î
ıÁÏÏ ÚÈ‚‰Ï ÔÈÈ„Ú Ô˙È ‡Ï ÁÂÙÈ ˙Â˜„ ˘ÓÁ ¯Á‡Ï Ì‡ ¥
ÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘Ó ÒÁ„Ó‰ ˙‡ ˜˙ ¨¯· ±Æμ Ï˘
Â‡ ÌÈÙÏ ÌÈ¯ËÓ ‰¯˘ÚÎ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÚÒ‰ ¨Ú˜˘‰ÓÂ

ÁÂÙÈ‰ ÍÈÏ‰˙

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡
ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú ÌÚ ˙Â˜ÙÂÒÓ‰ Ô‚Ó‰ ˙ÂÙÙÎ ˙‡ ˘·Ï

˙ÂÁÈË·
Æ¯È‰Ó ‚ÈÓˆ

±∞μ ¯ÂÈ‡

ÁÂÙÈ ÌÂ˙Ò˘ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ÆÏÚÙÂÓ ‰ÈÁ‰ ÌÏ·˘ ‡„ÂÂ
A ≠ ±∞¥ ¯ÂÈ‡ ˘ÈÓ‚‰ ÈÂÏÈÓ‰ ¯ÂÈˆ ˙‡ ‡ˆÂ‰ ¨‚ÈÓˆ‰
ÁÂÙÈ ÌÂ˙Ò˘ ÏÚ ¨±∞¥ ¯ÂÈ‡ B ˙Ú·ËÏ Â˙Â‡ ¯·ÁÂ
Æ‚ÈÓˆ‰
∞ ·ˆÓ· ‡ˆÓ ÒÁ„Ó‰ D ≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ‚˙Ó˘ ‡„ÂÂ
ÍÂ˙Ï Ú˜˙‰ ˙‡ ÒÎ‰ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ Ú˙‰ ¨®˜ÒÙÂÓ©
·Â·ÈÒ· ÒÁ„Ó‰ ˙‡ ÏÚÙ‰Â ¨E ≠ ±∞∂ ¯ÂÈ‡ Ú˜˘‰
‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÁÙ Æ®ÏÚÙÂÓ© I ·ˆÓÏ D ≠ ±∞μ ¯ÂÈ‡ ‚˙Ó‰
˜¯Ù· ¨“ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ“ ÛÈÚÒ· Ë¯ÂÙÓ‰ ıÁÏÏ „Ú
Æ“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“

¥

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±∞∂ ¯ÂÈ‡

±∞¥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

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· ‚‰
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ¯˙ÂÈ·

¥

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

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‰‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

˙‡ ¯¯Á˘ Æ„·Ï· ÌÈˆÁÏ ÔÂ˜È˙Ï ÒÁ„Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡
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‰
Æ‚ÈÓˆ‰ ÍÂ˙Ï ˜¯ÊÂÈ ‡Ï ÌÂËÈ‡ ÏÊÂÂ ¨ÒÁ„ÓÏ

ÌÂËÈ‡ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙ÙÏÁ‰ ÍÈÏ‰˙
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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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‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

¥

˜¯Ù· ¨“ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ“ ÛÈÚÒ· Ë¯ÂÙÓ‰ ıÁÏÏ ˙Ú‚‰ Ì‡
Æ‰‚È‰· „ÈÓ ÏÁ˙‰ Æ“ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙“

¥

‰¯‰Ê‡
„·Ï· ıÁÏ ÔÂ˜È˙Â ˙˜È„· ¯Â·Ú

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÔÙÂ‡· ‚ÈÓˆ‰ ÏÎ· ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ˙‡ ¯ÊÙÏ È„Î ¨¯ÂÁ‡Ï
ÆÁÂÙÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ¯ÂÊÁ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨‰ÂÂ˘

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙ÙÏÁ‰Ï
ÆA ≠ ±∞∏ ¯ÂÈ‡ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙

¥

Â˙Â‡ Ì¯‰Â ¨ÔÂÚ˘‰ „‚Î ÌÂËÈ‡‰ ÏÊÂ ÏÎÈÓ ˙‡ ··ÂÒ
ÆÂ˙ÙÏÁ‰Ï

¥

¨‚‰‰ 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
Æ˙ÂÈËÈ‡· ÌÂÏ·˙ Ï‡Â ıÈ‡˙ Ï‡ Æ˘“Ó˜ ∏∞
¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚ ¨˙Â˜„ ¯˘ÚÎ Í˘Ó· ‰‚È‰ ¯Á‡Ï ¥
Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙‡ ÏÚÙ‰ Æ¯ÈÂÂ‡‰ ıÁÏ ˙‡ ·Â˘ ˜Â„·Â

‰¯‰Ê‡
˙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
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á

˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰
˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡¯Â‰
ÆÔÂˆÓÁÏ ÌÈÚ‚Ó‰ ˙‡ ˜Â„· ¨‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏ

¥

‚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‰

¥

ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ Ì‡‰ ˜Â„· ¨˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ‰¯Â ¯˘‡Î
ÍÈ˙ Ì‡“ ÛÈÚÒÏ ÒÁÈÈ˙‰ ª‰¯Â‰ ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏ ÔÈ˜˙
ÆÍÈ˙‰ ÌÂ˜ÈÓ ¯Â·Ú ¨‰Ê ˜¯Ù· “Û¯˘

¥

ÆÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ· Â˙Â‡ ··ÂÒÂ ˘„Á ÏÎÈÓ Ô˜˙‰

¥

B ÛÂ˜˘‰ ¯ÂÈˆ‰ ˙‡ Ô˜˙‰Â ¨ÏÎÈÓÏ A ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ¯·Á ¥

ÆÌÈ‡˙Ó‰ ÂÓÂ˜ÈÓÏ ®±∞∏ ¯ÂÈ‡©

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

‰¯‰Ê‡
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·

±∞∑ ¯ÂÈ‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ô‰ Ì‡ ¨ıÁÏ· ÔÂ˙ Ê‚ ˙ÂÏÈÎÓ Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â
ÏÎÏ ÛÙÂÚ˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙ÈÎÂÎÊ ÈÒÈÒ¯ ˙Â˜Ò¯˙Ó
ÆÌÈÂÂÈÎ‰

Ò˜„È‡
±∞∏ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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ÌÈÈÓÈÙ‰ ÁË˘‰ ÈÙ ÏÚ ÚÈÙÂ‰Ï ÈÂ˘Ú Ï˜ ÏÂÙ¯Ú ∫·Â˘Á
‰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˙‰‰
˙¯È„Á ÔÈÈˆÓ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ÍÂ˙· ˙ÂÙÈË ÌÂÈ˜ ÆÌÈÈ˘‡¯‰
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨ÌÈÓ
ÆÓ“Ú·

˜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¯Â È‚ÂÒ
∫˙ÈÂÎÓ· ˙Â˜˙ÂÓ ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â¯Â
¨‰ˆÈÁÏ· ˙Â˜˙ÂÓ ®A ‚ÂÒ© ∫„·Ï· ˙ÈÎÂÎÊÓ ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯Â
Æ‰¯Ò‰Ï ÍÂ˘Ó

ÍÂ˙Ó ‰Ê ‚ÂÒÓ ‰¯Â ˙¯Ò‰Ï ®B ‚ÂÒ© ∫‰ÏÈÚ ÈÈÙ ÌÚ ˙Â¯Â
„‚ÂÓ ÔÂÂÈÎ· ‰˙Â‡ ··ÂÒÂ ‰¯Â‰ ˙‡ ıÁÏ ¨‰Ï˘ ˜ÈÊÁÓ‰
ÆÔÂÚ˘Ï

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

ÆÔˆÂÏÈÁÏ ÌÈÚ‚Ó‰Ó Ô˙Â‡ ¯¯Á˘ ®C ‚ÂÒ© ∫˙ÂÈÏÈÏ‚ ˙Â¯Â

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÈ·˜Ó‰ ˜Â„È‰‰ ÒÙ˙ ˙‡ ¯¯Á˘ ®D ‚ÂÒ© ∫Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â
Æ‰¯Â‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨˙·˘Â˙Ï

ÏÈ·˜Ó‰ ˜Â„È‰‰ ÒÙ˙ ˙‡ ¯¯Á˘ ®E ‚ÂÒ© ∫Ô‚ÂÏ‰ ˙Â¯Â
Æ‰¯Â‰ ¯Â¯Á˘Ï ¨˙·˘Â˙Ï
ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ Ô˙ÙÏÁ‰Ï ¨®F ‚ÂÒ© ∫®ÔÂÒ˜© Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

¯ÂÈ‡· ˙Â‡

˜ÙÒ‰

‚ÂÒ

D

55W

H1

‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡

D

55W

H7

F

35W

DIS

A

5/21W

W21/5W

ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â ÌÚ ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ®ÔÂÒ˜©
ÌÂÈ ˙¯Â‡˙ØÌÈÈÓ„˜ „ˆ ÈÒÙ

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
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ÌÈÈÓ„˜ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ
ÌÈÈÓ„˜ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ
®Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ÔÂÒ˜ ˙Â¯Â ÌÚ©

B

21W

WY21W

B

24W

PY24W

A

5W

W5W

ÌÈÈ„„ˆ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ

B

21W

PY21W

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ

B

10W

R10W

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ „ˆ ÈÒÙ

B

21W

P21W

‰ÓÈÏ· ÈÒÙ

B

21W

P21W

¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÈÒÙ

B

21W

P21W

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ

C

5W

C5W

‰¯˜˙ ÒÙ

A

5W

W5W

ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙

C

5W

C5W

ÈÂ˘È¯ ˙ÈÁÂÏ ÈÒÙ

E

55W

H1

A

5W

W5W

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

‰¯Â

ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®È˘ÈÏ˘© ÛÒÂ ‰ÓÈÏ· ÒÙ

ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ

˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â Ï˘ ‰ÙÏÁ‰

ÌÈÈÓ„˜

Æ“˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰“ ‰‡¯ ¨˜ÙÒ‰‰Â ‰¯Â‰ ‚ÂÒ ¯Â·Ú

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ ¨Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥

¨A ≠ ±±± ¯ÂÈ‡ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ· ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ··ÂÒ
ª¯ÂÁ‡Ï Â˙Â‡ ‡ˆÂ‰Â

¥

ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥

ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ ÌÚ Â·Â·ÈÒ· A ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ Ô˜˙‰
ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· Â˙ÏÈÚ·Â

¥

ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰

¥

˙ÈÓ„˜ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ
˙ÂÓÂÏ‡ ¨„ˆ ÈÒÙ ˙Â¯Â ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÈÓ„˜‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙Â„ÈÁÈ
ÆÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓÂ ÍÂÓ ¯Â‡
A ≠ ±∞π ¯ÂÈ‡ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙¯Ò‰Ï ÚÂÓ‰ ‡˙ ÍÂ˙Ó ÏÚÙ
¯ÂÈ‡ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ªÔÂÂÈÎ‰ ÈÂÂÁÓÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï
ÆÍÂÓ‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡ Ï˘ ˙Â¯ÂÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï ¨B ≠ ±∞π
˙Â¯ÂÂ ÌÂÈ ˙¯Â‡˙ ÈÒÙØ„ˆ‰ ÈÒÙ ˙Â¯ÂÏ ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï
ÂÎÏ‰Ó ÌÂ˙ „Ú ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙‡ ··ÂÒ ¨‰Â·‚‰ ¯Â‡‰ ˙ÂÓÂÏ‡
˙È·· ˙˜˙ÂÓ‰ C ≠ ±±∞ ¯ÂÈ‡ Ô‚Ó‰ ˙È˙Ï„ ˙‡ Á˙ÙÂ
ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ÌÈÒÙ‰ ˙Ó¯· Ï‚Ï‚‰
ÆD ≠ ±±∞ ¯ÂÈ‡

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±±∞ ¯ÂÈ‡

±∞π ¯ÂÈ‡

136

ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ÍÂÓ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

„ˆ ÒÙ

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰

¥

ª‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ıÏÁÂ A ≠ ±±≥ ¯ÂÈ‡ ˜„‰Ó‰ ˙‡ ıÁÏ

¥

ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰

¥

ªÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰

¥

ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰

¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

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
ÏÚ ÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰· ¨È„‚‰ ÔÂÂÈÎ‰Ó ‰¯Ò‰Ï ÊÊ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¥
ÆB ‰„ÈÁÈ ˙‡ ¯Ò‰Â ¨®±±≤ ¯ÂÈ‡ ≠ ≤© È¯ÂÁ‡‰ ˜ÏÁ‰
‰¯Â‰ ˙‡ ıÏÁ ¨ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ „‚ ‰¯Â‰ ˙È· ˙‡ ··ÂÒ ¥
Æ‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ÒÙ˙· ‰˜Â„‰‰
Ì˜Ó ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¨‰˘„Ú· ‰¯Â‰ ˙È· ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¥
˜„‰Ó‰ ÒÙ˙‰˘ ‡„ÂÂÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨B ‰„ÈÁÈ‰ ˙‡
Æ‰˘È˜· ÂÓÂ˜Ó· ÏÚ

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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±±≤ ¯ÂÈ‡

±±± ¯ÂÈ‡

˜ÏÁ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨‰˘„Á‰ ‰¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙‰
¨ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¯Â‡‰ ¯ÈÊÁÓ· ÌÈˆÈ¯ÁÏ ÌÈ‡˙Ó È˙Î˙Ó‰
Æ‰¯Â‰ ÏÚ ÌÈÒÙ˙‰ ˙‡ ˜„‰

¥

ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰

¥

Ê‚ ˙ÂËÏÂÙ ˙Â¯Â ÌÚ
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡

ÌÂÈ ˙¯Â‡˙ ÈÒÙØ„ˆ ÈÒÙ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
¨B ≠±±¥ ¯ÂÈ‡ ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ „‚Î ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ··ÂÒ ¥
ªÂ˙Â‡ ÍÂ˘ÓÂ
ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
ÔÂÚ˘‰ ÔÂÂÈÎ· Â·Â·ÈÒ· ¨B ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¥
ÆÔÂÎ ÔÙÂ‡· Â˙ÏÈÚ·Â
ÆÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰

®˙ÂÓÈÈ˜ Ì‡© ®ÔÂÒ˜©

¥

˙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·

˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÏÈÚÏ ÔÈÂˆÓ‰ Ô‚Ó‰ ÈÓÂ‚‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
ªA ≠ ±±¥ ¯ÂÈ‡ ‰¯Â· ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈÒÙ˙‰ È˘ ˙‡ ¯¯Á˘ ¥
ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¥

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±±¥ ¯ÂÈ‡

±±≥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ ≠ C
‰ÓÈÏ· ÈÒÙ ≠ D
‰ÈÁ ÈÒÙ ≠ E
ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ÈÈ‚ÓØ ®ÈÓÈ È˘‡¯ ÒÙ© ¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÍÂÏÈ‰ ≠ F
Æ®ÈÏ‡Ó˘ È˘‡¯ ÒÙ© ÌÈÈ¯ÂÁ‡

È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈÏ· ÒÙ
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
È˘ ˙‡ ‰‚¯·‰Ó ¯¯Á˘Â Ô‚Ó‰ ÈÒÎÓ È˘ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
ªA ±±∑ ¯ÂÈ‡ ÌÈ˜„‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰
ªÏÂÏÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
ªB ±±∏ ¯ÂÈ‡ ÈÏÓ˘Á‰ ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ¥
˜ÈÊÁÓ ˙‡ Á˙ÙÂ ¨C ±±∏ ¯ÂÈ‡ ˜ÈÊÁÓ‰ Ô˜˙‰‰ ˙‡ ıÁÏ ¥
ª‰¯Â‰
¨‰ÙÈÏÁ‰Ï ˘È˘ ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰ ‰¯Â‰ ˙‡ ¯Ò‰ ¥
ª‰˙Â‡ ÛÏÁ‰Â

®ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡©

ÏÙ¯Ú ÈÒÙ

¯ÂˆÈÏ ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ˙ÙÏÁ‰Ï ∫·Â˘Á
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈÒÙ ˙Â„ÈÁÈ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Á˙Ù ¥
≠ ±±μ ¯ÂÈ‡ ÌÈ˜„‰Ó‰ ÌÈ‚¯·‰ È˘ ˙‡ ‰‚¯·‰Ó ¯¯Á˘ ¥
ª‰·Â·ÈÒ ‡ÏÏ ˙È¯Èˆ‰ ‰¯Â‡˙‰ ˙„ÈÁÈ ˙‡ ıÏÁÂ ¨A
Â¯Â¯Á˘· ¨ÂÏ˘ ˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙Ó ‰¯Â‰ ˜ÈÊÁÓ ˙‡ ıÏÁ ¥
ªB ≠ ±±μ ¯ÂÈ‡ ‰ÏÈÚ‰ ÈÒÙ˙Ó
ÔÂÂÈÎ „‚ Ô·Â·ÈÒ·Â ¨Ô‰ÈÏÚ ‰Ï˜ ‰ˆÈÁÏ· ˙Â¯Â‰ ˙‡ ıÏÁ ¥
ÆÔÂÚ˘‰
∫±±∂ ¯ÂÈ‡ ‡·‰ ¯„Ò· ˙Â‚¯Â‡Ó ˙Â¯Â‰

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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±±∂ ¯ÂÈ‡

±±μ ¯ÂÈ‡

ÈÂ˘È¯ ˙ÈÁÂÏ ˙¯Â‡˙
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
±±π ¯ÂÈ‡ ıÁ‰ È„È ÏÚ ˙‚ˆÂÓ‰ ‰„Â˜· ÏÚÙ ¥
ªA ‰˘„Ú‰ ˙¯Ò‰Ï
‰¯Â˘ ‡„ÂÂ ¨„ˆ‰ ÈÚ‚ÓÓ ‰¯Â¯Á˘· ‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ ¥
ªÌÈÚ‚Ó‰ ÔÈ· ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ˙˜„Â‰Ó ‰˘„Á‰
Æ‰˘„Ú‰ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰ ¥

ªÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈÚ‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ¯Â‚Ò
˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰Â ¨ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ÌÈ‚¯·‰ È˘ ˙‡ ‚¯·‰
ÆÔ‚Ó‰ ÈÒÎÓ

¥
¥

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
±±∑ ¯ÂÈ‡

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±±π ¯ÂÈ‡

±±∏ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

®˙ÓÈÈ˜ Ì‡© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
ªÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ ˙‡ Á˙Ù ¥
¯ÂÈ‡ ‰¯˜˙‰ ÒÙ ˙‡ ¯¯Á˘ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ¥
Æ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰„Â˜· ÏÚÂÙ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨A ≠±≤≤
‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰Â B ±≤≥ ¯ÂÈ‡ ‰¯Â‰ ‰ÒÎÓ ˙‡ Á˙Ù ¥
ÆC ≠±≤≥ ¯ÂÈ‡ ‰ˆÈÁÏ· ˙˜˙ÂÓ‰
ª‰¯Â‰ ÏÚ B ‰¯Â‰ ÈÂÒÈÎ ˙‡ ¯Â‚Ò ¥
˙·˘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

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

˙ÈÓÈÙ ‰¯Â Ï˘ ˙ÙÏÁ‰
Æ“‰¯Â ˙ÙÏÁ‰“ ‰‡¯ ¨˜ÙÒ‰‰ ¯ÂÚÈ˘Â ‰¯Â‰ ‚ÂÒ ¯Â·Ú

ÈÓÈÙ ‰¯˜˙ ÒÙ
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰Ï
¯ÂÈ‡ ‰¯˜˙‰ ÒÙ ˙‡ ıÏÁ ˜ÙÂÒÓ‰ ‚¯·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ¥
È„È ÏÚ ˙ÈÂˆÓ‰ ‰„Â˜· „·ÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¨A ≠ ±≤∞
ÆıÁ‰
ª¯ÂÈ‡· ÔÈÂˆÓ˘ ÈÙÎ B ≠±≤± ¯ÂÈ‡ ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ Á˙Ù ¥
„ˆ‰ ÈÚ‚ÓÓ ‰¯Â¯Á˘· C ≠±≤± ¯ÂÈ‡ ‰¯Â‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ ¥
‰ÒÂÙ˙ ‡È‰˘ ‡„ÂÂ ¨‰˘„Á ‰¯Â ÒÎ‰ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ
ªÌÈÚ‚Ó‰ ÔÈ· ‰ÎÏ‰Î
Æ‰˘„Ú‰ ˙‡ ˘„ÁÓ Ô˜˙‰Â ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ‰¯ÊÁ· ¯Â‚Ò ¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±≤± ¯ÂÈ‡
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±≤∞ ¯ÂÈ‡

ÂÈ‡ ÌÈÂÒÓ Ô˜˙‰ ¯˘‡Î ¨ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„·
ÂÈ‡ ‡Â‰ Ì‡ ÆÌÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ±≤¥ ¯ÂÈ‡ A ÍÈ˙‰ ÏÈ˙ ÆÏÚÂÙ
¯ÂÚÈ˘ Â˙Â‡ ÏÚ· ¯Á‡ ÍÈ˙· ÛÂ¯˘‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ ÌÏ˘
Æ®Ú·ˆ Â˙Â‡ ÏÚ·© ¯ÙÓ‡
±≤¥ ¯ÂÈ‡ ÔÈ˜˙ ÍÈ˙ B
±≤¥ ¯ÂÈ‡ ÛÂ¯˘ ÍÈ˙ C
D ±≤¥ ¯ÂÈ‡ ˙Ë˜ÏÓ ˙¯ÊÚ· ÛÈÏÁ‰Ï ˘È˘ ÍÈ˙‰ ˙‡ ıÂÏÁ
ÁÂÏ Ï˘ ÈÏ‡Ó˘‰ ˜ÏÁ· ¨ÌÈÎÈ˙‰ ˙·È˙ ‰ÒÎÓ· ˙˜˙ÂÓ˘
ÆÌÈÎÈ˙‰
ÌÈ„ÂÓÚ· ˙Â‡Ï·Ë· ¯ÊÚÈ‰ ¨ÌÈ‡˙Ó‰ ÍÈ˙‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ È„Î
ÆÌÈ‡·‰

ÍÈ˙ ˙ÙÏÁ‰
ÈÏÏÎ Ú„ÈÓ
ÏÚÂÙ ‡Â‰ ¨ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ¯Â·Ú È˙‚‰ ÈÚˆÓ‡ ‡Â‰ ÍÈ˙‰
È˙Ï· ‰ÏÂÚÙ ·˜Ú Â‡ ‰Ï˜˙ ·˜Ú ¯˜ÈÚ· ®˜˙Ó ‰Ó‚Â„Ï©
Æ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÂÎ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÈÏÚ ¨˙ÙÒÂ ÌÚÙ Û¯˘ÈÈ ÍÈ˙‰ Ì‡
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
±≤≤ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±≤¥ ¯ÂÈ‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡

‰¯‰Ê‡

˙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©
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ

Â‡ ¨˙Î˙Ó ÏÈ˙· ÛÂ¯˘ ÍÈ˙ ÛÈÏÁ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÆÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂÁ·

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÌÈÎÈ˙ ÌÂ˜ÈÓ
ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÌÈÎÈ˙
E ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ÌÈÎÈ˙Ï ‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï

Æ‰ˆÈÁÏ· Ô˜˙ÂÓ‰
¯ÂÊ‡· Ì˜ÂÓÓ ¨˙ÈÂˆÈÁ‰ ‰‡¯Ó‰ ˙¯˘Ù‰ ¯Â·Ú 5A ÍÈ˙
Æ±≤μ ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨ÔÂÁ·‡‰ Ú˜˘
˙„ÈÁÈ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÏÂÎÈ ‰˙‡ ¨˙Â˘ÂÂ„Ï ÍÂÓÒ ÔÂ˙Á˙‰ ¯ÂÊ‡·
Æ±≤∂ ¯ÂÈ‡· ˙‚ˆÂÓ‰ ‰¯˜·‰

‰¯‰Ê‡
(MEGA FUSE, MIDI FUSE,

Û¯˘ È˘‡¯ ÍÈ˙ Ì‡
˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÈÏÚ ¨MAXI FUSE)
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ

‰¯‰Ê‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

¨‰Ú˙‰‰ ‚˙ÓÓ Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÛÂÏ˘ ÍÈ˙ ˙ÙÏÁ‰ ÈÙÏ
ÆÏÓ˘Á‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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¯ÙÓ‡ ¯ÂÚÈ˘ ÌÚ ¯Á‡ ÍÈ˙· ÍÈ˙ ÛÈÏÁ˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ ¨¯˙ÂÈ ‰Â·‚

±≤μ ¯ÂÈ‡

ÏÎ È„È ÏÚ ÌÈ‚ÂÓ‰ ÌÈÈÏÓ˘Á‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ Ï˘ ÈÂ‰ÈÊ‰ È¯ÙÒÓ
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‰

ÚÂÓ‰ ‡˙· ÌÈÎÈ˙ ˙·È˙
ÍÂÓÒ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆ· ˙Ó˜ÂÓÓ ‰È˘ ‰¯˜· ˙„ÈÁÈ
˙‡ ¯¯Á˘ ¨±≤∑ ¯ÂÈ‡ I ÒÙ˙ ÏÚ ıÁÏ ¨‰˘È‚ ˙‚˘‰Ï ª¯·ˆÓÏ
ÆL ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰Â ¨M ˙ÂÈÂ˘Ï‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
±≤∂ ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±≤∏ ¯ÂÈ‡
±≤∑ ¯ÂÈ‡
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ÌÈÎÈ˙ ˙Â‡Ï·Ë
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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¯ÙÓ‡

ÍÈ˙

±≤∂ ¯ÂÈ‡ ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÌÈÎÈ˙ ˙·È˙

7.5

F12

˙ÈÓÈ ‰ÎÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡Ï Á˙Ó ˙Ê‰

7.5

F13

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ÔÂÂÂÎ ˙¯˜· ˙„ÈÁÈÂ ˙ÈÏ‡Ó˘ ‰ÎÂÓ ¯Â‡ ˙ÓÂÏ‡Ï Á˙Ó ˙Ê‰

7.5

F32

˙Â˙Ï„ ˙Â¯È˘ ˙¯Â‡˙Â ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨¯ÂÁ‡ÓÂ ÌÈÙÏÓ ‰¯˜˙ ÈÒÙ

10

F36

EOBD ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¨·Î¯‰ ÂÈ„¯ ¨ÔÂÁ·‡ Ú˜˘

5

F37

ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙ÓÂˆ ¨‰ÓÈÏ· ÈÒÙ

51

F38

˙ÈÊÎ¯Ó ˙Â˙Ï„ ˙ÏÈÚ

15

F43

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁØ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ˙·‡˘Ó

20

F47

‚‰‰ „ˆ· ÈÏÓ˘Á ÔÂÏÁ

20

F48

ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ „ˆ· ÈÏÓ˘Á ÔÂÏÁ

5

F49

˙ÂÈÏÓ˘Á ˙Â‡¯Ó ¨¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ˙¯Â‡˙ È‚˙Ó ¨‰ÈÈÁ È˘ÈÈÁ

7.5

F51

„ÓˆÓ ¨‰ÓÈÏ· ÈÒÙ ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙·¯ÚÓ Convergence ˙Î¯ÚÓ ¨ÚÓ˘ ˙Î¯ÚÓ

5

F53

ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ ˙ÓÂˆ

¯ÙÓ‡

ÍÈ˙

±≤∏ ¯ÂÈ‡ ÚÂÓ‰ ‡˙· ‰¯˜· ˙„ÈÁÈ

30

F08

ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¯¯ÂÂ‡Ó

15

F09

¯Â¯‚

15

F10

ÌÈ¯ÙÂˆ

15

F14

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ

20

F15

30

F20

15

F30

15

F85

˘Ó˘ ‚‚ ÚÂÓ
˙Â‡¯Ó È¯È˘ÙÓ ¨ÌÓÂÁÓ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ
ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
®˙ÂÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓ ‡ÏÏ Â‡ ÌÚ© ÈÓ„˜ ÈÏÓ˘Á Ú˜˘

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÒÙ‰ ˙ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ªÔÚËÓ‰ ˙‡ ÏÚÙ‰

¥

A ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ¯·Á ¨¯·ˆÓ‰ ÔÚËÓ ˜Â˙È ¯Á‡Ï ¨ÔÚËÓ‰
Æ±≤π ¯ÂÈ‡· ‚ˆÂÓ˘ ÈÙÎ ¨C Ô˘ÈÈÁÏ

˘È ¨‰˜ÚÊ‡ ˙Î¯ÚÓ· ˙„ÈÂˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ Ì‡ ∫·Â˘Á
“‰˜ÚÊ‡“ ˙˜ÒÈÙ ‰‡¯© ˜ÂÁ¯ ËÏ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï¯ËÏ
Æ®“ÌÈ¯˜·‰Â ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ“ ˜¯Ù·

‰¯‰Ê‡
¯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

¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË
¨‰Ó‚Â„Î ˜¯ ‰Ê· ‡·ÂÓ ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ÍÈÏ‰˙ ∫·Â˘Á
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÙÏ ıÏÓÂÓ
Æ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó· ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ‚Â‡„ÏÂ ¨Ó“Ú·
Í˘Ó· ÍÂÓ Ì¯Ê· ˙ÈËÈ‡ ‰ÈÚË· ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÔÂÚËÏ ıÏÓÂÓ
Æ¯·ˆÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ È„Ó ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÈÚË ¨˙ÂÚ˘ ≤¥
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÔÚË
®B ÔˆÁÏ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ·© ±≤π ¯ÂÈ‡ A ¯·ÁÓ‰ ˙‡ ˜˙ ¥
·ËÂ˜· ¨¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ·ˆÓ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ¨C Ô˘ÈÈÁ‰Ó
Æ¯·ˆÓ‰ Ï˘ D ÈÏÈÏ˘‰
È·ÂÈÁ‰ ·ËÂ˜Ï ¯·ˆÓ‰ ÔÚËÓ Ï˘ È·ÂÈÁ‰ Ï·Î‰ ˙‡ ¯·Á ¥
Ï˘ ·ËÂ˜Ï ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡Â ¨±≥∞ ¯ÂÈ‡ E ¯·ˆÓ‰ Ï˘
ÆD Ô˘ÈÈÁ‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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±≤π ¯ÂÈ‡

˙ÈÂÎÓ‰ ˙‰·‚‰
˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰È·‚‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡
˙ÂÚÂ¯Ê ‰·‚Ó· „ÈÂˆÓ‰ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
ÆÍÒÂÓ Ï˘ ‰Ó¯‰ È˜˙‰·Â

‰¯‰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

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

˙È¯ÂÁ‡
Æ±≥± ¯ÂÈ‡ A ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯¯Ò‰ ¥
ÍÓÂ˙· ‰˙·˘Â˙Ó ±≥≤ ¯ÂÈ‡ B ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙‡ ‡ˆÂ‰ ¥
ÆÌÈÏÎ‰
ÌÚ ÔÈÙ‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ˜„‰Â ‚¯·‰ ¥
Æ‚È¯·˙‰

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙·È˙· ˙ÒÁÂ‡Ó ¨˙ÈÂÎÓ‰ ÌÚ ˙˜ÙÂÒÓ‰ ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë
ÆÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ùˆ¯Ï ˙Á˙Ó ÌÈÏÎ‰

‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙˜˙‰
∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙ÈÂÎÓ‰ ˙¯È¯‚

·ˆÓÏ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ ˙‡ ··ÂÒ ‰¯È¯‚‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ
ÆÁ˙ÙÓ‰ ˙ÙÈÏ˘ ‡ÏÏ STOP ·ˆÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ MAR
¨ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÂÈ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚÂ ¨Á˙ÙÓ‰ ˙‡ ÌÈÙÏÂ˘ Ì‡
ÆÈÂ‚È‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÓÈ ‰Ê ÔÙÂ‡·Â

˙ÈÓ„˜
ª±≥± ¯ÂÈ‡ A ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯¯Á˘
˙·˘Â˙‰ ÍÂ˙Ó ±≥≤ ¯ÂÈ‡ B ‰¯È¯‚‰ ˙Ú·Ë ˙‡ ‡ˆÂ‰
ªÈÏÎ‰ ÍÓÂ˙· ‰Ï˘
‰˜ÏÁ· Â‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Ó„˜· ÔÈÙ‰ ÏÚ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ‚¯·‰
ÆÈ¯ÂÁ‡‰

¥
¥
¥

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±≥≤ ¯ÂÈ‡
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±≥± ¯ÂÈ‡

‰¯‰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‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰˜ÂÊÁ˙Â ÏÂÙÈË
ÌÈÂ˜È˙ Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ ÈÎ ‡ˆÓ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÏ‰Ó· Ì‡
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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ÍÏ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ∫·Â˘Á
‰Ï˜˙ ÈÂÏÈ‚ ÌÚ „ÈÓ Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ
Æ‡·‰ ˙Â¯È˘‰ „ÚÂÓÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ· ‰Ï˜‰ ÂÏÂ ¨È‰˘ÏÎ

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Úˆ·Ï ˘È ¨¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï ˙ÂÙÈÎ˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‡
Æ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈÁÂÂË· ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÏÂÙÈË

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˜˙
˙ÂÏÂÚÙÂ ˙Â˜È„· ¯ÙÒÓ Ë‡ÈÙ ˙¯·Á ‰Î˙ ÂÊ ‰¯ËÓÏ
ÆÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ Úˆ·Ï ˘È˘ ¨‰˜ÂÊÁ˙
˙‡ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÂÒÎÈ ‡Ï ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ¨˙‡Ê ÌÚ
ÌÈÏÂÙÈË· È„ ÔÈ‡˘ ¯ÂÎÊÏ ÍÈÏÚ ÆÍ˙ÈÂÎÓ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰
ÏÂÙÈË‰ ÈÙÏ „ÂÚ ÆÂÊ ‰„·ÂÚ ¯ÂÎÊÏ ·Â˘Á ÔÎÏÂ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰
˘È ¨ÌÈ‡·‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ÔÈ·Â ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ≠· ÔÂ˘‡¯‰
ÈÒÏÙÓ ˙˜È„· ˙Ó‚Â„ ¨˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï
ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ ˙˜È„· ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ‰ÙÒÂ‰Â ÌÈÏÊÂ
Æ’ÂÎÂ
˙Â¯Â˜È·‰ ÏÎ Ï˘ „ÚÂ˙Ó ÚÂˆÈ· ·ÈÈÁÓ Ô¯ˆÈ‰ ∫·Â˘Á
˙‡ ÏË·Ï ÏÂÏÚ ˘¯„Î ÚÂˆÈ· È‡ ÆÌÈÈ˙ÙÂ˜˙‰ ÌÈÏÂÙÈË‰Â
Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ Û˜Â˙
˙Â¯È˘‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÎ· ÌÈÚˆÂ·Ó ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â¯È˘ ÈÏÂÙÈË
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ÌÈ˘¯ÂÓ‰
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ÌÈÏÂÙÈË ˙ÈÎÂ˙
ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ È˙ÙÂ˜˙‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Úˆ·
±∏∞

±μ∞

±≤∞

π∞

∂∞

≥∞

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

È·‰·‰Ó ¨ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ ¨ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© ‰¯Â‡˙‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜Â„·
ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙ ¨ÌÂ¯ÈÁ
Æ®’ÂÎÂ ÌÈÂÂÁÓ‰

£

£

£

£

£

£

‰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„·

£

£

£

£

£

£

È‡Ï· ÈÂÂÁÓ ˙ÏÂÚÙÂ ¨È‡Ï·Ï ÌÈÈÓ„˜‰ ˜ÒÈ„‰ ÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ ·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·
Æ˙Â„ÈÙ¯‰

£

£

£

£

£

£

¨‰ËÈÏÙ© ÌÈ˘ÈÓ‚ ˙Â¯ÂÈˆÂ ˙¯ˆ ¨ÔÂÁ‚‰ ˙‚‰ ¨·Î¯Ó‰ ·ˆÓ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„·
Æ®’ÂÎÂ ÌÈ·˙Â˙ ¨ÌÈÏÂÂ¯˘ ¨ÌÈÈ‚Ó© ÈÓÂ‚‰ È˜ÏÁ ˙‡ ¨®ÌÈÓÏ· ¨˜Ï„

£

£

£

£

£

£

˙‡ ˜Â„· ¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„Â ÚÂÓ‰ ‡˙ ‰ÒÎÓ ¨ÌÈÏÚÂ‰ ÔÂÈ˜È ˙‡ ˜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‰

£
£
£

£
£

£
£

£

£

£

£

£

£

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Æ‰ÈÁ‰ ÌÏ· ˙È„È ÍÏ‰Ó ˙‡ ÔÂÂÎÂ ˜Â„·

Ò˜„È‡

ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ˜ÒÈ„‰ ÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ˜Â„·

£
£

˙ÂÁÈË·

®ÌÈÓÂ˙Ò˘ ∏ ÌÚ ±Æ≤ ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÌÈÓÂ˙Ò˘ ÁÂÂ¯Ó ÔÂÂÎÂ ˜Â„·

£

£
£

ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ÈÙÏ‡
ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ Ô˜˙Â ÌÈ‚ÈÓˆ È‡Ï·Ø·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

£

®ÌÈÓÂ˙Ò˘ ±∂ ±Æ¥ ÌÈÓ‚„© ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ˜ÒÈ„‰ ÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ˜Â„·

152

±∏∞

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

£

˙ÂÁÈË·

£

£

±μ∞

±≤∞

π∞

£

£

£

∂∞

≥∞

ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ ÈÙÏ‡
ÈÓ‚„· Ó“˜ ≥∞¨∞∞∞ ÏÎ© ¯ÈÂÂ‡‰ ÔÒÓ Ï˘ ÔÂÈÒ‰ ·¯˜ ˙‡ ÛÏÁ‰
®1.3 Multijet≠Â 0.9 TwinAir 85 HP

£

® ÂÎÂ ¯·ˆÓ ¨‰ÙÈË˘ ÏÊÂ ¨ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ¨ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ© ÌÈÏÊÂ ÛÒÂ‰
ÈÓ‚„ ËÚÓÏ© ˙Â˘Ó‰ ÔÂÓÊ˙‰ ˙ÚÂˆ¯ ˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ˜Â„·
®1.3 Multijet≠Â 0.9 TwinAir 85 HP
ÈÓ‚„ ËÚÓÏ© ®±© ˙Â˘Ó‰ ÔÂÓÊ˙‰ ˙ÚÂˆ¯ ÛÏÁ‰
®1.3 Multijet ≠Â 0.9 TwinAir 85 HP

£

£

£
£

£

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

£

£

£

£

£

£

£
£

£

£

£

®ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÌÈ˙ˆÓ ÛÏÁ‰

£

£

£

®ÔÂÁ·‡ Ú˜˘ ˙ÂÚˆÓ‡·© ÚÂÓ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜Â„·
˙È„È‰ ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ ˙‡ ˜Â„·

£
£

£

£

£

£

®≥© ®ÌÈ˜È˜ÏÁ ÔÒÓ ÌÚ Multijet ÈÓ‚„·© ÔÓ˘ ÔÒÓ ÛÏÁ‰Â ÚÂÓ ÔÓ˘ ÛÏÁ‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
£

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

£

Ò˜„È‡
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®ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ ÏÎ Â‡© ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÛÏÁ‰

£

£

£

£

£

£

£

®‰˘ ÏÎ ‰¯˜Ó ÏÎ· Â‡© ÌÈ˜·‡ ÔÒÓ ÛÏÁ‰

£

£

£

£

£

£

®ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ‰ËÈÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓÓ ˙ÂËÈÏÙ ˜Â„·

£

£

£

£

£

£

®1.3 Multijet ÈÓ‚„·© ÚÂÓ Ô˘Ú ˙ËÈÏÙØ‰ËÈÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓÓ ˙ÂËÈÏÙ ˜Â„·

£

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®≤© ®ÔÈÊ· ÈÓ‚„·© ÔÓ˘ ÔÒÓ ÛÏÁ‰Â ÚÂÓ ÔÓ˘ ÛÏÁ‰

£

®1.3

£

Multijet

ÈÓ‚„·© ˜Ï„ ÔÒÓ ÛÏÁ‰

Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ˘„ÁÓ ÔÚË‰Â ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ·ˆÓ ˜Â„·
˙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˜
Â‡ ®“ÈÂÂÈÁÂ ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â“ ˜¯Ù· ÔÈÈÚ© ÌÈ¯È˘ÎÓ‰ ÁÂÏ· ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â ˙˜Ï„˘Î ÌÈÒÓ‰Â ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È
®≥©
Æ‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÈÈ˙˘ È„ÈÓ
£

£

£

£

£

£

„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ˙Â¯È˘ È‡˙

˙Â¯È„Ò ˙Â˜È„·

È‡˙Ó „Á‡· ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È‡˙ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì‡
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ˘˜‰ ˙Â¯È˘‰

˙„ÈÓ· ÛÒÂ‰Â ˜Â„· ¨‰ÎÂ¯‡ ‰ÚÈÒ ÈÙÏ Â‡ Ó“˜ ±¨∞∞∞ ÏÎ
∫Í¯Âˆ‰

ªÔÂÂ¯˜ Â‡ ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚Ï

¥

ÆÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥

ª˙Â˜·Â‡Ó ÌÈÎ¯„

¥

ÆÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥

˙Â¯ÊÂÁ ®Ó“˜ ∏≠ ∑ ≠Ó ˙ÂÁÙ© ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ˜Á¯ÓÏ ˙ÂÚÈÒ
ª˙ÂÏÚÓ ∞ ≠Ó ˙ÂÁÙ Ï˘ ˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË· ¨˙Â˘Â

¥

Æ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ

¥

ÆÌ‰È‡˙Â ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ıÁÏ

¥

˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚÈÒ Â‡ ˜¯Ò ÍÂÏÈ‰· ˙Î˘ÂÓÓ ‰ÏÂÚÙ
Í˘Ó· ˙ÂÏÈÚÙ È‡ ¯Á‡Ï Ï˘ ‰¯˜Ó· Â‡ ¨˙ÈËÈ‡ ˙Â¯È‰Ó·
ªÍÂ¯‡ ÔÓÊ

¥

¨ÔÂÂÈÎ ÈÂÂÁÓ ¨ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ© ÌÈÒÙ‰ ÏÎ ˙ÏÂÚÙ
Æ®’ÂÎÂ ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó

¥

ÆÌÈ¯Ú·

¥

¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ Ï˘ ·Â‚ÈØ‰ÙÈË˘ ˙Î¯ÚÓ ˙ÏÂÚÙ
ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó È·‰Ï È‡Ï·Â ÌÂ˜ÈÓ
ÆÈ¯ÂÁ‡‰

¥

‚ˆÂÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· ˙Â‡·‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ Úˆ·
ÆÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙·
ÌÈÈÓ„˜‰ ˜ÒÈ„‰ ÈÓÏ· ˙Â„ÈÙ¯ È‡Ï·Â ·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·
ªÌÈÈ¯ÂÁ‡‰Â

¥

ÔÓ˘Â ÔÚËÓ‰ ‡˙Â ÚÂÓ‰ ‡˙ ÈÒÎÓ ÈÏÚÂ ÔÂÈ˜È ˙‡ ˜Â„·
ªÌ˙Â‡

¥

˙Î¯ÚÓ ¨ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ˙·È˙ ¨ÚÂÓ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„·
≠ ˜Ï„ ≠ ‰ËÈÏÙ© ÌÈ˘ÈÓ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆ‰Â ˙Â¯ÂÈˆ‰ ¨‰Ú‰‰
ª®’ÂÎÂ ÌÈ·˙Â˙ ¨ÌÈÏÂÂ¯˘ ¨Ô‚Ó ÈÏÂÂ¯˘© ÈÓÂ‚ È˜ÏÁ ¨®ÌÈÓÏ·

¥

®ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡© ÏÊÂ‰ ÒÏÙÓÂ ¯·ˆÓ‰ ˙ÈÚË ˙‡ ˜Â„·
ÒÏÙÓÂ ¯·ˆÓ ˙ÈÚË ˙˜È„· ≠ ¯·ˆÓ“ ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰©
ª®‰Ê ˜¯Ù· “ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡‰

¥

∫Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÛÒÂ‰Â ˜Â„· Ó“˜ ≥¨∞∞∞ ÏÎ
È¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÏ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ÆÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ
„ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ˆÂÈÓÂ ÌÈÎÂ˙Ó‰ ¨PETRONAS LUBRICANTS
ÌÈÂ˙“ ˜¯Ù· “ÌÈÏÂ·È˜“ ˙Ï·Ë ‰‡¯© ÆË‡ÈÙ ˙ÂÈÂÎÓ ¯Â·Ú
Æ®“ÌÈÈÎË

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

‰¯‰Ê‡
˙ÂÁÈË·

¨ÚÂÓ‰ ‡˙· „·ÂÚ ‰˙‡ ¯˘‡Î Ô˘Ú˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ
ÌÈÂÂ‰ÓÂ Ï˜· ÌÈ˙ˆÈ‰ ÌÈÊ‚ È„‡ ÌÈÓÈÈ˜˘ ÔÎÈ‰
Æ‰ÙÈ¯˘ ˙ÎÒ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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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

ª˙ÂÂ˘‰ ‰Ú‰‰ ˙ÂÚÂˆ¯ È‡˙ ˙‡ ˙È˙ÂÊÁ ˜Â„·

¥

˘È ªÌÈ˜·‡‰ ÔÒÓ ˙‡ ÛÏÁ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ˜Â„·
¯ÈÂÂ‡‰ ˙ÓÈ¯Ê· ˙ÂÁÈÙ ÏÁ ÈÎ ‰Ï‚˙‰ Ì‡ Ë¯Ù· ÂÙÈÏÁ‰Ï
ªÌÈÚÒÂ‰ ‡˙Ï ˙ÒÎ‰

¥

ÆÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÂÙÈÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÔÒÓ ˙‡ ˜Â„·

¥

0.9 TwinAir 85 HP

Ì‚„
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
±≥≥ ¯ÂÈ‡

¯·ˆÓ F ÌÈÓÏ· ÏÊÂ E ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

D

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ C ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„Ó B ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù A

Ò˜„È‡
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1.2 8V

Ì‚„

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
±≥¥ ¯ÂÈ‡
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¯·ˆÓ F ÌÈÓÏ· ÏÊÂ E ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

D

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ C ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„Ó B ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù A

1.4 16V

Ì‚„
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
±≥μ ¯ÂÈ‡

¯·ˆÓ F ÌÈÓÏ· ÏÊÂ E ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

D

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ C ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„Ó B ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù A
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1.3 Multijet 75 HP

Ì‚„

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
±≥∂ ¯ÂÈ‡

Ò˜„È‡
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¯·ˆÓ F ÌÈÓÏ· ÏÊÂ E ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

D

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ C ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„Ó B ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù A

1.3 Multijer 95 HP

Ì‚„
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
±≥∑ ¯ÂÈ‡

¯·ˆÓ F ÌÈÓÏ· ÏÊÂ E ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ

D

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ C ÚÂÓ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ „È„Ó B ÚÂÓ ÔÓ˘ ÈÂÏÈÓ Á˙Ù A
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ÚÂÓ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

±¨∞∞∞ ÏÎÏ Ì¯‚ ¥∞∞ ≠Î ‡È‰ ˙È·¯Ó‰ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙
ÆÓ“˜
‰Î¯Ú‰‰ ÔÎÏÂ ¨‰ˆ¯‰Ï ˜Â˜Ê ÚÂÓ‰ ‰˘„Á ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î
≠Î ¯Á‡Ï ·ˆÈÈ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ˙ÎÂ¯ˆ˙˘ ‡È‰
ÆÓ“˜ ∂¨∞∞∞ ≠ μ¨∞∞∞
È‡˙·Â ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò· ‰ÈÂÏ˙ ÔÓ˘‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ∫·Â˘Á
Æ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰
ÏÂÚÙÏ ÚÂÓÏ Á‰ ¨ÔÓ˘ ˙ÙÏÁ‰ Â‡ ˙ÙÒÂ‰ ¯Á‡Ï ∫·Â˘Á
ÈÙÏ Â˙ÓÓ„‰ ¯Á‡Ï ˙Â˜„ ‰ÓÎ Ô˙Ó‰Â ¨˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó·
ÆÒÏÙÓ‰ ˙˜È„·

‰¯‰Ê‡
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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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˜‰

ÚÂÓ ÔÓ˘
®˙Â˜„ μ ≠Î© ¯ÙÒÓ ˙Â˜„ ÚÂÓ‰ ÔÓ˘ ÒÏÙÓ ˙‡ ˜Â„·
ÁË˘ ÈÙ ÏÚ ‰ÂÁ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÚÂÓ‰ ˙ÓÓ„‰ ¯Á‡Ï
ÆÌÈ¯˘È

ËÚÓÏ ÌÈÓ‚„‰ ÏÎ ¯Â·Ú
0.9 TwinAir 85 HP
‰È‡˘ „· ˙ÒÈÙ ÌÚ Â˙Â‡ ‰˜ ¨ÚÂÓ ÔÓ˘ „È„Ó ˙‡ ÛÂÏ˘
ÔÓ˘‰ „È„Ó ˙‡ ÛÂÏ˘ Æ˘„ÁÓ Â˙Â‡ ÒÎ‰Â ¨˙Â·˜Ú ‰¯È‡˘Ó
ÏÚ MAX ≠Â MIN ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ‡Â‰ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ˜Â„·Â ·Â˘
ÆÔÓ˘‰ „È„Ó
ÆÍ¯Ú· ÔÓ˘ „Á‡ ¯ËÈÏÏ ÏÈ·˜Ó MAX ≠Â MIN ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ÁÂÂË‰
ÔÓ˘ ÛÒÂ‰ ¨MIN ÔÂÓÈÒÏ ˙Á˙Ó Â‡ ·Â¯˜ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ Ì‡
ÆMAX ÔÂÓÈÒÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú ¨ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„
ÆMAX ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÈ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ¯ÂÒ‡
0.9 TwinAir 85 HP ÈÓ‚„ ¯Â·Ú
ÆA ‰ÙÂ‚Ó· ‰·ÂÓ B ÚÂÓ ÔÓ˘ „È„Ó
‰È‡˘ „· ˙ÒÈÙ ÌÚ ÔÓ˘‰ „È„Ó ‰˜ ¨‰ÙÂ‚Ó‰ ˙‡ ¯¯Á˘
˘„ÁÓ ˜„‰Â ¨·Â˘ ÔÓ˘‰ „È„Ó ˙‡ ÒÎ‰Â ¨˙Â·˜Ú ‰¯È‡˘Ó
Æ‰ÙÂ‚Ó‰ ˙‡
ÔÈ· ‡Â‰ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ˜Â„·Â ¨·Â˘ ÔÓ˘‰ „È„Ó ˙‡ ÛÂÏ˘
ÆÔÓ˘‰ „È„Ó ÏÚ MAX ≠Â MIN ÈÂÓÈÒ
ÆÍ¯Ú· ÔÓ˘ „Á‡ ¯ËÈÏÏ ÏÈ·˜Ó MAX ≠Â MIN ÈÂÓÈÒ ÔÈ· ÁÂÂË‰
ÔÓ˘ ÛÒÂ‰ ¨MIN ÔÂÓÈÒÏ ˙Á˙Ó Â‡ ·Â¯˜ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ Ì‡
ÆMAX ÔÂÓÈÒÏ ‰Ú‚‰Ï „Ú ¨A ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„
ÆMAX ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÈ ÔÓ˘‰ ÒÏÙÓ˘ ¯ÂÒ‡

‰¯‰Ê‡
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˙‰‰

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˘‰
Æ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Â˜ÏÂÒÈ Ì‰˘ ÔÎÈ‰ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ
È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁØ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ
Æ„ÁÂÈÓ‰ ÊÈÊ‰ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ· ¨D ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Ò‰ ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰Ï
TUTELA PROFESSIONAL SC35 ≠ ÌÈÓ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙ ÛÒÂ‰
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÊÂÎÈ¯·
ıÈ˜· ÌÈÓ ∑∞• ≠Â 30% TUTELA PROFESSIONAL SC35
ÆÛ¯ÂÁ· ÌÈÓ μ∞• ≠Â 50% TUTELA PROFESSIONAL SC35
˘Ó˙˘‰ ¨-20°C ≠Ó ˙ÂÎÂÓ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·
ÆÏÏÂ„Ó ‡Ï TUTELA PROFESSIONAL SC35 ÏÊÂ·
Æ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ Í¯„ ÒÏÙÓ‰ ˙‡ ˜Â„·
ÆÈÊÎ¯Ó‰ Â˜ÏÁ· Â˙ˆÈÁÏ· D ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯Â‚Ò

·ÈÈÁÂ ¨¯˜ ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ˜„·È‰Ï ·ÈÈÁ ¯Â¯È˜‰ ÏÊÂ ÒÏÙÓ
Æ˙ÂË˘Ù˙‰‰ ÏÎÈÓ ÏÚ MAX ≠Â MIN ÌÈÂÓÈÒ‰ ÔÈ· ˙ÂÈ‰Ï

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓ μ∞• Ï˘ ˙·Â¯Ú˙ ÛÒÂ‰ ÍÂÓ ÒÏÙÓ‰ Ì‡
C ÈÂÏÈÓ‰ Á˙Ù Í¯„ ¨Selenia FL ˙ˆÂ·˜ Ï˘ PARFLU UP μ∞•

ÆMAX ÔÂÓÈÒÏ ÚÈ‚È ÒÏÙÓ‰˘ „Ú

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

‰˜ÈÚÓ ¨ÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ PARFLU UP μ∞≠μ∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙
Æ-35°C Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÔÂ‡ÙÈ˜ „‚ ‰‚‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

¨„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ¯˘‡Î
PARFLU UP ∂∞≠¥∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡
ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ

¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˘Ó PARFLU UP ÔÂ‡ÙÈ˜ „‚Â
ÏÏÎ‰ ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó ÏÊÂ· ‰ÙÒÂ‰Ï ˘Ó˙˘‰ ÆÚÂÓ
ÏÎ· PARFLU UP ˙‡ ··¯ÚÏ ÔÈ‡ Æ¯Â¯È˜‰ ˙Î¯ÚÓ·
ÚÈ˙˙ Ï‡ ¨‰¯˜Ó· ‰¯Â˜ ‰Ê Ì‡ ÆÌÈ¯Á‡ ÏÊÂ È‚ÂÒ
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ¯˘˜˙‰Â ÚÂÓ‰ ˙‡
ÆÓ“Ú·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÔÈ·Ï ¨¯˙ÂÈ· Í˙˘Ó ‡Â‰˘ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÔÈ· Ú‚Ó ÚÓ
„ÈÓ ÛÂË˘ ¨‰¯˜È ‰ÊÂ ‰„ÈÓ· ÆÌÈÚÂ·ˆ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰
ÆÌÈÓ·

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙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‰

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

ÌÈÓÏ· ÏÊÂ

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

‰¯‰Ê‡

¯ ‰ ÏÎÈÓ‰
Ê ‡ ÏÚ ÏÓÒ‰
¨ÈË˙ÈÒ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ‰ÔÈÈˆÓ
ÌÈÓÏ· ÏÊÂ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÆÈÏ¯ÈÓ ÏÊÂÓ ‰Â˘‰
ÈÓÂ‚‰ ÈÓË‡Ï ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚È ÈÏ¯ÈÓ
ÆÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰

ÏÊÂ‰ ÈÎ ˜Â„·Â ®ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ„ÂÓÚ ‰‡¯© E ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ¯¯Á˘
Æ˙È·¯Ó‰ ÒÏÙÓ‰ ˙Ó¯· ‡ˆÓ ÏÎÈÓ· ‡ˆÓ‰
ÆMAX ÔÂÓÈÒ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ‡Ï ˙·ÈÈÁ ÏÎÈÓ· ÏÊÂ‰ ÒÏÙÓ ˙Ó¯
ÌÈÏÊÂ“ ˙Ï·Ë· ÔÈÂˆÓ‰ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ· ˘Ó˙˘‰ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰Ï
Æ®“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“ ‰‡¯© “ÌÈÓ˘Â
ÁË˘‰ ÈÙ ˙‡Â ¨E ÏÎÈÓ ‰ÒÎÓ ˙‡ ˙Â¯È‰Ê· ‰˜ ∫‰¯Ú‰
ÆÂ·È·ÒÓ
ÍÂÏÎÏ ÒÎ ‡Ï˘ ‡„ÂÂ ¨‰ÒÎÓ‰ ˙‡ Á˙ÂÙ ‰˙‡ ¯˘‡Î
ÆÏÎÈÓÏ
Â· ‰·ÂÓ ÔÒÓ ÌÚ ÍÙ˘Ó· „ÈÓ˙ ˘Ó˙˘‰ ÏÊÂ ˙ÙÒÂ‰Ï
Æ®Ó“Ó ∞Æ±≤ ≠Ï ‰ÂÂ˘ Â‡ ¯˙ÂÈ ‰Ë˜ ÔÂÈÒ‰ ˙˘¯©
‰·ÈÒÓ Æ®˙ÂÁÏ ‚ÙÂÒ© ÈÙÂ˜ÒÂ¯‚È‰ ‡Â‰ ÌÈÓÏ·‰ ÏÊÂ ∫·Â˘Á
È‡˙ ÌÈÓÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ì‡ ¨ÂÊ
ÏÊÂ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ¨„Â‡Ó ‰‰Â·‚ ˙È¯ÙÒÂÓË‡ ˙ÂÁÏ
˙ÈÎÂ˙·“ ÔÈÂˆÓ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· ÌÈÓÏ·‰
Æ“ÌÈÏÂÙÈË‰

ÏÊÈ„ ÔÒÓ

ÌÈ˜·‡ ÔÒÓØ¯ÈÂÂ‡ ÔÒÓ

®Multijet ÈÓ‚„© ˙Â·Ú˙‰ ÊÂ˜È

ÊÎ¯Ó· ÌÈ˜·‡‰ ÔÒÓ Â‡ ¯ÈÂÂ‡‰ ÔÒÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‚‡„
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

‰ÏÂÏÚ ˜Ï„‰ ˙˜ÙÒ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÓÈ‰
˙ÏÂÚÙ· ÌÈÙÂÈÊÏÂ ‰˜¯Ê‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯ÂÓÁ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï
¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˘È ¨˙˜Ï„
ÈÂÂÈÁ‰ ˙È¯Â Ì‡ ÆÚÂÓ‰
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·
‰‡¯˙‰‰ Ì‡ Æ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ Ê˜Ï È„Î Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
¨˜Ï„‰ ÏÎÈÓÏ Â¯„Á ÌÈÓ˘ ÔÎ˙È ¨˜ÂÏ„˙‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰ÚÈÙÂÓ
ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏÂ ÚÂÓ‰ ˙‡ „ÈÓ ÌÓÂ„Ï ˘È ‰ÊÎ ‰¯˜Ó·
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

¯·ˆÓ‰ ˙ÙÏÁ‰

¯·ˆÓ

ÏÚ· ÈÙÂÏÁ ¯·ˆÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ÛÏÁ‰ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
ÆÌÈË¯ÙÓ‰ Ì˙Â‡

˘ÂÓÈ˘ È‡˙· Æ‰ÎÂÓ ‰˜ÂÊÁ˙ ÌÚ ¯·ˆÓ ˙ÈÂÎÓ· Ô˜˙ÂÓ
ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ÌÈÏÈ‚¯

ÔÓÊ‰ ÈÁÂÂ¯Ó ¨ÌÈÂ˘ ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ¯·ˆÓ ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡
ÌÈÙ˜˙ ÂÈ‰È ‡Ï ¨‰Ê ˜ÏÁ· “ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙·“ ÌÈ˙È‰
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
˙ÂÎ¯ÚÓ© ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ÍÂˆ¯· Ì‡ Ó“Ú·
˙‡ ÍÏ ÂÚÈˆÈ ˙Â¯È˘‰ ÊÎ¯Ó· ∫®’ÂÎÂ ÌÈ„ÈÈ ÌÈÂÙÏË ¨‰˜ÚÊ‡
˙˜˙‰· Í¯Âˆ ˘ÈÂ ‰„ÈÓ· ÂˆÚÈÈÂ ¨¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˜˙‰‰
Æ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÏÂ·È˜ ÌÚ ¯·ˆÓ

ËÈÏÂ¯Ë˜Ï‡ ÒÏÙÓÂ ‰ÈÚË ˙˜È„·
¨ÔÓÂÈÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï‚Ò È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ˙¯Â˜È· ˙ÂÏÂÚÙ
Æ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·ÂÁ· ÌÈÏÏÎ‰ ÌÈË¯ÙÓÏ Ì‡˙‰·
ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÂˆ È„È ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÙÒÂ‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÎ
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó Ï˘ ÔÓÂÈÓ

‰¯‰Ê‡
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

ÌÈÎÂÒÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ¯ÓÂÁ ÌÈÏÈÎÓ ÌÈ¯·ˆÓ
ÊÎ¯Ó· ¯·ˆÓ ÛÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ ÔÎÏ Æ‰·È·ÒÏ ¯˙ÂÈ·
ÔÎÈ‰ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘
Æ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· Ô˘È‰ ¯·ˆÓ‰ ˙‡ Â˜ÏÒÈ˘

‰¯‰Ê‡
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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‰¯‰Ê‡
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‰

¨‚È¯Á ÔÙÂ‡· ÍÂÓ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ÌÚ ¯·ˆÓ‰ ˙ÏÚÙ‰
Æ˙ÂˆˆÂÙ˙‰Ï ÌÂ¯‚˙ Û‡Â ¨¯·ˆÓÏ ÍÈÙ‰ È˙Ï· ˜Ê ÌÂ¯‚˙

˙ÂÏÈÚÙ È‡“ ‡˘ÂÏ ÒÁÈÈ˙‰ Æ®-10°C ≠· ¯·Î ‰Ó‚Â„Ï©
˙‡ ÌÈ¯È‡˘Ó Ì‡ ¨“‰‚È‰Â ‰Ú˙‰“ ˜¯Ù· ¨“˙ÈÂÎÓ‰
ÆÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÏ ˙ÂÏÈÚÙ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰
ÌÈ¯ÊÈ·‡ ÔÈ˜˙‰Ï ‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï Ì‡
‰ÚÂ·˜ ÈÏÓ˘Á Ì¯Ê ˙˜ÙÒ‡ ˙ÙÒÂ˙ ÌÈ˘¯Â„‰ ¨ÌÈÈÏÓ˘Á
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó ÌÚ ¯˘˜ ¯Âˆ ¨®’ÂÎÂ ‰˜ÚÊ‡©
ÛÒÂ· ¨ÌÈÓÂÈÓ‰ ÂÈ„·ÂÚ Ï‚Ò ¯˘‡ ¨Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á
˙ÎÈ¯ˆ ˙‡ ÂÎÈ¯ÚÈ ¨¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˜˙‰‰ ˙Úˆ‰Ï
Ï˘ ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ Ì‡‰ Â˜„·ÈÂ ª˙ÈÏÏÎ‰ ÏÓ˘Á‰
·Ï˘Ï ˘È Ì‡‰ Â‡ ¨˘¯„‰ ÒÓÂÚ· „ÂÓÚÏ ˙Ï‚ÂÒÓ ˙ÈÂÎÓ‰
Æ¯˙ÂÈ ˜ÊÁ ¯·ˆÓ ˙Î¯ÚÓ·
¯˘‡Î Ì‚ ‰È‚¯‡ ÍÂ¯ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰Ï‡ ÌÈ˜˙‰Â ¯Á‡Ó
Æ¯·ˆÓ‰ ˙‡ ‰‚¯„‰· ÌÈ˜¯ÙÓ Ì‰ ¨¯ÒÂÓ ‰Ú˙‰‰ Á˙ÙÓ

‰¯‰Ê‡
¯·ˆÓ‰ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ Úˆ·Ï ·ÈÈÁ ‰˙‡ ¯˘‡Î
˙·Î¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÈÈÚ ÏÚ Ô‚‰ ¨ÂÏ ÍÂÓÒ· Â‡
ÆÌÈ„ÁÂÈÓ Ô‚Ó ÈÙ˜˘Ó

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

¯·ˆÓ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰Ï ˙ÂÈ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂˆÚ
¨ÂÏ˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÈÁ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ÏÂ ¯·ˆÓ‰ ˜Â¯ÈÙ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÈÂÂÈÁÏ ·Ï ÌÈ˘
˙Ï„ ¨˙Â˙Ï„‰˘ ‡„ÂÂ ¨˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ‰ÁÓ ‰˙‡ ¯˘‡Î ¥
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‡ ¥
ÚÂÓ‰ ¯˘‡Î ¨ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÏ ® ÂÎÂ ÌÂ¯ÈÁ È·‰·‰Ó
ªÏÚÂÙ ÂÈ‡
˜˙ ¨ÏÓ˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‡È‰˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÚÂˆÈ· ÈÙÏ ¥
ª¯·ˆÓ‰ Ï˘ ÈÏÈÏ˘‰ Ï·Î‰ ˙‡
ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ˜„Â‰Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ¯·ˆÓ‰ ÈÏ·Î ¥
Æ„ÈÓ˙
‰Ó¯· ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ˙¯‡˘ ‰ÈÚË‰ ˙Ó¯ Ì‡ ∫·Â˘Á
¯˘‡ ¨˙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

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰
˙ÂÎ¯ÂÁ ˙ÂÙÂËÁ ‰ÚÈÒ ˙ÂÏÈÁ˙ ¨˙ÂÊÚ ˙ÂÓÈÏ·Ó ÚÓÈ‰
˙ÂÙ˘ „‚Î ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙ÂÙ„ Ï˘ ˙ÂÊÚ ˙ÂË·ÁÂ ¨ÌÈ‚ÈÓˆ
˙ÂÚÈÒ Æ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÌÈÏÂ˘ÎÓÂ ˙Â¯Â·Ó ¨‰Î¯„Ó
ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ ¨˙Â˘·Â˘Ó ÌÈÎ¯„ ÏÚ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˜Á¯ÓÏ
ªÌÈ‚ÈÓˆÏ ˜Ê
¨˙ÂÙ„· ÌÈÎ˙ÁÏ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ˜Â„·
‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯ÓÏ ‰Ù ÆÏÈ‚¯ È˙Ï· È‡Ï·Â ˙ÂÈÂÁÙ˙‰
ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ó“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ
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‡
ÌÈÏ˙ÓÏ ¨˜Â˘ÈÁÏ ¨‚ÈÓˆÏ ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î ¨Ï‚Ï‚‰
ªÈÂ‚È‰‰ ˙Î¯ÚÓÏÂ
ÆÌ‰· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ·¯Ó ‡Ï Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈ˘ÈÈ˙Ó ÌÈ‚ÈÓˆ
‡·‰ Æ˙Â˘ÈÈ˙‰Ï ÌÈÓÈÒ‰ Ì‰ ˙ÂÙ„·Â ˙ÂÈÏÂÒ· ÌÈ˜„Ò
˘˘ ÈÙÏ Â˜˙Â‰ Ì‰ Ì‡ ¨‰ÁÓÂÓ ˙˜È„·Ï ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡
ªÌÈ˘
ÌÈ‚ÈÓˆ „ÈÓ˙ Ô˜˙‰ ¨ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡
ª¯Â¯· ÂÈ‡ Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈ‚ÈÓˆ ˙˘ÈÎ¯Ó ÚÓÈ‰ ÌÈ˘„Á
ªÁÂÙÈ‰ ÌÂ˙Ò˘ ˙‡ Ì‚ ÛÈÏÁ‰Ï ˘È ‚ÈÓˆ ÛÏÁÂÓ Ì‡
ÌÈ‚ÈÓˆÏ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ÔÈ· ‰ÂÂ˘ È‡Ï· ¯˘Ù‡Ï È„Î
„Ú ±∞¨∞∞∞ ÏÎ ÌÈ‚ÈÓˆ ··Ò Úˆ·Ï ıÏÓÂÓ ¨ÌÈÈ¯ÂÁ‡‰
È„Î ¨·Î¯‰ Ï˘ „ˆ‰ Â˙Â‡· ˙‡Ê Úˆ·Ï Í‡ ¨Ó“˜ ±μ¨∞∞∞
Æ·Â·ÈÒ‰ ÔÂÂÈÎ ˙ÎÈÙ‰ ÚÂÓÏ

¥

¥

¥
¥

¥

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¯·‚˙‰
“ÌÈÏ‚Ï‚“ ‰‡¯ ¨ÌÈÂÎ ‚ÈÓˆ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ¯Â·ÚÆ‰ÏÈ‚¯ ‰ÚÙÂ˙
Æ“ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ“ ˜¯Ù·
Æ±≥∏ ¯ÂÈ‡ È‡Ï· ÌÈ‚ÈÓˆÏ ÂÓ¯‚ÈÈ ÌÈÂÎ È˙Ï· ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ
Æ‰ÂÂ˘ ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨ÏÈ‚¯ ıÁÏ A
Æ˙ÂÂˆ˜· ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨ÍÂÓ ıÁÏ B
ÆÊÎ¯Ó· ‰ÈÏÂÒ È‡Ï· ¨‰Â·‚ ıÁÏ C
˙ÂÁÙ ‡Â‰ ‰ÈÏÂÒ‰ ˜ÓÂÚ ¯˘‡Î ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰·ÂÁ
‰· ı¯‡· Û˜Â˙· ÌÈ˜ÂÁÏ ˙ÈÈˆ ¨‰¯˜Ó ÏÎ· ÆÓ“Ó ±Æ∂ ≠Ó
Æ‚‰Â ‰˙‡

¥
¥
¥

±≥∏ ¯ÂÈ‡

ÈÓÂ‚ ˙Â¯ÂÈˆ
¨˜Ï„‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÈÓÂ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆÂ ÌÈÓÏ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ¯˘‡·
Æ‰Ê ˜¯Ù· ˙Ë¯ÂÙÓ‰ “ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙“ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „Ù˜‰
¨˙Î¯ÚÓ· Í˘ÂÓÓ ÌÈÏÊÂ ¯ÒÂÁÂ ˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË ¨ÔÂÊÂ‡‰
¨ÈÓÂ‚‰ ˙Â¯ÂÈˆ ˙˜È„ÒÂ ˙ÂÁ˘˜˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ
Æ˙ÂÈ„Ù˜ ˙Â¯Â˜È· ˙ÂˆÂÁ ÔÎÏ Æ˙ÂÙÈÏ„ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ÏÂ

‰¯‰Ê‡
Ì‚ ˙ÂÈÂÏ˙ Í·Î¯ Ï˘ Í¯„‰ ˙ÊÈÁ‡ ˙ÂÈÂÎÈ‡˘ ¯ÂÎÊ
ÆÌÈ‚ÈÓˆ‰ Ï˘ ÌÈÂÎ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ·

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
ÌÂÓÈÁ ÌÓÁ˙È ‚ÈÓˆ‰ ¨È„Ó ÍÂÓ ¯ÈÂÂ‡‰ ıÁÏ Ì‡
ÆÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ˜ÊÏ ÔÂÎÈÒ ÍÂ˙ ¨¯˙È

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

‰¯‰Ê‡
„ˆÏ ·Î¯‰ Ï˘ ÔÈÓÈ „ˆÓ ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ˙¯·Ú‰Ó ÚÓÈ‰
ÆÍÙ‰‰Â Ï‡Ó˘

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡
‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò ÈÏ‚Ï‚ È˜Â˘ÈÁ ˘„ÁÓ Ú·ˆ˙ Ï‡
Ï˘ ÌÈÈÎÓ‰ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰ Æ150°C ≠Ó ‰‰Â·‚‰ ‰¯ÂË¯ÙÓË·
ÆÌ‚ÙÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ÌÈÏ‚Ï‚‰

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó È·‰Ï ˙ÙÏÁ‰

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ·‚ÓÂ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ

ÌÈ·‰Ï

·‰Ï ˙‡ Ì˜ÓÂ ¨·‚Ó‰ ÌÚ ±≥π ¯ÂÈ‡ A ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ Ì¯‰
ª‰ÓˆÚ ÚÂ¯ÊÏ ÒÁÈ· 90° Ï˘ ˙ÈÂÂÊ ¯ÂˆÈÈ ‡Â‰˘ ÍÎ ·‚Ó‰

¥

ÏÂÏÎÓ ˙‡ ±≥π ¯ÂÈ‡ B ÚÂ¯Ê‰Ó ıÏÁÂ A ÔˆÁÏ ÏÚ ıÁÏ
ª±≥π ¯ÂÈ‡ C ·‚Ó‰ ·‰Ï

¥

ÆÏÚ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂ ¨˘„Á ·‰Ï ÒÎ‰

¥

È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ·‚Ó ·‰Ï ˙ÙÏÁ‰
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

∫‡·‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ
Æ˙ÈÂÎÓ‰Ó ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ¯Ò‰Â ±¥∞ ¯ÂÈ‡ A ‰ÒÎÓ ˙‡ Ì¯‰
ÔÈÙÏ ÚÂ¯Ê‰ ˙‡ ˙˜„‰Ó‰ ±¥∞ ¯ÂÈ‡ B ÌÂ‡ ˙‡ ¯¯Á˘
ª¯Èˆ‰

¥

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

‰¯‰Ê‡
¨ÈÈˆ¯ ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈÈÂÏ· ÌÈ·‚Ó È·‰Ï ÌÚ ‰‚È‰
ÆÚÂ¯‚ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ· ˙˙ÁÙÂÓ ˙Â‡¯‰Â ¯Á‡Ó

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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∫ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘· ÈÓÂ‚‰ ˜ÏÁ ˙‡ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰˜
ÆTUTELA PROFESSIONAL 35SC ≠· ˘Ó˙˘‰Ï ıÏÓÂÓ
ÆÂÏ·˙‰ Â‡ Â˙ÂÂÚ˙‰ ÈÓÂ‚‰ ˙ÂÂˆ˜ Ì‡ ÌÈ·‰Ï‰ ˙‡ ÛÏÁ‰
Æ‰˘· ˙Á‡ ÌÚÙÎ ÌÙÈÏÁ‰Ï ıÏÓÂÓ ¨ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ·
˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ¨ÌÈËÂ˘ÙÂ ÌÈ„„Â· ˙Â¯È‰Ê ÈÚˆÓ‡
∫ÌÈ·‰ÏÏ ˜Ê‰ ˙Â¯˘Ù‡
˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚ ˜·„ ‡Ï ÈÓÂ‚‰ ˜ÏÁ˘ ‡„ÂÂ ¥
È„‚Â ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰ ÆÒÙ‡Ï ˙Á˙Ó ˙Â¯ÂË¯ÙÓË·
ªÍ¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· Ì¯¯Á˘Ï ÔÂ‡ÙÈ˜
ÚÓÈ˙ ‰Ê ÔÙÂ‡· ¨˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÏÚÓ ‚Ï˘ ¯Ò‰ ¥
ÏÚ Ô‚˙ ÛÒÂ·Â ¨ÈÏÓ˘Á‰ ÌÈ·‚Ó‰ ÚÂÓ ÏÚ ¯˙È ÒÓÂÚ
ªÌÈ·‰Ï‰
·‚Ó ·‰Ï ˙‡Â ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ È·‚Ó ˙‡ ÏÈÚÙ˙ Ï‡ ¥
Æ‰˘·È ‰˘Ó˘ ÏÚ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰

±≥π ¯ÂÈ‡

È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÈÙËÂ˘
¯ÈÁ‰ ˜ÈÊÁÓ ÆÌÈÚÂ·˜ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ‰ÙÈË˘‰ ÈÂÏÈÒ
Æ±¥≤ ¯ÂÈ‡ È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓ

˙‡ ˜„‰ ¨ÔÂÎ ÔÙÂ‡· ‰˙Â‡ Ì˜ÓÂ ‰˘„Á ÚÂ¯Ê Ô˜˙‰
ÆÌÂ‡‰
Æ‰ÒÎÓ‰ ˙‡ ÍÓ‰

¥
¥

˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ÈÙËÂ˘
ÏÊÂ ˘È Ì‡ ˙È˘‡¯ ˜Â„· ¨˜ÈÙÒÓ ÂÈ‡ ÏÊÂ‰ ÔÂÏÈÒ Ì‡
Æ®‰Ê ˜¯Ù· “ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„·“ ‰‡¯© ∫ÏÎÈÓ·
¨ÌÈÓÂÒÁ ÌÈ‡ ÌÈ¯ÈÁ‰ È¯È¯Á Ì‡‰ ˜Â„· ÔÎÓ ¯Á‡Ï
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‰
ÌÈÂÏÈÒ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÙÏ ¨˘Ó˘ ‚‚ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú ∫·Â˘Á
Æ¯Â‚Ò ˘Ó˘‰ ‚‚˘ ‡„ÂÂ ÌÈÈÓ„˜‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

±¥± ¯ÂÈ‡

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±¥≤ ¯ÂÈ‡

±¥∞ ¯ÂÈ‡
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ÔÂÁ‚Â ·Î¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

ÏÎ Ï˘ ¨‰„ÂÏÁ ·˜Ú ·Â·˜ „‚Î ˙ÂÈ¯Á‡· ‰ÒÂÎÓ Í˙ÈÂÎÓ
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˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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Ú·ˆ
ÏÚ Ô‚Ó Ì‚ ‡Ï‡ ¨˙ÂÈË˙Ò‡ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯ ˘Ó˘Ó ÂÈ‡ Ú·ˆ‰
ÆÂÈ˙Á˙Ó ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÁÂÏ
˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ÚÂÓÏ È„Î ¨ÌÈÙÂ˘Ù˘Â ˙ÂËÈ¯˘ „ÈÓ Ô˜˙Ï ˘È
Ú·ˆ ÈÂ˜È˙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈ¯Â˜Ó ÌÈ¯ˆÂÓ· ˜¯ ˘Ó˙˘‰ Æ‰„ÂÏÁ
ÌÈÂ˙“ ˜¯Ù· ¨“·Î¯Ó‰ Ú·ˆ ÈÂ‰ÈÊ ˙ÈÁÂÏ“ ‡˘Â· ÔÈÈÚ©
Æ®“ÌÈÈÎË
Æ˙ÈÂÎÓ‰ ˙ˆÈÁ¯ ˙·ÈÈÁÓ Ú·ˆ‰ ˙Â·Î˘ Ï˘ ‰ÏÈ‚¯ ‰˜ÂÊÁ˙
Æ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‰· ‰·È·Ò‰ È‡˙· ‰ÈÂÏ˙ ˙ÂÙÈÎ˙‰
¨¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· ˙ÈÂÎÓ‰ ˙‡ ÛÂË˘Ï ıÏÓÂÓ ‰Ó‚Â„Ï
¯ÊÂÙÓ˘ ÌÈÎ¯„· ‰‚È‰· Â‡ ‰Â·‚ È˙·È·Ò ÌÂ‰ÈÊ ÌÚ ÌÈ¯ÂÊ‡·
ÆÁÏÓ Ô‰ÈÏÚ
∫·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¯‰
ÌÈÓ ˙Â¯·Ëˆ‰ ÈÎ ¯ÂÎÊÏ ˘È Æ˜Ê ÚÂÓÏ È„Î ¨·Î¯Ó‰Ó
ª˙ÈÂÎÓÏ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ

·Î¯Ó
ÌÈÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÙÓ ‰‚‰
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ ÍÂ˙È˘Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ªÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÂ‰ÈÊ ¥
È‡˙ ÌÚ ÌÈ¯ÂÊ‡ Â‡ ÌÈ ÛÂÁ È¯ÂÊ‡© ¯ÈÂÂ‡· ˙ÂÁÏÂ ˙ÂÁÈÏÓ ¥
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
ÆÍÂ˙È˘ „‚Î ·Î¯Ó‰ ÏÚ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Ô‚‰Ï È„Î ¨¯˙ÂÈ·
∫¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÓÂ˘ÈÈ‰ Ì‰ ‰Ï‡
˙Â„‚˙‰ ·Î¯Ï ÌÈ˜ÈÚÓ‰ ‰ÚÈ·ˆ ˙ÂËÈ˘Â È¯ˆÂÓ ¥
ªÍÂÎÈÁÂ ÍÂ˙È˘ „‚Î ¨˙„ÁÂÈÓ
ÌÚ ¨®ÌÈ„˜Ó ÏÂÙÈË·© ÌÈÂÂÏÂ‚Ó ‰„ÏÙ ˙ÂÁÂÏ· ˘ÂÓÈ˘ ¥
ªÍÂ˙È˘ „‚Î ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ˙Â„‚˙‰
Ï˘ ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ¨ÚÂÓ‰ ‡˙ ¨·Î¯‰ ÔÂÁ‚ ÒÂÒÈ¯ ¥
ÆÌÈÏÂÚÓ ‰ÂÂÚ˘ È¯ˆÂÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÏÁÂ ÌÈÏ‚Ï‚‰ È˙·
˙ÂÙÂ˘Á‰ ˙Â„Â˜· ¨Ô‚Ó ¯ˆÂÓ ÌÚ ˜ÈËÒÏÙ È˜ÏÁ ÒÂÒÈ¯
Æ’ÂÎÂ ˙ÂÂˆ˜· ¨ÌÈÈÓÈÙ ÛÎ È˜ÏÁ· ¨˙Â˙Ï„Ï ˙Á˙Ó ¨¯˙ÂÈ
ÚÂÓÏ È„Î ¨“ÁÂ˙Ù“ Í˙Á ÈÏÚ· ÌÈ·ÈÎ¯· ˘Ó˙˘‰
ÆÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ· ‰„ÂÏÁ ˙ÓÈ¯‚Â ÈÂ·ÈÚ ˙Â¯·Ëˆ‰

¥
¥

BLACKJACK ÈÓ‚„
Ë‡ÈÙÏ
¨È„ÚÏ· ÌÂË‡ Ú·ˆ ˘È ÍÏ˘ BLACKJACK
·ÂË ¯ÂÓÈ˘Ï ˙Â‡¯Â‰Ï ÆÂ¯ÂÓÈ˘ Ì˘Ï „ÁÂÈÓ ÏÂÙÈËÏ ˜Â˜Ê‰
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
ÆÁÏ È·ˆ ¯ÂÚ ÌÚ ·Î¯Ó‰ ˙‡ ˘·È ÆpH ÌÈÈÏ‡¯ËÈÈ
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˘‰

ªÍÂÓ ıÁÏ· ÌÈÓ ÔÂÏÈÒ· ˘ÂÓÈ˘· ·Î¯Ó‰ ˙‡ ÛÂË˘ ¥
ÛÂË˘Â ¨·Î¯Ó‰ ˙‡ ‰Ï˜ ÔÂ·Ò ˙ÒÈÓ˙ ÌÚ ‚ÂÙÒ· ·‚ ¥
ª‚ÂÙÒ‰ ÌÚ ˙ÂÙÈÎ˙· Â˙Â‡
ÌÚ Â‡ ¯ÈÂÂ‡ ÔÂÏÈÒ ÌÚ ˘·ÈÂ ¨ÌÈÓ ‰·¯‰ ÌÚ ·ËÈ‰ ÛÂË˘ ¥
ÆÈ·ˆ ¯ÂÚ
ÔÂ‚Î ¨˙„ÁÂÈÓ ˙Â¯È‰Ê· ÔÈÚÏ ˙ÂÁÙ ÌÈ‡¯‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˘·È
ÌÈÓ˘ ÔÎÈ‰ ¨ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ ˙Â¯‚ÒÓÂ ˙Â˙Ï„‰ ˙Â¯‚ÒÓ
¯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‡
˜¯· ˙‡ ˙Â‰„‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ˙‡Ê ‰˘Ú˙ Ì‡ ¨ÌÁ ÚÂÓ‰
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¯˘‰
Æ‰„ÏÁ‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ Ú·ˆ‰
¯Á‡Ó ¨ÌÈ¯ÂÙÈˆ ˙˘Ï˘Ï ˙Â„ÂÒÈ· „ÈÓ ÛÂË˘Ï ‰·ÂÁ ∫·Â˘Á
ÆÚ·ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÏ‡· ˙Ù˜Â˙ Ì‰· ˙ÏÏÎ‰ ‰ˆÓÂÁ‰Â

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

˙ÂÂÏÁ
Æ˙ÂÂÏÁÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÈÂ˜È È¯ˆÂÓ· ˘Ó˙˘‰
˙ÈÎÂÎÊÏ ˙ÂËÈ¯˘ ˙ÚÈÓÏ ¨˙ÂÈ˜ ˙ÂÈÏËÓ· Ì‚ ˘Ó˙˘‰
Æ˙ÂÙÈ˜˘Ï ˜Ê ˙ÓÈ¯‚Â
·‚Ï ˘È È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰ Ï˘ ÈÓÈÙ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ∫·Â˘Á
˜Ê ÚÂÓÏ È„Î ¨ÌÂÓÈÁ‰ ÈÏÈÏÒ ÔÂÂÈÎ· ¨˙ÈÏËÓ· ˙ÂÈ„Ú·
ÆÌÂÓÈÁ‰ Ô˜˙‰Ï

˙‡ 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‰

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

172

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙ

ÚÂÓ‰ ‡˙

˙Á˙Ó ÌÈÓ Â„ÎÏ ‡Ï Ì‡‰ ˜Â„·Ï ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· Úˆ·
ÌÈÏÂÏÚ‰ ¨®’ÂÎÂ ˙ÂÈ¯ËÓ ¨ÌÈÈÏÚÓ ÌÈÓ ˙ÙÈÏ„Ó© ÌÈÁÈË˘Ï
Æ˙Î˙Ó‰ ˙ÂÁÂÏ ˙ÂˆÓÁ˙‰Ï ÌÂ¯‚Ï

¯‰ÊÈ‰ ÆÚÂÓ‰ ‡˙ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÛÂË˘ Û¯ÂÁ ÏÎ Ï˘ ÂÙÂÒ·
ÔÂÏÈÒ· ˙ÂÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ‰¯˜·‰ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘È ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï
Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ÌÈÎÈ˙ØÌÈ¯ÒÓÓ ‰¯˜·‰ ˙„ÈÁÈ·Â ¨ÌÈÓ‰
ÂÊ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ‚‡„ Æ®‰ÚÈÒ‰ ÔÂÂÈÎ·© ÚÂÓ‰ ‡˙
ÆÍÎ· ‰ÁÓ˙Ó‰ ÍÒÂÓ·

˙ÂÁÈË·

‰¯‰Ê‡
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

¨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

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ

‰¯‰Ê‡
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

∫˙ÈÂÎÓ· ¯ÈÂÂ‡ ¯Â‰ÈË ÈÒÈÒ¯˙ ÈÏÎÓ ¯ÂÓ˘˙ Ï‡
ÌÈÒÈÒ¯˙ ÈÏÎÓ ÛÂ˘ÁÏ ¯ÂÒ‡ Æ˙ÂˆˆÂÙ˙‰ ˙ÎÒ
¨˘Ó˘‰ È¯˜Ï ‰ÙÂ˘Á ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î Æ50°C ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÌÂÁÏ
Æ‰Ê Í¯Ú ÏÚ ˙ÂÏÚÏ ‰ÏÂÏÚ ˙ÈÂÎÓ‰ ÈÙ· ‰¯ÂË¯ÙÓË‰

ÌÈ„ÂÙÈ¯Â ÌÈ·˘ÂÓ ÈÂ˜È
ıÏÓÂÓ Æ˜·‡ ·‡Â˘ ˙¯ÊÚ· Â‡ ‰Î¯ ˙˘¯·Ó· ˜·‡ ¯Ò‰
Æ‰ÁÏ ˙˘¯·Ó· ‰ÙÈË˜ „ÂÙÈ¯ ˙Â˜Ï
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‡ˆÓ Á˙ÙÓ‰ ¯˘‡Î ¯˜ ÚÂÓ ÌÚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Úˆ· ∫·Â˘Á
‰‚‰‰ È·ÈÎ¯˘ ‡„ÂÂ ‰ÙÈË˘‰ ˙ÏÂÚÙ ¯Á‡Ï ÆSTOP ·ˆÓ·
ÆÂ˜ÂÊÈ Â‡ Â¯ÒÂ‰ ‡Ï ¨®ÌÈÈ‚ÓÂ ÈÓÂ‚ ÈÒÎÓ© ÌÈÂ˘‰

ÈÂ˜È ¯ÓÂÁÂ ÌÈÓ ˙ÒÈÓ˙· ÏÂ·Ë ‚ÂÙÒ· ÌÈ·˘ÂÓ‰ ˙‡ ‰˜
Æ·ËÈ‰ ËÁÒÂ ÔÈ„Ú

‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÈËÓÂ¯‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ∫·Â˘Á
˜ÈËÒÏÙ‰ ˙Â˘„Ú ÈÂ˜ÈÏ ¨®ÔÂËˆ‡ ‰Ó‚Â„Ï© ÌÈÂË˜· Â‡ ®ÔÈÊ·
ÆÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ‰ Ï˘

ÁÂÏ ÈÂ˜ÈÏ ¨ËÙ· Â‡ Ë¯ÈÙÒ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ÌÏÂÚÏ ∫·Â˘Á
ÆÌÈÂÂÁÓ‰

˙ÈÂÎÓ· ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ˜ÏÁ
ÌÈÓ· ÏÂ·Ë ‚ÂÙÒ· ÌÈÈÓÈÙ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰ ˙‡ ˙Â˜Ï ıÏÓÂÓ
‡ÏÏ ˜ÈËÒÏÙ ÈÂ˜ÈÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ· ¯ÊÚ‰ ¨ÔÈ„Ú ÔÂ·ÒÂ
Ï˘ Ú·ˆÏÂ ‰‡¯ÓÏ ˜Ê ÚÂÓÏ „ÁÂÈÓ· ÂÎÂ˙ ¯˘‡ ¨ÌÈÒÈÓÓ
ÆÌÈ˘˜ÈÚ ÌÈÓ˙ÎÂ ÊÈ¯‚ ˙¯Ò‰ÏÂ ¨ÌÈ˜ÂÓ‰ ÌÈ˜ÏÁ‰

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
V.I.N Ì‚„ ˙ÈÁÂÏ
¨ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ùˆ¯ Ï˘ Ï‡Ó˘ „ˆ· ‡ÂˆÓÏ Ô˙È ˙ÈÁÂÏ‰ ˙‡
∫‡·‰ ÈÂ‰ÈÊ‰ Ú„ÈÓ ˙‡ ˙‡˘Â ‡È‰Â
Ì‚„ ¯Â˘È‡ ¯ÙÒÓ B
Æ·Î¯‰ Ì‚„ ÈÂ‰ÈÊ „Â˜ C
‰„Ï˘‰ Ï˘ È¯Â„ÈÒ ¯ÙÒÓ D
Æ‰‡ÂÏÓ· ‰ÒÂÓÚ È·¯Ó ˙ÈÂÎÓ Ï˜˘Ó E
ÆÌ‡ÂÏÓ· ÌÈÒÂÓÚ ¯Â¯‚Â ˙ÈÂÎÓ Ï˘ È·¯Ó ·ÏÂ˘Ó Ï˜˘Ó F
ÆÈÓ„˜‰ Ô¯Ò‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó G
ÆÈ¯ÂÁ‡‰ Ô¯Ò‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó H
ÆÚÂÓ ‚ÂÒ I
Æ·Î¯Ó ˙Ò¯È‚ „Â˜ L
ÆÛÂÏÈÁ È˜ÏÁ „Â˜ M
Æ®ÏÊÈ„ ÚÂÓ ¯Â·Ú© Ô˘Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙Ó¯ N

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 ¥

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±¥≥ ¯ÂÈ‡
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‰„Ï˘ ÔÂÓÈÒ ˙ÈÁÂÏ

·Î¯Ó Ú·ˆ ÈÂ‰ÈÊ ˙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 ¥

„ˆ© ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙Ï„ „ÂÓÚ Ï˘ ÈÂˆÈÁ‰ „ˆÏ ‰„ÂÓˆ ˙ÈÁÂÏ‰
∫±¥¥ ¯ÂÈ‡ ‡·‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡˘ÂÂ ¨®Ï‡Ó˘
ÆÚ·ˆ‰ Ô¯ˆÈ A
ÆÚ·ˆ‰ Ì˘ B
ÆË‡ÈÙ Ú·ˆ „Â˜ C
ÆÌÈÂ˜È˙Â ˙¯ÊÂÁ ‰ÚÈ·ˆ „Â˜ D

ÚÂÓ ÔÂÓÈÒ
Ì‚„‰ ˙‡ ÏÏÂÎÂ ¨ÌÈ¯„ÈÏÈˆ‰ ˜ÂÏ· ÏÚ Ú·ËÂÓ ÚÂÓ‰ ÔÂÓÈÒ
Æ‰„Ï˘‰ ¯ÙÒÓÂ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±¥μ ¯ÂÈ‡

±¥¥ ¯ÂÈ‡
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·Î¯Ó ˙Â‡Ò¯È‚ ≠ ÚÂÓ È„Â˜
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

·Î¯Ó ˙Ò¯È‚ „Â˜

ÚÂÓ ‚ÂÒ „Â˜

312AGIA 08

312A100

0.9 TwinAir 85 HP

˙Â‡Ò¯È‚

169A4000

1.2 8V 69 HP

169A3000

1.4 16V 100 HP

312AXBIA 01C (*)

169A1000

1.3 16V Multijet 75 HP

312AXEIA 06 (*) (**)

199B1000

1.3 16 V Multijet 95 HP

312AXAIA 00C (*)

˙ÂÁÈË·

312AXAIA 00D
312AXAIA 00E (*) (**)

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

312AXAIA 00F (**)
312AXCIB 02F (*)
312AXCIB 03G (*) (**)

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ®™©
‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ ÌÚ ÌÈÓ‚„ ®™™©

ÚÂÓ
1.3 16V Multijet

1.3 16V Multijet

1.4 16V

1.2 8V

0.9 TwinAir

95 HP

75 HP

100 HP

69 HP

85 HP

199B1000

169A1000

169A3000

169A4000

312A2000

ÏÊÈ„
¯ÂË· ¥

ÏÊÈ„
¯ÂË· ¥

ÂËÂ‡
¯ÂË· ¥

ÂËÂ‡
¯ÂË· ¥

ÂËÂ‡
¯ÂË· ≤

69.6X82

69.6X82

72X84

70.8X78.86

80.5X86.0

1248

1248

1368

1242

875

16,8 : 1

17,6 : 1

10,8 : 1

11,1 : 1

10±02 : 1

70

55

73,5

51

62,5

95

75

100

69

85

4000

4000

6000

5500

5500

200

145

131

102

145

20,4

14,8

13,4

10,4

14,8

1500

1500

4250

3000

1900

NGK

NGK

NGK

ZKR7A-10
Champion

PLKR9CI-8

--

--

DCPR7EN-10

·Î¯Ï ¯ÏÂÒ
È¯ÂËÂÓ

·Î¯Ï ¯ÏÂÒ
È¯ÂËÂÓ

EN590

EN590

ÏÂË ÔÈÊ·
˙¯ÙÂÚ
ÔÂ¯ πμ

ÏÂË ÔÈÊ·
˙¯ÙÂÚ
ÔÂ¯ πμ

ÏÂË ÔÈÊ·
˙¯ÙÂÚ
ÔÂ¯ πμ

EN228

EN228

EN228

Ì‚„
ÚÂÓ „Â˜
‰ÏÂÚÙ ¯ÂÊÁÓ
ÌÈ¯„ÈÏÈˆ‰ Í¯ÚÓÂ ¯ÙÒÓ
Ó“Ó ‰ÎÂ·‰ ÍÏ‰Ó X ¯„ÈÏÈˆ‰ Á„˜
˜“ÓÒ
ÚÂÓ ÁÙ
‰ÒÈÁ„ ÒÁÈ
kW
®EEC© È·¯Ó ˜ÙÒ‰
Ï“ÒÎ
®EEC© È·¯Ó ˜ÙÒ‰
„“ÏÒ
·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó·
Nm
®EEC© È·¯Ó ËÓÂÓ
Ó“‚˜
®EEC© È·¯Ó ËÓÂÓ
„“ÏÒ
·Â·ÈÒ ˙Â¯È‰Ó·
ÌÈ˙ˆÓ

RA8MCX4

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

˜Ï„

Ò˜„È‡
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˜Ï„ ˙Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˜Ï„ ˙Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

Æ‰Ê‰ ˙¯˜· ÌÂ˙Ò˘ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â˘È˜ ˙¯˜· ÌÚ ¨˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

Ì‚„
0.9 TwinAir 85 HP

Æ‰¯ÊÁ‰ Â˜ ‡ÏÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

1.2 8V 69 HP

Æ‰¯ÊÁ‰ Â˜ ‡ÏÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ˙È˙„Â˜≠·¯ ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓ

1.4 16V 100 HP

“˙Ù˙Â˘Ó ‰ÏÈÒÓ“ ‚ÂÒÓ ‰¯È˘È ˜Ï„ ˙˜¯Ê‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÈÂ¯Ë˜Ï‡ ‰¯˜·

1.3 16V Multijet 75 HP

ÆÌÈÈÈ· ÔˆÓÂ Â·¯ÂË ˘„‚Ó ÌÚ

1.3 16V Multijet 95 HP

‰¯‰Ê‡
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
¨˙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

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯ÂÒÓ˙
‰Ú‰

„ÓˆÓ

ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙

Ì‚„

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

0.9 TwinAir 85 HP

˙ÈÓ„˜

ÌÚ ÈÓˆÚ ÔÂÂÂÎ ÏÚ·

ÌÈÎÂÏÈ‰ ‰˘È˘Ø‰˘ÈÓÁ

˜¯Ò ÍÂÏÈ‰ ‡ÏÏ ‰˘ÂÂ„

¯ÂÁ‡Ï È¯ÂÁ‡ ÍÂÏÈ‰Â ÌÈÈÓ„˜
ÆÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÎÂÏÈ‰Ï ÔÂ¯ÎÈÒ ˙ÂÚ·Ë ÌÚ

1.2 8V 69 HP

˙ÂÁÈË·

1.4 16V 100 HP
1.3 16V Multijet 75 HP
1.3 16V Multijet 95 HP

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

ÌÈÓÏ·
‰ÈÈÁ ÈÓÏ·

ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ˙Â¯È˘ ÈÓÏ·

ÌÈÈÓ„˜ ˙Â¯È˘ ÈÓÏ·

Ì‚„

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·
˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜Â·Ó

Ï‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„ÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚ

˜ÒÈ„

0.9 TwinAir 85 HP

¨‰ÏÚÙ‰ ˙È„È

ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·

˜ÒÈ„

1.2 8V 69 HP

ÏÚ ÏÚÂÙ

Ï‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„ÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚ

ÆÌÈÈ¯ÂÁ‡‰ ÌÈÓÏ·‰
ÊÂÎ¯Ó ÈÏÚ ÌÚ ÛÂ˙ ÈÓÏ·
Ï‚Ï‚ ÏÎÏ ‰¯˜· È¯„ÈÏÈˆÂ ÈÓˆÚ

ÈÓˆÚ ¯Â¯ÂÂ‡ ÌÚ ˜ÒÈ„

1.4 16V 100 HP

ÈÓˆÚ ¯Â¯ÂÂ‡ ÌÚ ˜ÒÈ„

1.3 16V Multijet 75 HP
1.3 16V Multijet 95 HP

‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‰ÓÈÏ·‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ ˜ÒÈ„‰ ÈÓÏ· ÏÚ ¯·Ëˆ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¨ÌÈÎ¯„‰ ÏÚ ÒÒÂ¯Ó‰ ÁÏÓÂ Á¯˜ ¨ÌÈÓ ∫·Â˘Á
ÆÌÈÓÏ·‰ ˙‡ ÌÈÏÈÚÙÓ ‰·

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

ÌÈÏ˙Ó
È¯ÂÁ‡

ÈÓ„˜

Ì‚„
0.9 TwinAir 85 HP

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

ÌÈ¯·ÂÁÓ ÌÈÏ‚Ï‚ ÌÚ ÏÂ˙ÈÙ ˙¯Â˜

˙¯Â˜ ÌÚ ¨ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÏ‚Ï‚ ÔÂÒ¯Ù˜Ó

1.2 8V 69 HP

¨·ˆÈÈÓ Ô¯Ò ÌÈÏÏÂÎÂ ÌÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈ·

ÌÈˆÈÙ˜Â ÌÈÚÂÊÚÊ ÈÓÏÂ· ¨˙ÈÎÓ ·ÁÂ¯

1.4 16V 100 HP

ÌÈÈÏÈÏÒ ÌÈˆÈÙ˜Â ÌÈÚÂÊÚÊ ÈÓÏÂ·

ÌÈÓ‚„ ¯Â·Ú È·ÁÂ¯ ·ˆÈÈÓ ÌÚ ÌÈÈÏÈÏÒ

1.3 16V Multijet 75 HP

Æ®™© ·ˆÈÈÓ ËÂÓÂ

ÆÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚ

1.3 16V Multijet 95 HP

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ®™©

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÈÂ‚È‰
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‚ÂÒ

®ÌÈ¯ËÓ© ·Â·ÈÒ ¯ËÂ˜

Ì‚„

π¨≥

0.9 TwinAir 85 HP

ÔÂ˘Ó ÒÙÂ ˙··Ò ÔÂ‚Ó

π¨≥

1.2 8V 69 HP

®™© ÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ÌÚ

±∞¨∏

1.4 16V 100 HP

π¨≥

1.3 16V Multijet 75 HP

±∞¨∏

1.3 16V Multijet 95 HP

®ÌÈÈ˜ Ì‡© ®™©

Ò˜„È‡

181

®Ø© ÌÈ’ˆÈ‡· ‚ÈÓˆ‰ ¯ËÂ˜ Ω ±¥
®ÏÂ·È˜© ‰ÒÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ω ∏≤
˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó Ω H
˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó
˘“Ó˜ ±∂∞ „Ú Ω Q
˘“Ó˜ ±∑∞ „Ú Ω R
˘“Ó˜ ±∏∞ „Ú Ω S
˘“Ó˜ ±π∞ „Ú Ω T
˘“Ó˜ ≤∞∞ „Ú Ω U
˘“Ó˜ ≤±∞ „Ú Ω H
˘“Ó˜ ≤¥∞ „Ú Ω V
‚Ï˘ È‚ÈÓˆ ÌÚ ˙È·¯Ó ‰ÚÈÒ ˙Â¯È‰Ó
˘“Ó˜ ±∂∞ „Ú Ω QM + S
˘“Ó˜ ±π∞ „Ú Ω TM + S
˘“Ó˜ ≤±∞ „Ú Ω HM + S

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‡¯Â‰ ¯ÙÒ· ÌÈÂ˙‰ ÔÈ· ‰¯È˙Ò Ï˘ ‰¯˜Ó· ∫·Â˘Á
ÚÈÙÂÓ‰ ‰Ê ‡Â‰ Ú·Â˜‰ Ë¯ÙÓ‰ ¨·Î¯‰ ÔÂÈ˘¯Â ÏÂÚÙ˙‰
Æ·Î¯‰ ÔÂÈ˘¯·
˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â„ÈÓÏ ˙ÈÈˆÏ „Ù˜‰
ÏÚ ‚ÂÒ Â˙Â‡ÓÂ Ô¯ˆÈ Â˙Â‡Ó ÌÈ‚ÈÓˆ Ô˜˙‰ Æ‰ÚÂ˙· Í˙ÈÂÎÓ
ÆÌÈÏ‚Ï‚‰ ÏÎ
ÆÌÈÈÏ‡È„¯ ÌÈ‚ÈÓˆ· ÌÈ·Â·‡· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ∫·Â˘Á

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

ÈË˜ÙÓÂ˜ ÛÂÏÈÁ Ï‚Ï‚
Æ“·Â·‡ ‡ÏÏ“ ‚ÈÓˆ ª‰˘Â·Î ‰„ÏÙÓ ˜Â˘ÈÁ

ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÈÈ¯ËÓÂ‡È‚
∫ÌÈ˜Â˘ÈÁ‰ ÔÈ· ˙„„Ó‰ ÌÈÈÓ„˜‰ ÌÈÏ‚Ï‚‰ ˙ÂÒÎ˙‰
ÆÓ“Ó ∞Æμ ± ±
Æ‰‚È‰Ï ¯È˘Î ·ˆÓ· ˙ÈÂÎÓÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó ÌÈÎ¯Ú‰

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

‚ÈÓˆ ÈÂÓÈÒ ˙‡È¯˜

±¥∂ ¯ÂÈ‡

175/65 R 14 82H ∫±¥∂ ¯ÂÈ‡
®‚ÈÓˆ‰ ˙ÂÙ„ ÔÈ· Ó“Ó· ˜Á¯Ó‰ S© ÈÏÈÓÂ ·ÁÂ¯ Ω ±∑μ
ÌÈÊÂÁ‡· ®H/S© ·ÁÂ¯Ø‰·Â‚ ÒÁÈ Ω ∂μ
ÈÏ‡È„¯ ‚ÈÓˆ Ω R

Ò˜„È‡
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˜Â˘ÈÁ ÈÂÓÈÒ ˙‡È¯˜
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

183

±¥∂ ¯ÂÈ‡ 5.00 B X 14 H2 ∫‰Ó‚Â„
± ÌÈ’ˆÈ‡· ˜Â˘ÈÁ‰ ·ÁÂ¯
μ¨∞∞Ÿ
≤ ®‚ÈÓˆÏ ˙·˘Â˙Î ˙˘Ó˘Ó‰ „ˆ‰ ˙ËÈÏ·© ˜Â˘ÈÁ‰ ÊÎ¯Ó ¯‡˙Ó
B
®ÂÈ˜˙‰Ï ˘È˘ ‚ÈÓˆ‰ ¯ËÂ˜Ï Ì‡Â˙© ÌÈ’ˆÈ‡· ˜Â˘ÈÁ‰ Ï˘ ÈÏÈÓÂ ¯ËÂ˜
±¥
ØΩ≥
H2
‚ÈÓˆ‰ ˙Ù˘· ÊÁÂ‡‰ ÈÙ˜È‰ ˜Â˘ÈÁ ËÈÏ·˙© “˙ÂËÈÏ·‰“ ¯ÙÒÓÂ ˙¯Âˆ
Æ®˜Â˘ÈÁÏ ‰˙Â‡ „ÈÓˆÓÂ ÈÏ‡È„¯‰

‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜
‚“˜

¥∂≤
¥∑μ
¥∏∑
μ∞∞
μ±μ
μ≥∞
μ¥μ
μ∂∞
μ∏∞
∂∞∞
∂±μ

Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω
Ω

®ÏÂ·È˜© ‰ÒÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘
∏± ‚“˜ ≥≥μ Ω ∑∞
∏≤ ‚“˜ ≥¥μ Ω ∑±
∏± ‚“˜ ≥μμ Ω ∑≤
∏¥ ‚“˜ ≥∂μ Ω ∑≥
∏μ ‚“˜ ≥∑μ Ω ∑¥
∏∂ ‚“˜ ≥∏∑ Ω ∑μ
∏∑ ‚“˜ ¥∞∞ Ω ∑∂
∏∏ ‚“˜ ¥±≤ Ω ∑∑
∏π ‚“˜ ¥≤μ Ω ∑∏
π∞ ‚“˜ ¥≥∑ Ω ∑π
π± ‚“˜ ¥μ∞ Ω ∏∞

Ë¯„ËÒÎ ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈ˜Â˘ÈÁ
ÌÈÓ‚„

®™© ÔË˜ ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚
‚ÈÓˆ ˜Â˘ÈÁ

‚Ï˘ È‚ÈÓˆ

ÌÈ‚ÈÓˆ

ÌÈ˜Â˘ÈÁ

175/65 R14 82Q (M+S)

175/65 R14 82T

5 1/2 J x 14H2-ET35

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82T (***)

6 J x 15H2-ET35 (**)

195/45 R16 84Q (M+S)

195/45 R16 84T (***)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

165/65 R14 79Q (M+S) (****)

165/65 R14 79T (****)

5 1/2 J x 14H2-ET35 (****)

175/65 R14 82Q (M+S)

175/65 R14 82T

5 1/2 J x 14H2-ET35

˙ÂÁÈË·

4.00Bx14 ET43
135x80 R14 84P
4.00Bx14 ET43
135x80 B14 84M

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

0.9 TwinAir
85 HP

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

4.00Bx14 ET43
135x80 B14 80P

4.00Bx14 ET43

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â

135x80 R14 84P
4.00Bx14 ET43

1.2 8V
69 HP

135x80 B14 84M
4.00Bx14 ET43

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82T (***)

6 J x 15H2-ET35 (**)

195/45 R16 84Q (M+S)

195/45 R16 84T (***)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

135x80 B14 80P

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©
Æ‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò ˜Â˘ÈÁ ®™™©
Æ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘Ï ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ®™™™©
ÆÈÏÓ˘Á ÁÂÎ ‰‚‰ ‡ÏÏ ·Î¯ ÈÏÎ ¯Â·Ú ˜¯ ÔÈÓÊ ®™™™™©

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

184

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

185

®™© 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

ÌÈÓ‚„
‚Ï˘ È‚ÈÓˆ

ÌÈ‚ÈÓˆ

ÌÈ˜Â˘ÈÁ

175/65 R14 82Q (M+S)

175/65 R14 82H

5 1/2 J x 14H2-ET35

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82H (***)

6 J x 15H2-ET35 (**)

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82H (***)

6 J x 15H2-ET40

195/45 R16 84Q (M+S)

195/45 R16 84H (***)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

175/65 R14 82Q (M+S)

175/65 R14 82T

5 1/2 J x 14H2-ET35

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82T (***)

6 J x 15H2-ET35 (**)

195/45 R16 84Q (M+S)

195/45 R16 84T (***)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

175/65 R14 82Q (M+S)

175/65 R14 84T

5 1/2 J x 14H2-ET35

185/55 R15 82Q (M+S)

185/55 R15 82T (***)

6 J x 15H2-ET35 (**)

195/45 R16 84Q (M+S)

195/45 R16 84T (***)

6 1/2 J x 16H2-ET35 (**)

1.4 16V
100HP

1.3 16V
Multijet
75 HP

1.3 16V
Multijer
95 HP

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©
Æ‰Ï˜ ˙‚ÂÒ‚Ò ˜Â˘ÈÁ ®™™©
Æ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘Ï ÌÈ‡˙Ó ‡Ï ®™™™©

®¯·© ÌÈ¯˜ ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡ ÈˆÁÏ
ÆÌÈ¯˜ ÌÈ‚ÈÓˆ· ¯ÈÂÂ‡‰ ÈˆÁÏ ˙‡ ˘„ÁÓ ˜Â„· ÆÌÈÓÁ ÔÈÈ„Ú ÌÈ‚ÈÓˆ‰ ¯˘‡Î ÁÂÙÈ‰ ıÁÏ Ë¯ÙÓÏ ¯· ´∞Æ≥ ÛÒÂ‰
ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚
‡ÏÓ ÒÓÂÚ
ÈÂÈ· ÒÓÂÚ
ÌÈ‚ÈÓˆ
®™© ÔË˜

ÌÈÈ¯ÂÁ‡

ÌÈÈÓ„˜

ÌÈÈ¯ÂÁ‡

ÌÈÈÓ„˜

2.2

2.2

2.0

2.0

165/65 R14 79T

2.2

2.2 (**) / 2.3 (***)

2.0

2.0 (**)/ 2.2 (***)

175/65 R14 82T

2.2

2.3

2.0

2.2

175/65 R14 83H

2.3

2.3

2.1

2.2

185/55 R15 82T

2.3

2.3

2.1

2.2

185/55 R15 82H

2.3

2.4

2.1

2.2

195/45 R16 84T

2.3

2.4

2.1

2.2

195/45 R16 84H

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

2.8

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

ÆÌÈÈ˜ Ì‡ ®™©

1.2 8V ÌÈÓ‚„Ï ®™™©
1.3 Multijet≠Â 0.9 TwinAir 85HP ÌÈÓ‚„Ï ®™™™©

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

ÌÈÚÂˆÈ·
˘ÂÓÈ˘ ¯Á‡Ï ‰‚È˘‰Ï Ô˙È˘ ˘“Ó˜· ˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó
Æ·Î¯· ÈÂ˘‡¯
˘“Ó˜

Ì‚„

173

0.9 TwinAir 85 HP

160

1.2 8V 69 HP

182

1.4 16V 100 HP

165

1.3 16V Multijet 75 HP

180

1.3 16V Multijet 95 HP

˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ÌÚ ÌÈ‚ÈÓˆ
‰¯‰Ê‡
‰˙‡ ¯˘‡Î ÌÈÏ‚Ï‚ È¯Â·Ë ÈÒÎÓ ÔÈ˜˙˙ Ï‡
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

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
±¥∑ ¯ÂÈ‡

187

˙Â„ÈÓ
ÆÌÈÈË¯„ËÒ ÌÈ‚ÈÓˆ ÌÚ ˙ÈÂÎÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙ÓÂ ±¥∏ ¯ÂÈ‡ ÌÈ¯ËÓÈÏÈÓ· ˙Â‡ËÂ·Ó ˙Â„ÈÓ‰
ÆÔÚËÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ‰·Â‚‰
ÔÚËÓ‰ ‡˙ ÏÂ·È˜
ÔÚËÓ ‡ÏÏ ÔÚËÓ‰ ‡˙
ÆÌÈ¯ËÈÏ ±∏μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®V.D.A ÈË¯„ËÒ©

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
±¥∏ ¯ÂÈ‡
I

G

F

E

D

C

B

A

1407/1408(**)

1627

1413/1414(**)

1488(*)

543

2300

703

3546

0.9 TwinAir 85 HP

1407

1627

1413

1488(*)

543

2300

703

3546

1.2 8V 69 HP

1408

1627

1413/1414(**)

1488(*)

543

2300

703

3546

1.4 16V 100 HP

1407

1627

1413

1488(*)

543

2300

703

3546

1.3 16V Multi 75/95 HP

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

˙Â‡Ò¯È‚

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
ÆÌÈ‚ÈÓˆØÌÈ˜Â˘ÈÁ‰ ˙„ÈÓ ÈÙ≠ÏÚ ˙Â˙˘‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ˜˘ÙÓ‰ ˙Â„ÈÓ ®™©
195/45 R 16 ‰„ÈÓ· ÌÈ‚ÈÓˆ ÌÚ ®™™©

188

ÌÈÏ˜˘Ó
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

1.3 16V

1.3 16 V

1.4 16 V

1.2 8V

0.9 TwinAir

Multijet 75HP

Multijet 75HP

100 HP

69 HP

85 HP

π∏∞

π∏∞

π≥∞

∏∂μ

π≥∞

¥¥∞

¥¥∞

¥¥∞

¥¥∞

¥¥∞

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

Ò˜„È‡
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ÔÚËÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ Ï˜˘Ó
˜Ï„ ÏÎÈÓ ¨ÌÈÏÊÂ‰ ÏÎ ÌÚ©
¨ÏÂ·È˜ π∞• „Ú ‡ÏÓ
∫®‚“˜© ®ÈÏÂÈˆÙÂ‡ „ÂÈˆ ‡ÏÏ
®™© ÔÚËÓ Ï˜˘Ó
∫®‚“˜© ‚‰ ÏÏÂÎ

∏≥∞
∂¥∞
±¥≤∞

∏≥∞
∂¥∞
±¥≤∞

∏≥∞
∂¥∞
±≥∑∞

∑∑∞
∂¥∞
±≥∞μ

∏≥∞
∂¥∞
±≥∑∞

¯˙ÂÓ È·¯Ó ÔÚËÓ Ï˜˘Ó
®™™© ®‚“˜©
∫ÈÓ„˜ Ô¯Ò ≠
∫È¯ÂÁ‡ Ô¯Ò ≠
∫ÈÏÏÎ ≠

∏∞∞
¥∞∞

∏∞∞
¥∞∞

∏∞∞
¥∞∞

∏∞∞
¥∞∞

∏∞∞
¥∞∞

®‚“˜© ¯Â¯‚ ÈÏ˜˘Ó
∫ÌÈÓÏ· ÌÚ ¯Â¯‚ ≠
∫ÌÈÓÏ· ‡ÏÏ ¯Â¯‚ ≠

∂∞

∂∞

∂∞

∂∞

∂∞

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

®‚“˜© ÌÈÏ˜˘Ó

ÏÂˆÈ‰ ÏÚ È·¯Ó Ï˜˘Ó
®ÌÈÓÏ· ÌÚ ¯Â¯‚©

Æ‡˘È‰ ÔÚËÓ‰ ÏÂ·È˜ ˙‡ ˙ÈÁÙÓÂ ¨Ï„‚ ÔÚËÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï˜˘Ó ¨®’ÂÎÂ ˘Ó˘ ‚‚© „ÁÂÈÓ „ÂÈˆ Ô˜˙ÂÓ Ì‡ ®™©
ÆÂÏÏ‰ ˙ÂÏ·‚Ó· Â„ÓÚÈ Ì‰˘ ÍÎ ¨‚‚‰ ÏÚ Â‡ØÂ ÌÈÚËÓ‰ ÔÂ‚¯‡Ï È‡¯Á‡ ‚‰‰ ÆÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈÏ˜˘Ó‰ ÏÚÓ ‚Â¯ÁÏ ÔÈ‡ ®™™©

ÌÈÏÂ·È˜

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

1.4 16 V

1.2 8V

0.9 TwinAir

100 HP

69 HP

85 HP

πμ ˙¯ÙÂÚ ÏÂË ˜Ï„
EN 228 ÔÂ¯˜ÈÓ ˙ÂÁÙÏ ÔË˜Â‡

≥μ
μ

≥μ
μ

≥μ
μ

ÌÈ¯ËÈÏ
ÌÈ¯ËÈÏ

˜Ï„ ÏÎÈÓ
‰„Â˙Ú ÏÏÂÎ

˙ÂÁÈË·

ÌÈÓ Ï˘ μ∞≠μ∞ ˙·Â¯Ú˙
®™© PARAFLU UP≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ

¥¨¥

¥¨∏μ

μ¨≥

ÌÈ¯ËÈÏ

ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

SELENIA K P.E

≤¨∑μ
≤¨π∞

≤¨μ
≤¨∏

≤¨∏
≥¨≤

ÌÈ¯ËÈÏ
ÌÈ¯ËÈÏ

±¨∂μ

±¨∂μ

±¨∂μ

ÌÈ¯ËÈÏ

ÚÂÓ ÔÓ˘
ÔÒÓÂ ÚÂÓ ÔÓ˘
˙·È˙ØÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙
Ï‡Èˆ¯ÙÈ„‰

‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ
ÌÈˆÏÓÂÓ

ÔÈÊ· ÈÚÂÓ

TUTELA CAR
TECHNYX

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

TUTELA TOP 4

∞¨μμ

∞¨μμ

∞¨μμ

‚“˜

ÏÊÂ ÌÚ ÌÈÓ ˙·Â¯Ú˙
TUTELA PROFESSIONAL

≤¨μ

≤¨μ

≤¨μμ

ÌÈ¯ËÈÏ

˙ÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ
‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÏÎÈÓ
È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰

SC35

∂∞≠¥∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ®™©
ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ PARAFLU UP

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

1.3 16 V Multijet

1.3 16V Multijet

95 HP

75 HP

·Î¯ ÈÚÂÓÏ ¯ÏÂÒ

≥μ

≥μ

¯ËÈÏ ˜Ï„ ÏÎÈÓ

®EN590 Ë¯ÙÓ©

μ

μ

¯ËÈÏ ∫Ï˘ ‰„Â˙Ú ÏÏÂÎ

ÌÈÓ Ï˘ μ∞≠μ∞ ˙·Â¯Ú˙

∂¨≥

∂¨≥

¯ËÈÏ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ˙Î¯ÚÓ

≤¨∏

≤¨∏

¯ËÈÏ ÚÂÓ‰ ˙˜ÂÚ

≥¨∞

≥¨∞

¯ËÈÏ ÔÓ˘ ÔÒÓÂ ÚÂÓ ˙˜ÂÚ

TUTELA CAR TECHNTX

±¨∂μ

±¨∂μ

¯ËÈÏ Ï‡Èˆ¯ÙÈ„ØÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ˙È·

TUTELA TOP 4

∞¨μμ

∞¨μμ

‚“˜ ˙ÈÏÂ‡¯„È‰ ÌÈÓÏ· ˙Î¯ÚÓ

TUTELA ÏÊÂ ÌÚ ÌÈÓ ˙·Â¯Ú˙

≤¨μ

≤¨μ

‰˘Ó˘ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÏÎÈÓ
¯ËÈÏ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁÂ ˙ÈÓ„˜

‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ

ÏÊÈ„ ÚÂÓ

˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

®™© PARAFLU

≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ

UP

SELENIA WR P.E

PROFESSIONAL SC35

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
∂∞≠¥∞ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î ®™©
ÆÌÈ˜˜ÂÊÓ ÌÈÓÂ PARAFLU UP

Ò˜„È‡
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‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÊÂ
ÌÈË¯ÙÓÂ ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈ¯ˆÂÓ
‰ÙÏÁ‰ ÈÁÂÂ¯Ó

ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ

Ì‡˙‰·
ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙Ï

SELENIA K P.E

Ì‡˙‰·
ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÈÎÂ˙Ï

SELENIA WR P.E

ÌÈÏÊÂÂ ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓ
‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ
˙‚¯„· ¨ÈË˙ÈÒ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˘
SAE 5W-40 ACEA C3 ˙Â‚ÈÓˆ
FIAT 9.55535-S2 Ë‡ÈÙ ¯Â˘È‡
˙‚¯„· ¨ÈË˙ÈÒ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÓ˘
SAE 5W-30 ˙Â‚ÈÓˆ
FIAT 9.55535-S1 Ë‡ÈÙ ¯Â˘È‡

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˘ÂÓÈ˘

˙ÂÁÈË·
ÔÈÊ· ÈÚÂÓÏ ÌÈÓ˘
ÏÊÈ„ ÈÚÂÓÏ ÌÈÓ˘

ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ÈÚÂˆÈ·˘ ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˙ÂÓ ¨ÌÈÈÓÊ ÌÈ‡ ÌÈÈ¯Â˜Ó ÌÈ¯ˆÂÓ Ì‰· ÌÂ¯ÈÁ È¯˜Ó· ¨ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ¯Â·Ú
ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ÆÌÈÁË·ÂÓ ÌÈ‡ ÌÈÈÏÓÈÒ˜Ó ÚÂÓ ÈÚÂˆÈ· ‰Ï‡ ÌÈ‡˙· ¨˙‡Ê ÌÚ ÆACEA C2 Ô˜˙ ˙Â˘È¯„· ˙ÂÁÙÏ
˙“ÏÓÒ ˙¯·Á ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÈ¯Â˜Ó ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ÌÈÂ„‰ ‰ÎÈÒ‰ È¯ÓÂÁ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰·
ÆÓ“Ú·
Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ È„È ÏÚ ‰ÒÂÎÈ ‡ÏÂ ÚÂÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¨ACEA C3 ≠Ó ˙ÂÎÂÓ ˙ÂÂÎ˙ ÌÚ ÌÈ¯ˆÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰
5W-40 ≠Ó ‰Â˘ SAE ‚Â¯È„Â ACEA C3 ≠Ï ˙Á˙Ó ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ‰ÎÈÒ È¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¨Ï“ÒÎ ∏μ 0.9 TwinAir ˙Â‡Ò¯‚ ¯Â·Ú
Æ˙ÂÈ¯Á‡‰ È„È ÏÚ ‰ÒÂÎÈ ‡ÏÂ ÚÂÓÏ ˜Ê ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ
ÌÚËÓ ‰˘¯ÂÓ ˙Â¯È˘ ÊÎ¯Ó· SELENIA ÁÂÂËÓ ¯ˆÂÓ ˘˜· ¨„ÁÂÈÓ· ÌÈ˘˜ ÌÈÏ˜‡ È‡˙· ˘ÂÓÈ˘· ˙‡ˆÓ ˙ÈÂÎÓ‰ ¯˘‡Î
ÆÓ“Ú· ˙“ÏÓÒ ˙¯·Á

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡

192

∫≠Ï ÌÈ˘È ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

˙ÈÎÓ ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙
Ï‡Èˆ¯ÙÈ„Â

˙ÂÁÈË·
Ï‚Ï‚‰ „ˆ· CV È˜¯ÙÓ

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

„ˆ· CV È˜¯ÙÓ
ËÚÓÏ Ï‡Èˆ¯ÙÈ„‰
±Æ¥ Ì‚„

ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·

„ˆ· CV È˜¯ÙÓ
±Æ¥ Ì‚„Ï Ï‡Èˆ¯ÙÈ„‰

ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

„ÓˆÓÂ ÌÈÓÏ· ˙¯˜·
˙ÈÏÂ‡¯„È‰

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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TUTELA CAR TECHNYX

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF010.B05
TUTELA ALL STAR

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF702.G07
TUTELA STAR 700

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF701.C07
TUTELA STAR 325

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF301.D03

‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓ
ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ SAE 75W-85 ‚Â¯È„· ÈË˙ÈÒ ÔÓ˘
FIAT 9.55550-MX3 ÌÈË¯ÙÓ
˙Â¯ÂË¯ÙÓËÏ „ÈÓÚ ¨„ÈÙÏÂÒÈ· ÌÂ„·ÈÏÂÓ ÊÈ¯‚
NL.GI 1-2 ˙ÂÎÈÓÒ ¨˙Â‰Â·‚

¯Â·Ú ÊÈ¯‚Â ÌÈÓ˘
˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚÂ˙
‰Ú‰‰

Ì„˜Ó ÌÚ ‰ÚÂ·˜ ˙Â¯È‰Ó ÈÏÚ· ÌÈ˜¯ÙÓ ¯Â·Ú
˙Â·ÈˆÈ ˙‚¯„ πÆμμμ∏∞ Ë‡ÈÙ ‚Â¯È„ ÆÍÂÓ ÍÂÎÈÁ
ÆNL.GI 0-1
ÌÈ‡˙Ó ˙ÈË˙ÈÒ ‰ÈÂÓ‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ÊÈ¯‚
ÆNL.G.1.2 ˙ÂÎÈÓÒ ¨˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓËÏ

TUTELA TOP 4 116 DOT 4, ISO 4925,

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF001.A93

˘ÂÓÈ˘

ÆÒÓ FMVSS ÈË˙ÈÒ ÏÊÂ

SAR J1704, CUNA NC 956-01

ÌÈÓÏ· ÏÊÂ

∫≠Ï ÌÈ˘È ÌÈˆÏÓÂÓ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ

‰È˜˙ ˙ÈÂÎÓ ˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ ÈË¯ÙÓ

˙„ÈÓ ¨¯Â¯È˜ ÈÏ‚ÚÓ ÔÈÎÂÓÈÒPARAFLU UP (*)
ÌÈÓ μ∞• ∫˘ÂÓÈ˘‰
ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË
ÆF101.F01
μ∞• ≠Â ÌÈ˜˜ÂÊÓ
Æ®™™© PARAFLU UP

ÏÚ ÒÒÂ·Ó ¨ÌÂ„‡ ‰‚‰ ˙ÏÂÚÙÏ ÔÂ‡ÙÈ˜ „‚Â
‰ÁÒÂ ÌÚ ¨ÏÂ˜ÈÏ‚ ÔÏÈ˙‡ÂÂÓ ÍÂ˙È˘ ·ÎÚÓ
CUNA NO 956-16, ÈË¯ÙÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ˙È‚¯Â‡
Æ ASTM D 3306

¯ÏÂÒ ÌÚ ·Â·¯ÚÏ
®¯ËÈÏ ±∞≠Ï cc ≤μ©

˘ÂÓÈ˘

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
ÌÈ¯˜ÓÏ ‰‚‰ ¯ÓÂÁ

TUTELA DIESEL ART

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ

ÏÊÈ„ ÈÚÂÓ ÏÚ Ô‚Ó ÏÊÈ„ ÚÂÓÏ ‰‡ÈÙ˜ „‚ ÛÒÂ˙

ÏÊÈ„Ï ÛÒÂ˙

CUNA ‰ÙÈˆ Ì¯Â‚Â ÌÈÓÂ ÏÂ‰ÂÎÏ‡ Ï˘ ˙·Â¯Ú˙
ÆNO. 956-II

‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ
È¯ÂÁ‡‰ ÔÂÏÁ‰Ø˙ÈÓ„˜‰

F601.L06

Â‡ ÏÏÂ„Ó ˘ÂÓÈ˘Ï
˙ÂÎ¯ÚÓ· ÏÏÂ„Ó È˙Ï·
‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘
ÔÂÏÁ‰Â ˙ÈÓ„˜‰
È¯ÂÁ‡‰

˙ÂÁÈË·

Æ
TUTELA
PROFESSIONAL SC35

ÆÒÓ ÈÊÂÁ ÈÎË ÔÈÎÂÓÈÒ
ÆF201.D02

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

Æ·Â·¯ÚÏ Â‡ ‰ÙÒÂ‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈË¯ÙÓ ÌÚ ÌÈÏÊÂ· ˘Ó˙˘˙ Ï‡ ∫·Â˘Á
ÌÈÏ¯ÈÓ ÈÏÂË ÌÈÓÂ PARAFLU UP ¯Â¯È˜ ÏÊÂ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈˆÈÏÓÓ Â‡ ¨„Â‡Ó ÌÈ˘˜ ‰·È·Ò È‡˙· ˙ÚÒÂ ˙ÈÂÎÓ‰˘Î
Æ∂∞≠¥∞ Ï˘ ÒÁÈ·

®™©
®™™©

ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙
˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÂÚ·˜ ¯˘‡ ¨Û˙Â˘Ó ‰ÎÓ ÈÏÚ· ÌÈÁ·Ó ÒÈÒ· ÏÚ ÂÚ·˜ ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë· ÌÈ˙È‰ ˜Ï„‰ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ÈÎ¯Ú
ÆÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ‰
∫˙ÎÂ¯ˆ˙‰ ˙„È„ÓÏ Â‡ÏÂÓ ÔÏ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰˙‰
Æ¯ÈÚ· ˙ÈÂÎÓ· ‰‚È‰ ‰Ó„Ó‰ ‰‚È‰ ‰È¯Á‡ÏÂ ‰¯˜ ‰Ú˙‰ ∫ÈÂ¯ÈÚ ¯ÂÊÁÓ ¥
∞ ÔÈ· ‰˙˘Ó ˙Â¯È‰Ó‰ ª¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰‚È‰Ï ˙ÈÂÎÓ· ˘ÂÓÈ˘ ˙ÈÈÓ„‰Ï ÌÈÎÂÏÈ‰‰ ÏÎ· ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Âˆ‡‰ ∫ÈÂ¯ÈÚÈ· ¯ÂÊÁÓ ¥
Æ˘“Ó˜ ±≤∞ ≠Ï
Æ¯ÈÚÏ ıÂÁÓ ‰‚È‰· ˙ÎÂ¯ˆ˙ ∂≥• ≠Â ¨¯ÈÚ· ‰‚È‰· ˙ÎÂ¯ˆ˙ ≥∑• ÔÂ·˘Á· Á˜ÂÏ‰ ·Â˘ÈÁ ∫˙·ÏÂ˘Ó ˙ÎÂ¯ˆ˙ ¥
Ø„ÂÈˆØÔÂÙÈ„‰ ˙Ó¯ ¨˙ÈÂÎÓ‰ Ï˘ ÈÏÏÎ‰ ÌÈ‡˙‰ ·ˆÓÂ ‰‚È‰‰ ÔÂ‚Ò ¨¯ÈÂÂ‡‰ ‚ÊÓ È‡˙ ¨‰ÚÂ˙‰ È·ˆÓ ¨·È˙‰ ‚ÂÒ ∫·Â˘Á
˙ÂÓ¯Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÈÂ˘Ú ¨¯ÈÂÂ‡‰ ·ÁÒ ˙ÚÙ˘‰ Ì‚ Ì‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ˆÓÂ ÔÚËÓ ÔÂ‚‚ ¨ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜· ˙Î¯ÚÓ ¨ÔÚËÓ‰ ¨ÌÈ¯ÊÈ·‡
ÆÂ„„Ó˘ ‰Ï‡ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÂ˘ ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙
®Ó“˜ ±∞∞ ≠Ï ÌÈ¯ËÈÏ© ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÈÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˜Ï„ ˙ÎÂ¯ˆ˙
·ÏÂ˘Ó

ÈÂ¯ÈÚÈ·

ÈÂ¯ÈÚ

Ì‚„

4,0

3,6

4,7

0.9 TwinAir 85 HP

5,1

4,3

6,4

1.2 8V 69 HP

4,8

4,3

5,7

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.2 8V 69 HP

6,1

5,1

7,7

1.4 16V 100 HP

5,8

5,0

7,2

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.4 16V 100 HP

4,2

3,6

5,3

1.3 16V Multijet 75 HP

3,9

3,3

5,0

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.3 16V Multijet 95 HP

CO2 ˙ÂËÈÏÙ
Æ˙·ÏÂ˘Ó ˙ÎÂ¯ˆ˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ¨ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë· ˙Â˙È ‰ËÈÏÙ‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ CO2 ˙ÂËÈÏÙ ˙ÂÓ¯
Ì‡˙‰· CO2 ˙ÂËÈÏÙ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ

Ì‚„

˙ÂÁÈË·

Ó“˜ØÌ¯‚ ÈÙÂ¯È‡‰ „ÂÁÈ‡‰ ˙ÈÈÁ‰Ï
92

0.9 TwinAir 85 HP

119

1.2 8V 69 HP

113

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.2 8V 69 HP

140

1.4 16V 100 HP

135

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.4 16V 100 HP

110

1.3 16V Multijet 75 HP

97

‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ 1.3 16V Multijet 95 HP

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â

‡

A

¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ¯ÊÈ·‡
±∞∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯‰ ÔÂÒÁ‡
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÚÒØ¯ÂˆÚ ˙Î¯ÚÓ© ·Î¯‰ ÔÂÒÁ‡
π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ© ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡
‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
±≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
ÌÈÈ˘‡¯‰ ÌÈÒÙ· ‰Â·‚ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
±≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠

∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© ABS
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© ASR

·
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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±μ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÒÏÙÓ ˙˜È„·
∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÁÈË·
∏μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÁËÈ·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰ ≠
∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á ≠
π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰˜˙‰© “Ò˜ÈÙÂÊÈ‡“ ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ ≠
±∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙È·¯Ó ˙Â¯È‰Ó© ÌÈÚÂˆÈ·
ÌÈÓÏ·
±∞± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „È ÌÏ· ≠
±∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÓÏ· ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠
±∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈË¯ÙÓ ≠
±≤± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ¯Â˘ÈÈ ¯˜·

D
∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÏÊÈ„ È˜È˜ÏÁ ÔÒÓ© DPF
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙© DRL
∂∂ ¨¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÁÂÎ ‰‚‰© Dualdrive

E
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© EBD
∂μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© EOBD
∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© ESP

F
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© Fiat CODE

G
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÍÂÏÈ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂÂÁÓ© GSI

M
∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© MSR

„
˜Ï„
±∞≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Ï„· ÔÂÎÒÈÁ ≠
∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Ï„ ˜Â˙È ˙Î¯ÚÓ ≠
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â˙Ï„
μ∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÏÈÚ ≠
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÏÈÚÓ ¯Â¯Á˘Ø˙Ï„ ˙ÏÈÚ ≠
¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á˙ÙÓ· ‰¯È‚ÒØ‰ÁÈ˙Ù ≠

¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯˜·
ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÚÒÂ‰ ‡˙· ¯Â¯ÂÂ‡ ÈÁ˙Ù ≠
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯˜· ≠
≥μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰˜ÂÊÁ˙ ≠
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙È„È ÌÈÏ˜‡ ˙¯˜·
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯˜· ≠
≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰˜ÂÊÁ˙ ≠

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â

‰
∂∂ ¨¥± .................................. Dualdrive ÁÂÎ ‰‚‰
∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰·È·Ò‰ ˙‚‰
±≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ï‚Ï‚ ˙ÙÏÁ‰
‰¯Â ˙ÙÏÁ‰
±≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙ ≠
±¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÓÈÙ ‰¯Â‡˙ ≠
±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÎÈ˙ ˙ÙÏÁ‰
±∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÂ‚È‰
∏μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÁËÈ·· ÌÈ„ÏÈ ˙ÚÒ‰
π± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ„ÏÈ È·˘ÂÓ ≠
π∞ ... “ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡“ „ÏÈ ·˘ÂÓ ÏÂÏÎÓ ≠
±¥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂÎÓ‰ ˙Ó¯‰
ππ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰‚È‰Â ‰Ú˙‰
ππ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂÓ‰ ˙Ú˙‰
∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰¯ÈˆÚØ‰ÚÈÒ ˙Î¯ÚÓ© ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˙‰

‚
¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˘Ó˘ ‚‚
¥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂ·˜ ˘Ó˘ ‚‚
μ∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È˜Ò ˜È˙ØÔÂ‚‚
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÔÂÂÂÎ© ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚
±∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ‚ÈÓˆÂ ÌÈÏ‚Ï‚
±∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÙÂÏÁ Ï‚Ï‚ ≠
±≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ï‚Ï‚ ˙ÙÏÁ‰ ≠
±∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ‚ÈÓˆ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ≠
±≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰Î¯Ú© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚ ≠
±∞μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯Â¯‚ ˙¯È¯‚
±¥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯‰ ˙¯È¯‚
±∑∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯Ó ˙Â‡Ò¯‚

‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

È
‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ˙ÂÈ„È
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÓÈ ˙È„È ≠
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÏ‡Ó˘ ˙È„È ≠
‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ
±≥π ÆÆÆÆÆ ®‰¯Â ˙ÙÏÁ‰© ˙ÂÈ¯ÂÁ‡ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ ≠
±≥∂ ÆÆÆÆÆ ®‰¯Â ˙ÙÏÁ‰© ˙ÂÈÓ„˜ ‰¯Â‡˙ ˙Â„ÈÁÈ ≠

Î
μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „Â˜ ÒÈË¯Î
πμ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î
π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î
πμ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÂÏÈÂ ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÈ¯Î ≠
πμ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î ≠
πμ ÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓ„˜‰ ÚÒÂ‰ Ï˘ ¯ÈÂÂ‡‰ ˙È¯Î ÏÂ¯Ë ≠
π≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÓ„˜ ≠
πμ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „ˆ ¯ÈÂÂ‡ ˙È¯Î

Ï
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÂÂÁÓÂ ‰¯˜· ÁÂÏ
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÂÂÁÓ ÁÂÏ
≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯È˘ÎÓ ÁÂÏ
≤≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÚÈÒ ÔˆÁÏ
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ÈˆÁÏ

π± ¨∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÏÒ¯·ÈÂ‡ „ÏÈ ·˘ÂÓ ˙˜˙‰
π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ò˜ÈÙÂÊÈ‡ ÌÈ„ÏÈ ·˘ÂÓ ÏÂÏÎÓ ˙˜˙‰

Á
˙ÂÁÈË· ˙Â¯Â‚Á
∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÓÂÚ ÈÏÈ·‚Ó ≠
∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ì„˜ ÈÁ˙ÂÓ ≠
∏≤ ................................... SBR ˙Î¯ÚÓ ≠
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±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË ÔÂÂÁÓ
π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂÎÓ· ÌÈ·ÂÓ ÌÈÂÂÁÓ
±± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂÓ ¯Â¯È˜ ÏÊÂ ˙¯ÂË¯ÙÓË „Ó ≠

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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±∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ „ÓˆÓ
±∑∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‚ÂÒ© ÌÈ˙ˆÓ
≤∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÓÈÙ ‰‡¯Ó
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â˙Ï„ ˙Â‡¯Ó
≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÈÏÓ˘Á ˙Â˙Ï„ ˙Â‡¯Ó
·Î¯Ó
±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈ¯ÙÒÂÓË‡ ÌÈÓ¯Â‚ „‚ ‰‚‰ ≠
±∑∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯Ó È„Â˜ ≠
±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰˜ÂÊÁ˙ ≠
≤μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˘‡¯ ˙ÂÚ˘Ó
±∏π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÒÓÂÚÂ ÌÈÏ˜˘Ó
∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰˙ˆ‰ ‚˙Ó
±∏± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÏ˙Ó


±π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÌÈË¯ÙÓ© ÌÈÓ˘Â ÌÈÏÊÂ
≤π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÓÈÏ˜‡ ˙ÂÁÂ
∏
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰‚‰‰ Ï‚Ï‚ ÏÚÂ
˙Â¯Â
±≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÈÏÏÎ ˙Â‡¯Â‰ ≠
±≥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰ÙÏÁ‰© ˙Â¯Â ≠
±≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â È‚ÂÒ ≠
±∞π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÂÂÁÓ‰ ÁÂÏ· ‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
‰˜ÂÊÁ˙Â ÈÂ˜È
±∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÂÏÁ ≠

±∂¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÏÊÈ„ ÔÒÓ
∂∞ ........................................... ABS ˙Î¯ÚÓ
∂¥ ........................................... ASR ˙Î¯ÚÓ
∂μ ........................................ EOBD ˙Î¯ÚÓ
∂≤ ........................................... ESP ˙Î¯ÚÓ
±≤ ............................................ GSI ˙Î¯ÚÓ
∂¥ .......................................... MSR ˙Î¯ÚÓ
∏≤ ........................................... SBR ˙Î¯ÚÓ
±∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Ï„ ˙˜ÙÒ‡ ˙Î¯ÚÓ
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÈÏÚ· ˜ÊÁ‰ ˙Î¯ÚÓ
∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÒØ¯ÂˆÚ ˙Î¯ÚÓ
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ë‡ÈÙ „Â˜ ˙Î¯ÚÓ
±∑μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈÎË ÌÈË¯ÙÓ
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰© ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ
˙ÂÁ˙ÙÓ
∂ ÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÙÒÂ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙ÂÁ˙ÙÓÏ ‰˘˜· ≠
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‰ÒÎÓ ˙ÙÏÁ‰ ≠
∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ˙ÏÏÂÒ ˙ÙÏÁ‰ ≠
μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ‡ÏÏ Á˙ÙÓ ≠
∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜ÂÁ¯ ËÏ˘ ÌÚ Á˙ÙÓ ≠
±∂μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯·ˆÓ
±∂μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Á˙Ó ˙ÈÚË ˙¯Â˜È· ≠
±∂μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁÂÂ¯Ó ≠
±∂∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯È˘ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰Ï ˙ÂˆÚ ≠
±¥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®Á˙Ó© ¯·ˆÓ
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ¯‚ÈÒ ˙ÈˆÓ

Ù
±π∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ C02 ˙ÂËÈÏÙ
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÈÂ˜È© ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙ
È˘ÈÏ˘ ‰ÓÈÏ· ÒÙ
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
‰¯˜˙ ÒÙ
±¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓ„˜ ‰¯˜˙ ÒÙ
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
‰ÓÈÏ· ÈÒÙ
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
ÈÂ˘È¯ ˙ÈÁÂÏ ÈÒÙ
±¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
¯ÂÁ‡Ï ‰ÚÈÒ ÈÒÙ
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
±≥π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È¯ÂÁ‡ ÏÙ¯Ú ÒÙ ≠
‰¯˜˙ ÈÒÙ
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÚËÓ‰ ‡˙· ‰¯˜˙ ÒÙ ≠
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓ„˜ ‰¯˜˙ ÒÙ ≠
ÌÈÈ¯ÂÁ‡ ÌÈÒÙ

±∑¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜ÈËÒÏÙ È˜ÏÁ ≠
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ·˘ÂÓ ≠
±∑± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯Ó ≠
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂÎÓ‰ ÌÈÙ ≠
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ≠
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂÓ‰ ‡˙ ≠
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÂÏÁ ÈÂ˜È
≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÂÏÁ ≠
∑π ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© ˜Ï„ ˜Â˙È
ÌÈÎÈ˙
±¥≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÎÈ˙ ˙ÙÏÁ‰ ≠
±¥μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÎÈ˙ ˙ÓÈ˘¯ ≠
±¥¥≠±¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÎÈ˙ ˙Â·È˙ ≠

Ò
∂≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÏÂ‡¯„È‰ ‰ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒ
∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÎÓ ‰ÓÈÏ· ÔÚÈÈÒ
¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÏÓÒ

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

Ú
∑∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˙Î¯ÚÓ© ÚÒØ¯ÂˆÚ
±≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®Ô˜˙‰© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚ
≥∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®Ô˜˙‰© ‰˙È·‰ ÈÈ¯Á‡ ·Â˜Ú
±≤∏ . “ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒÂ Ô˜˙“ ¯È‰Ó ÌÈ‚ÈÓˆ ÔÂ˜È˙ ˙Î¯Ú
±π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Ï„ ˙„Â˙Ú
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˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·
‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â

¯
∑μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÂÈ„¯
∑μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ËÂÂÈÁ© ÂÈ„„

˘
È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ÛËÂ˘
±∂≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È¯ÂÁ‡ ÔÂÏÁ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠
˙ÈÓ„˜ ‰˘Ó˘ ÛËÂ˘
±∂≤ ÆÆÆÆÆ ˙ÈÓ„˜‰ ‰˘Ó˘‰ ˙ÙÈË˘ ÏÊÂ ÒÏÙÓ ≠
±∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®BLACKJACK ÈÓ‚„© ‰ÙÈË˘
±∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙· ˘ÂÓÈ˘
ÚÂÓ ÔÓ˘
±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÒÏÙÓ ˙˜È„· ≠
±π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈË¯ÙÓ ≠
±∂± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÎÂ¯ˆ˙ ≠
±π≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÌÈË¯ÙÓ© ÌÈÓ˘
¥μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÏÓ˘Á Ú˜˘
¥μ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡˘È ËÂÂÈ Ô˜˙‰Ï Ú˜˘
±∞∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘
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¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·˘ÂÓÏ ˙Á˙Ó ÔÂÒÁ‡ ‡˙
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÏÂÒÂ˜· ‡˙
¥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÙÙÎ ‡˙

±≥∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ
μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯Â˘ÈÈ ¯˜· ≠
±≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
∂∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ï“ÂÁ· ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ ÔÂÂÂÎ ≠
μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯Â‡ ˙ÂÓÂÏ‡ ÔÂÂÈÎ ≠
μπ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂÂÊ ÈÂˆÈÙ ≠
μπ ÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÈÓ„˜ ÏÙ¯Ú ÈÒÙ ¯Â˘ÈÈ ≠ ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈÒÙ
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ËÈ¯Ù˙ ÈËÈ¯Ù

ˆ
±∑≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®BLACKJACK ÈÓ‚„© Ú·ˆ
±∂∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈÓÂ‚ ˙Â¯ÂÈˆ
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ‚ÈÓˆ
±∏∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁÂÙÈ ÈˆÁÏ ≠
±≤∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®‰Î¯Ú© ÈËÓÂËÂ‡ ÚÒØ¯ÂˆÚ ≠
±∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ˜ÙÂÒÓ ÌÈ‚ÈÓˆ ≠
±∏∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Â˘ÈÁ Ô‚Ó ÌÚ ÌÈ‚ÈÓˆ ≠
±∏≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚ÈÓˆ „Â˜ ˙‡È¯˜ ≠
±∏≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‚Ï˘ ˙Â‡¯˘¯˘ ≠
±∂∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰˜ÂÊÁ˙ ≠ ÌÈ‚ÈÓˆ

˜
±±∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÚÂÓ È„Â˜

±∞≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®˘ÂÓÈ˘© ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙
±∏∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙¯ÂÒÓ˙
±¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ËÈ¯Ù˙ È„Â˜Ù˙
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯„‚‰ ËÈ¯Ù˙
‰‚Âˆ˙
±≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙Â¯„‚‰ ËÈ¯Ù˙ ≠
±≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙È˙ÈÏÎ˙≠·¯ ‰‚Âˆ˙ ≠

μ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÚËÓ ‡˙
μ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙·Á¯‰ ≠
μ≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯È‚Ò ≠
μ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÁÈ˙Ù ≠
ÚÂÓ ‡˙
±μμ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÏÊÂ ÈÒÏÙÓ ˙˜È„· ≠
μ∑ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯È‚Ò ≠
μ∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÁÈ˙Ù ≠
±∑≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÙÈË˘ ≠
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÈÂˆÈÁ ‰¯Â‡˙
®DRL© ÌÂÈ ˙‚È‰ ˙¯Â‡˙
≥∂ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰ÏÚÙ‰ ≠
≤∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ËÈ¯Ù˙ „Â˜Ù˙ ≠
ÔÚËÓ‰ ‡˙ ˙¯Â‡˙
¥∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯˜· ≠
±¥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰¯Â ˙ÙÏÁ‰ ≠
˜ÂÏ„˙
±π∞ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÏÂ·È˜ ˙Ï·Ë ≠
∑∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˜Ï„ ÏÎÈÓ ‰ÒÎÓ ≠
±μ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ˙ÈÎÂ˙
±μ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ·Î¯· ÏÂÙÈËÂ ‰˜ÂÊÁ˙
±μ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· ≠
±μ¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈ˘˜ ÌÈ‡˙· ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘ ≠
±μ± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ≠
±μ≤ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ÈÙÏ ˙Â¯È˘ ˙ÈÎÂ˙ ≠
±¥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ®ÌÂ˜ÈÓ© ÌÈÎÈ˙ ˙Â·È˙

˙¯Î‰
Í˙ÈÂÎÓ
˙ÂÁÈË·

‰Ú˙‰
‰‚È‰Â
‰¯‰Ê‡ ˙ÂÈ¯Â
˙ ÂÚ„Â‰Â
ÌÂ¯ÈÁ ‰¯˜Ó·
ÏÂÙÈË
‰˜ÂÊÁ˙Â
ÌÈÈÎË ÌÈÂ˙

Ò˜„È‡
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מדריך עזר זה מתאר את נוהל השימוש בDualogic-
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לקבלת מידע נוסף ,עיין בספר הנהג אליו מצורף מדריך עזר זה.
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מוכנים להתחיל

תיבת הילוכים
DUALOGIC
המכונית מצוידת בתיבת הילוכים
 Dualogicבעלת בקרה אלקטרונית ושני
מצבי פעולה :ידני ו-אוטומטי.
תיבת ההילוכים כוללת תיבה ידנית
קונבנציונלית אליה מחובר התקן אלקטרו-
הידראולי המבוקר באופן אלקטרוני ,אשר
מבצע באופן אוטומטי הפעלות מצמד
והחלפות הילוכים.

מצב ידני

איור

1

F0S0234m

איור

2

F0S0235m

חשוב לשימוש נכון במערכת ,הפעל
את הדוושות רק באמצעות רגל ימין.
 לחץ על דוושת הבלם
 התנע את המנוע
 העבר את ידית ההילוכים -Aאיור 1
קדימה ) (+כדי לשלב הילוך ראשון
)אם מתחילים מ N-או  ,Rפשוט
העבר את הידית למיקום האמצעי(
או אל  Rכדי לשלב הילוך אחורי.
 שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה
 בעת נהיגה ,העבר את ידית
ההילוכים  Aלעבר ) (+כדי לשלב
להילוך גבוה יותר ולעבר ) (-כדי
לשלב להילוך נמוך יותר.

מצב אוטומטי
חשוב לשימוש נכון במערכת ,הפעל
את הדוושות רק באמצעות רגל ימין.
 לחץ על דוושת הבלם
 התנע את המנוע
 העבר את ידית ההילוכים -Aאיור
 1למצב  A/Mכדי לשלב למצב
אוטומטי או אל  Rכדי לשלב הילוך
אחורי.
 שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה.

3
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מצב הפעלה
תיבת ההילוכים יכולה לפעול בשני
מצבי פעולה:
 המצב הראשון הוא ידני ),(MANUAL
בו הנהג מחליט ישירות מתי להעביר
הילוך;
 המצב השני הוא אוטומטי ),(AUTO
בו המערכת מחליטה מתי להעביר
הילוך .בגרסאות  ,1.2ניתן להשתמש
בפונקציית ) ECOפעולה חסכונית(
ובמצב זה יורדת צריכת הדלק.
כדי להפעיל פונקציה זו ,לחץ על
הלחצן -Eאיור  3הנמצא לצד ידית
ההילוכים.
בגרסאות  ,1.4ניתן להשתמש במצב
ספורטיבי ) (SPORTאשר מתערב
בהחלפת ההילוכים ,ביחידת הבקרה
של ניהול המנוע ושל ההיגוי כדי לספק
ביצועים ספורטיביים יותר .כדי להפעיל
פונקציה זו ,לחץ על לחצן -Dאיור 3a
הנמצא בלוח המכשירים.
בחירת ההילוך ומצב הפעולה )ידני
או אוטומטי( מבוצעת באמצעות
ידית הבקרה -Aאיור  1שבקונסולה
המרכזית.

איור

3

 -גרסאות

F0S0236m

1.2

MENU
RND RPT TPM CD-IN EQ LOUD AF LOC PTY TP TA RMB PB CD

AUD

איור

3a

6

5

 -גרסאות

4

3

1.4

2

1

MP3

AM

FM AS

CD

D

המצבים הרגעיים ,כלומר המצבים מהם
הידית יוצאת מייד לאחר שמשחררים
אותה ,הם המצב המבקש הילוך גבוה
יותר ) ,(+המצב המבקש הילוך נמוך
יותר ) (-והמצב המבקש מצב הפעלה
אוטומטי ).(A/M
המערכת חוזרת למצב ידני על-ידי
החזרת הידית למצב .A/M
כשהמכונית במנוחה והמפתח מוצא,
ניתן להזיז את הידית כשדוושת הבלם
לחוצה או לא לחוצה .המערכת לא
תבצע פעולה כלשהי לאחר שהידית
הוסטה ותישאר באותו ההילוך שנותר
בזיכרון כאשר המפתח הוצא.
חשוב כשהמנוע פועל ,יופעל הזמזם
כדי לציין מצב של אי-התאמה בין
מיקום הידית לבין ההילוך המשולב
בפועל ,עד לפתרון המצב.

F0S0153m

ידית בקרה
ידית הבקרה  ,Aהנמצאת בלוח
המכשירים ,היא מסוג צף בעל מצבי
שילוב רבים ,זאת אומרת ,היא יכולה
להיות בשלושה מצבי שילוב קבועים
ובשלושה מצבי שילוב רגעיים.
שלושת המצבים הקבועים מקבילים
למצב הילוך סרק ) ,(Nהילוך אחורי )(R
ומצב אמצעי בין המצבים הרגעיים )(+
ו.(-)-

4
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הפעלה ידנית )(MANUAL
במצב הפעלה זה ,הנהג אחראי לבחירת
ההילוך המתאים ביותר ,בהתאם לתנאי
ההפעלה של המכונית.
העבר הילוך לפי הנוהל הבא:
 העבר את הידית למצב ) (+כדי
לשלב הילוך גבוה יותר;
או
 העבר את הידית למצב ) (-כדי
לשלב הילוך נמוך יותר.
אם הבקשה לשילוב ההילוך עשויה
להשפיע לרעה על הפעולה התקינה
של המנוע ותיבת הילוכים ,המערכת לא
תאפשר את השינוי בהילוך אלא תשלב
הילוך נמוך יותר באופן אוטומטי אם
המנוע נמצא במהירות סרק )לדוגמה,
בעת האטה(.
במקרים כאלה המערכת תזהיר את
הנהג באמצעות הזמזם בנוגע לאי
היכולת להחליף הילוך.
הימנע מהנחת היד על הידית
כאשר אינך מבקש החלפת
הילוך או מעבר מצבים ידני/
אוטומטי.

בקרות בגלגל ההגה

)אם קיימות( איור
בגרסאות מסוימות ניתן לבצע החלפות
עוקבות באמצעות הבקרות )אופציה(
שבגלגל ההגה.
כדי להשתמש בבקרות שבגלגל ההגה,
ידית ההילוכים צריכה להיות במצב
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.
4

CD

איור

4

F0S0260m

הפעלה אוטומטית )(AUTO
כדי להפעיל או להפסיק את ההפעלה
האוטומטית ) ,(AUTOהעבר את הידית
 Aלמצב  ;A/Mבעקבות ההפעלה
יופיעו בתצוגה המילה  AUTOוההילוך
המשולב איורים  .5a-5bבמצב ,AUTO
המערכת תחליף הילוכים בהתאם
למהירות המכונית ,מהירות המנוע
והעצמה בה לוחצים על דוושת ההאצה.
ניתן לבקש החלפת הילוך באמצעות
ידית ההילוכים ,וללא צורך בביטול מצב
זה :פונקציה זו ,הנקראת "הצעת הילוך",
משעה את ההפעלה האוטומטית לפרק
הזמן הנדרש לבחירת ההילוך שביקש
הנהג.

איור

איור

5a

5b

F0S0230m

F0S0231m

5
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הימנע מהנחת היד על הידית
כאשר אינך מבקש החלפת
הילוך או מעבר מצבים ידני/
אוטומטי.
הפעלה אוטומטית )(AUTO - ECO
)גרסה (1.2
ניתן להפעיל את מצב  ECOרק כאשר
מופעל מצב אוטומטי.
ניתן להפעיל את מצב  ECOבלחיצה
על לחצן -Eאיור  6הנמצא לצד ידית
ההילוכים .לאחר הפעלת פונקציה זו,
הצג יציג את ההילוך המשולב ,ואת
המילים  AUTOו.E-
פונקציית  ECOתפעיל את המערכת
במצב בו היא תבחר את ההילוך
המתאים ביותר בהתאם למהירות
המכונית ,מהירות סיבובי המנוע ועצמת
הלחיצה על דוושת ההאצה ,תוך שמירה
על חיסכון בדלק כמטרה העיקרית.
במידת הצורך )לדוגמה ,בעת עקיפה(,
המערכת תוריד הילוך אחד או יותר
כדי לספק הספק ומומנט המספיקים
להאצה שדורש הנהג )כל אלה
מתרחשים במצב אוטומטי ,ללא כל
קשר למצב ההפעלה של .(ECO

איור

6

 -גרסאות

F0S0236m

1.2

במידת הצורך )לדוגמה ,בעת עקיפה(,
המערכת תוריד הילוך אחד או יותר כדי
לספק הספק ומומנט המספיקים להאצה
שדורש הנהג )כל אלה מתרחשים
במצב אוטומטי ,ללא כל קשר למצב
ההפעלה של  ;(ECO/SPORTבדרך
זו ,מהירות סיבובי המנוע וההספק
מתגברים בפתאומיות ,גורמים ליציאה
רגעית ממצב  ECO/SPORTוהמצב
יחזור לקדמותו לאחר חזרה לתנאים
הקודמים.

MENU
RND RPT TPM CD-IN EQ LOUD AF LOC PTY TP TA RMB PB CD

AUD

איור

7

6

5

 -גרסאות

4

1.4

3

2

1

MP3

AM

FM AS

CD

D

F0S0153m

הפעלה ידנית )(SPORT
)גרסאות (1.4
ניתן להפעיל את הפונקציה SPORT
בלחיצה על לחצן -Dאיור  ,7הנמצא על
לוח המכשירים .לאחר הפעלת פונקציה
זו ,הצג יציג את ההילוך המשולב ואת
האות .S
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מידע בצג
כאשר מתג ההצתה נמצא במצב
 ,MARלאחר כשנייה ,הצג הרב-תפקודי
)בעל התצורה הניתנת לשינוי( יציג את
ההילוך המשולב והמצב האחרון שהיה
בשימוש ) AUTOאו :(MANUAL
 = Nסרק;
 = 1הילוך ראשון;
 = 2הילוך שני;
 = 3הילוך שלישי;
 = 4הילוך רביעי;
 = 5הילוך חמישי;
 = Rהילוך אחורי.
אם פונקציית  ECOנמצאת בשימוש,
הצג יציג את האות - Economy) E
חסכוני( לצד ההילוך המשולב; איור
.8-9
אם פונקציית  SPORTנמצאת בשימוש,
הצג יציג את האות  - Sport) Sספורטיבי(
לצד ההילוך המשולב; איור .8-9
חשוב אם הצג לא יציג את ההילוך
המשולב לאחר  10שניות כשמפתח
ההצתה במצב  ,MARהעבר את מתג
ההצתה למצב  ,STOPהמתן עד שהצג
יכבה וחזור על הפעולה .אם הבעיה לא
נעלמת ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ.

איור

8

F0S0232m

איור

9

F0S0233m

התנעת המנוע
המערכת מתירה את התנעת המנוע
גם כאשר משולב הילוך וגם כאשר
תיבת ההילוכים במצב סרק ) ;(Nחובה
ללחוץ תחילה על דוושת הבלם.
מומלץ להעביר את ידית ההילוכים
למצב סרק ) (Nלפני התנעת המנוע.
לאחר ההתנעה:
 תיבת ההילוכים משלבת מייד למצב
סרק )(N

 הידית נותרת באותו מקום בו היתה
בעת הדממת המנוע
 הצג יציג את האות  ,Nולאחר
שחרור דוושת הבלם יושמע חיווי
קולי המציין אי-התאמה בין מצב
הידית לבין ההילוך המשולב
 ההילוכים שניתן לשלב הם הילוך
ראשון ,הילוך שני והילוך אחורי
).(R
חשוב אם מנסים להתניע את המנוע
כשתיבת ההילוכים אינה במצב סרק
) (Nוללא לחיצה על דוושת הבלם ,הצג
יציג את ההודעה המתאימה) ,ראה
נושא "נוריות אזהרה והודעות אזהרה"(.
במקרה זה ,חזור על נוהל ההתנעה
ולחץ על דוושת הבלם.
חשוב אם מנסים להתניע את המנוע
כאשר קיימת תקלה בתיבת ההילוכים,
הפעל את נוהל "התנעה מושהית"
)עיין בהודעה המתאימה( :העבר את
המפתח למצב  AVVלמשך  7שניות
לפחות כשדוושת הבלם לחוצה,
והמנוע יותנע .המערכת תהיה במצב
פעולת חירום )ההילוך המרבי המותר
הוא הילוך שלישי ,מצב אוטומטי אינו
זמין( .אם המנוע אינו מותנע ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת בע"מ.
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חשוב כאשר דלת הנהג נפתחת,
המערכת מפעילה את המערכת
ההידראולית כך שתהיה מוכנה להתנעה
קרובה של המנוע.

אזהרה

אם מניעים את הרכב
כשהילוך משולב יעבור
ההילוך אוטומטית למצב  Nויישמע
זמזם התראה ,כתזכורת לכך שיש
לשלב הילוך לפני תחילת הנסיעה.

התחלת הנסיעה במכונית
ניתן להתחיל בנסיעה במכונית בהילוך
ראשון או שני )מומלץ במשטחי כביש
בעלי אחיזה גרועה( ובהילוך אחורי ).(R
כדי לשלב הילוך ראשון
 לחץ על דוושת הבלם;
 כשהידית במצב ) (Nאו ) ,(Rהעבר
את הידית למיקום האמצעי;

 כשהידית במיקום האמצעי ,העבר
אותה לכיוון );(+
 שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה )לחיצה מהירה על
הדוושה כך שהיא מגיעה לסוף
מהלכה והפסקת תפקוד  ,ASRאם
קיים ,מאפשרים התחלת נסיעה
מהירה יותר(.
ניתן לשלב הילוך ראשון או שני כאשר
הידית נמצאת במיקום האמצעי ודוושת
הבלמים לחוצה באמצעות הידית )(+
הנמצאת מאחורי גלגל ההגה )אם
קיימת(.
לצורך התחלת נסיעה במדרון בעל
שיפוע בינוני ,מומלץ להשתמש בבלם
היד.

כדי לשלב הילוך אחורי )(R
 לחץ על דוושת הבלם )הבא את
המכונית לעצירה מוחלטת(
חשוב אם המכונית בתנועה ,הבקשה
מתקבלת ומבוצעת אם מהירות
המכונית נמוכה מ 3-קמ"ש בתוך 1.5
שניות מזמן הבקשה :אם הבקשה לא
מיושמת ,המערכת תשמור על ההילוך
הנוכחי ואם מהירות המכונית תרד
מתחת ל 10-קמ"ש ,היא תעביר את
תיבת ההילוכים להילוך סרק ) (Nויהיה
צורך בחזרה על הפעולה.
 העבר את הידית למצב )(R
 שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה.

כדי לשלב הילוך שני
 לחץ על דוושת הבלם;
 כשהידית במצב ) (Nאו ) ,(Rהעבר
את הידית למיקום האמצעי ואחרי
כן למצב )(+
 כשהידית במיקום האמצעי ,העבר
אותה פעמיים לכיוון )(+
 שחרר את דוושת הבלם ולחץ על
דוושת ההאצה.
ניתן לשלב הילוך ראשון או שני כאשר
הידית נמצאת במיקום האמצעי ודוושת
הבלמים לחוצה באמצעות הידית )(+
הנמצאת מאחורי גלגל ההגה )אם
קיימת( .לצורך התחלת נסיעה במדרון
בעל שיפוע בינוני ,מומלץ להשתמש
בבלם היד.

התראת זמזם
מטעמי בטיחות ,תושמע התראת זמזם
כאשר המכונית חונה ותיבת ההילוכים
במצב הילוך סרק )) (Nצליל האזהרה
יושמע בעקבות סיבוב מפתח ההצתה
למצב ;(STOP
כאשר המכונית נייחת ,המנוע פועל
ומשולב הילוך ראשון ,שני או אחורי ),(R
המערכת תפעיל את הזמזם ותעביר
את תיבת ההילוכים באופן אוטומטי
למצב סרק ) (Nכאשר:
 דוושת ההאצה ו/או דוושת הבלם לא
הופעלו לפחות למשך  3שניות;

8
29/06/2009 09:51:34

Fiat 500 Dualogic 9223_S4_AG.ind8 8

 דוושת הבלם לחוצה למשך יותר
מ 10-דקות;
 דלת הנהג נפתחה ודוושת ההאצה
או דוושת הבלם לא נלחצו במשך
לפחות  1.5שניות;
 זוהתה תקלה בתיבת ההילוכים.

החניית המכונית
כדי לחנות בבטחה ,חובה לשלב הילוך
ראשון או הילוך אחורי ) (Rכשהרגל
לוחצת על דוושת הבלם .אם חונים
על מדרון ,לחץ על דוושת הבלם .לפני
שחרור דוושת הבלם ,חובה גם להמתין
עד שתצוגת ההילוך המשולב נעלמת
מהצג.
חשוב אסור בהחלט לעזוב את
המכונית כשתיבת ההילוכים משולבת
בהילוך סרק ).(N

אזהרות כלליות










כשהמכונית נייחת ומשולב הילוך,
המשך ללחוץ על דוושת הבלם עד
שתחליט להתחיל בנסיעה .אחרי
כן ,שחרר את דוושת הבלם והאץ
בהדרגה;
כאשר מחנים את המכונית לפרק
זמן ארוך והמנוע פועל ,מומלץ
להעביר את תיבת ההילוכים למצב
הילוך סרק ).(N
כדי להבטיח את יעילות המצמד,
אין להשתמש בדוושת ההאצה
כדי לשמור על המכונית במקומה
)לדוגמה ,בעת עצירה במדרון(;
אם המצמד יתחמם יתר על
המידה ,הוא עלול להינזק ,ולכן יש
להשתמש בדוושת הבלם או בבלם
היד ,ולהשתמש בדוושת ההאצה
בעת התחלת נסיעה;
השתמש בהילוך שני רק כאשר
אתה זקוק לשליטה רבה יותר
בתחילת נסיעה או בתחילת נסיעה
על משטח בעל אחיזה גרועה;
אם משולב הילוך אחורי ) (Rואתה
רוצה לשלב הילוך ראשון או להיפך,
העבר הילוך רק לאחר שהמכונית
עצרה לגמרי ודוושת הבלם לחוצה;









למרות שמצב זה כלל אינו מומלץ,
אם מאפשרים למכונית להתדרדר
במדרון כשתיבת ההילוכים במצב
הילוך סרק ) ,(Nבעת בקשה לשינוי
הילוך ,המערכת תשלב באופן
אוטומטי את ההילוך המתאים ביותר
למהירות המכונית ,כדי לאפשר
העברת כוח מתאימה לגלגלים;
במידת הצורך ,כשהמנוע כבוי ניתן
לשלב הילוך ראשון או הילוך אחורי
) (Rכשמתג ההצתה במצב ON
ודוושת הבלם לחוצה .במקרה זה,
יש לבצע את החלפת ההילוכים כך
שיחלפו לפחות  5דקות בין העברת
ההילוך הראשונה לבין הבאה ,כדי
להבטיח את פעולת המערכת
ההידראולית ובמיוחד את פעולת
המשאבה.
לחיצה מהירה על הדוושה כך שהיא
מגיעה לסוף מהלכה והפסקת
תפקוד  ,ASRאם קיים ,באמצעות
הלחצן בלוח המכשירים ,מאפשרים
התחלת נסיעה מהירה יותר.
במהלך זינוק בעלייה ,האץ בהדרגה
אך באופן מלא מייד לאחר שחרור
בלם היד או דוושת הבלם ,כדי
לאפשר למנוע להגביר את מהירות
סיבובי המנוע לרמה גבוהה יותר
וכדי להתגבר על שיפוע מדרון גדול
יותר באמצעות מומנט רב יותר.
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נוריות אזהרה
והודעות אזהרה

t

כשל בתיבת הילוכים
) DUALOGICאדום(

כאשר מפתח ההצתה נמצא
במצב  ,MARנורית ההתראה
נדלקת ואמורה לכבות לאחר מספר
שניות.
נורית ההתראה בלוח המחוונים תהבהב
)בצירוף הודעה בצג והפעלת הזמזם(
כדי לציין כי קיימת תקלה בתיבת
ההילוכים.

REDUCE GEAR CHANGES

)הפחת החלפות הילוכים(

הודעה זו תופיע בצג כדי לציין שהנהג
אינו משתמש בתיבת ההילוכים בצורה
הנכונה.
שימוש לא נכון של הנהג בתיבת
ההילוכים עלול להפעיל באופן אוטומטי
את הנוהל להגנה על המערכת.
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

MANUAL MODE NOT
AVAILABLE

)מצב ידני אינו זמין(

הודעה זו תופיע בצג כאשר אין אפשרות
לבחור את המצב הידני כשהמנוע
פועל.
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

אם קיימת תקלה ,פנה
למרכז שירות מורשה מטעם
חברת סמל"ת בע"מ בהקדם
האפשרי כדי לבדוק את
המערכת.
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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.
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

 CLUTCH OVERHEATINGSEE MANUAL

)חימום-יתר של המצמד -
עיין במדריך(
הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת
הזמזם כאשר המצמד מתחמם יתר-
על-המידה.
במצב כזה ,אל תתחיל בנסיעה והגבל
את מספר החלפות ההילוכים ובמידת
הצורך עצור את המכונית )ודומם את
המנוע( עד שהתנאים יהיו אופטימליים.
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

כדי להבטיח את יעילות
להשתמש
המצמד ,אין
בדוושת ההאצה כדי לשמור על
המכונית במקומה )לדוגמה,
בעת עצירה במדרון(; המצמד עלול
להיפגע מחימום-יתר .השתמש במקום
זאת בדוושת הבלם ,והשתמש בדוושת
ההאצה רק כאשר אתה מוכן להתחיל
בנסיעה.

PRESS BRAKE PEDAL

)לחץ על דוושת הבלם(

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת
הזמזם כאשר מנסים להתניע את
המנוע מבלי ללחוץ על דוושת הבלם.
 PRESS BRAKE PEDALDELAYED START-UP

)לחץ על דוושת הבלם -
ההתנעה מושהית(

הצג מציג הודעות אלה בזו אחר זו יחד
עם הפעלת הזמזם כאשר המערכת
מזהה שדוושת הבלם אינה מופעלת
במהלך ניסיון התנעה.
במצב זה ,השאר את המפתח במצב
 AVVלמשך  7שניות לפחות תוך
לחיצה על דוושת הבלם :המנוע יותנע.
המערכת תהיה במצב חירום )הילוך
מרבי מותר :הילוך שלישי(
חשוב אם מנסים להתניע את המנוע
כאשר קיימת תקלה בתיבת ההילוכים,
הפעל את נוהל "התנעה מושהית"
)עיין בהודעה המתאימה( :העבר את
המפתח למצב  AVVלמשך  7שניות
לפחות כשדוושת הבלם לחוצה והמנוע
יותנע .המערכת תהיה במצב חירום
)הילוך מרבי מותר הוא הילוך שלישי,
מצב אוטומטי אינו זמין( .אם המנוע
לא יותנע ,פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ.

11
29/06/2009 09:51:35

Fiat 500 Dualogic 9223_S4_AG.ind11 11

חשוב הודעות אלה יופיעו רק אם
המנוע הותנע כשידית ההילוכים אינה
נמצאת במצב סרק ).(N
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
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,
שלישי ואחורי ).(R

MANOEUVRE NOT
PERMITTED

PLACE GEAR LEVER IN N
)(neutral

הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת
הזמזם כאשר המערכת אינה מאשרת
החלפת הילוך באמצעות ידית הבקרה
מכיוון שלא מולאו תנאים מסוימים
הנדרשים לאישור החלפת הילוך.

)סרק((

)הפעולה אסורה(

PRESS BRAKE AND REPEAT
MANOEUVRE

)לחץ על דוושת הבלם וחזור
על הפעולה(

הודעה זו מופיעה בצג )מטעמי בטיחות
תתלווה אליה במקרים מסוימים גם
הפעלת הזמזם( ,אם תנסה להחליף
הילוך מבלי ללחוץ לפני כן על דוושת
הבלם.

)העבר ידית הילוכים למצב N
הודעה זו מופיעה בצג יחד עם הפעלת
הזמזם כאשר המערכת מבקשת
מהנהג לבצע את הפעולה.
כאשר מעבירים את תיבת ההילוכים
למצב ) ,(Nההודעה צריכה להיעלם
מהצג.
פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.

פנה למרכז שירות מורשה
מטעם חברת סמל"ת בע"מ
אם ההודעה נותרת בצג.
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גרירת המכונית

החלפת נתיך

ודא שתיבת ההילוכים במצב )) (Nעל-ידי
בדיקה שהמכונית נעה כאשר דוחפים
אותה( וגרור אותה כמו שגוררים מכונית
רגילה בעלת תיבת הילוכים ידנית )עיין
בהוראות שבספר הנהג(.
אם אין אפשרות להעביר את תיבת
ההילוכים למצב סרק ,אסור לגרור את
המכונית ויש לפנות למרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת
בע"מ.

לקבלת מיקומי הנתיכים ,עיין באיורים בנושא "החלפת נתיך" בפרק "במקרה
חירום" של ספר הנהג.

יחידת בקרה של תיבת הילוכים

DUALOGIC

נתיך

אמפר

F84

10

F16

7.5

הזנת מתח ) +הצתה( ליחידת בקרה של תיבת הילוכים
DUALOGIC
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תכנית טיפולים
התחזוקה היזומה כוללת בדיקה של
מפלס שמן תיבת ההילוכים Dualogic
מדי  20,000ק"מ.

בדיקת מפלסי נוזלים מסנן אוויר
נוזל מערכת הפעלה
הידראולית של תיבת הילוכים

להחלפת מסנן אוויר ,עיין בהוראות
בספר הנהג.

DUALOGIC
לבדיקת מפלס השמן ,פנה אך ורק
למרכז שירות מורשה מטעם חברת
סמל"ת בע"מ.
שמן תיבת הילוכים משומש
מכיל חומרים המסוכנים
לסביבה .מומלץ לבצע את
החלפת השמן במרכז שירות
מורשה מטעם חברת סמל"ת בע"מ,
שם השמן המשומש יסולק בהתאם
לחוק.
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קודי מנוע  -גרסאות שלדה
גרסאות

קוד סוג מנוע

קוד שלדה

1.2

169A4000

312AXA11

169A3000

312AXC11

8V

16V

1.4

ביצועים
במנוע  ,1.2 8Vהמהירות המרבית לאחר סיום תהליך ההרצה היא  160קמ"ש.
במנוע  ,1.4 16Vהמהירות המרבית לאחר סיום תהליך ההרצה היא  182קמ"ש.
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מערכת העברת הכוח
- 1.2 8V
תיבת הילוכים

16V

1.4

חמישה הילוכים קדמיים והילוך אחורי ,ומערכת בקרה הידראולית
המבוקרת באופן אלקטרוני

מצמד

מערכת בקרה הידראולית המבוקרת באופן אלקטרוני

הינע

קדמי

16
29/06/2009 09:51:35

Fiat 500 Dualogic 9223_S4_AG.ind16 16

משקלים
משקלים )ק"ג(

8V

1.2

16V

1.4

משקל כולל ללא מטען
)כולל נוזלים ,גלגל חלופי ,כלים ואביזרים(:

900

940

כושר נשיאת מטען )*(
כולל הנהג:

440

440

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

משקל מרבי על הגג:

50

50

משקל מרבי על וו הגרירה:

60

60

)*( 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
- 1.2 8V
מערכת בקרה הידראולית של תיבת
ההילוכים DUALOGIC

פליטת

16V

סוגי דלק מומלצים
מוצרים מומלצים

1.4

ליטרים

ק"ג

0.70

0.59

TUTELA CAR CS SPEED
תוסף ""ATF DEXRON III

 -נוזל ייעודי עם

CO2

פליטת  CO2לפי הנחייה ) 1999/100/CEגרם למאה ק"מ(
ערך פליטת  CO2מתייחס לצריכה המשולבת השווה ל) 118-גרם למאה ק"מ( במנוע .1.2 8V
ערך פליטת  CO2מתייחס לצריכה המשולבת השווה ל) 140-גרם למאה ק"מ( במנוע .1.4 16V
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צריכת דלק
צריכת דלק לפי הוראה
) 999/100/ECליטר ל 100-ק"מ(
8V

נסיעה עירונית

נסיעה בכביש
מהיר

נסיעה משולבת

6.2

4.3

5.0

7.3

5.2

6.0

1.2

16V

1.4

ערכי צריכת הדלק בטבלה מתייחסים למצב

AUTO-ECO

במנוע

1.2 8V

ולמצב

AUTO

במנוע

1.4 16V
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ערכת דיבורית עם בלוטוס
טכנולוגיה אלחוטית ,קורא הודעות ונגן מדיה
סקירה

מערכת  Blue&MeTMהמותקנת ברכבך
מצוידת בערכת דיבורית ונגן מדיה ,ומיועדת
מראש להתקנה עתידית בשירותים נוספים.
מערכת  Blue&MeTMמשולבת בפקודות
קוליות ,לחצנים בגלגל ההגה ובהודעות
בתצוגה הרבתכליתית ,ומעניקה לך
אפשרויות לתפעול הדדי עם טכנולוגיית
בלוטוס האלחוטית של הטלפון הנייד שלך
)גם אם אתה שומר אותו בכיסך או בתיק(,
מבלי להסיר את עיניך מהדרך ומבלי להסיר
את ידיך מגלגל ההגה .כדי להשתמש
בפקודות הקוליות ,אינך נדרש לאמן את
מערכת זיהוי קול לזהות את קולך.

עם מערכת זו אתה יכול גם לנגן את המוזיקה
האהודה עליך ,המאוחסנת בהתקן ,USB
ולבחור ברצועות הקלטה ובצורות ניגון
בפקודות קוליות או בלחצני גלגל ההגה.

ערכת דיבורית
המאפיין העיקרי של ערכת דיבורית זו ,הוא
זיהוי קול באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית
של  .Blue&MeTMבאמצעות מערכת זו אתה
יכול לקבל שיחות באופן בטוח ,ולהשתמש
באופן בטוח בפקודות קוליות או בלחצני גלגל
ההגה; בכל תנאי הנהיגה מבלי להסיר את
עיניך מהדרך ומבלי להסיר את ידיך מגלגל
ההגה ,כפי שנדרש על ידי תקנות החוק
הנוכחיות.
הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס מאפשרת לך
חיבור בין הטלפון הנייד שלך לבין ערכת
הדיבורית ,המותקנת ברכבך.

למידע נוסף אודות טלפונים ניידים נתמכי
 ,Blue&MeTMהתייחס לפרק טלפונים ניידים
נתמכים ב .Blue&MeTM

BLUE&ME

 Blue&MeTMשל פיאט המבוסס על חלונות
בטלפון נייד ,היא מערכת טלפוניה אישית,
המאפשרת שימוש ביישומי תקשורת ובידור
אשר תוכננו במיוחד לשימוש ברכב.

פירוש הדבר הוא שהמערכת פועלת באופן
שווה כמעט עם אנשים שונים ,לדוגמה,
מער כת זיהוי קול היא מסוג “עצמאית
מרמקול“.

כדי להשתמש בער כת דיבורית תזדקק
לטלפון נייד ,המוכשר לפעולה באמצעות
טכנולוגיה אלחוטית בלוטוס .ערכת דיבורית
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
גלגל ההגה ובתצוגה הרבתכליתית בלוח
המחוונים.

כדי להתחיל לפעול באמצעות ערכת הדיבורית
 Blue&MeTMועם זיהוי קול ,אתה צריך פשוט
לזווג )להתאים( את הטלפון הנייד שלך
המוכשר לפעולה בטכנולוגיה האלחוטית
בלוטוס עם המערכת.
הזיווג )התאמה( היא פעולה שיש צורך לבצעה
רק פעם אחת.

3

הערה
במהלך תהליך זיווג )התאמה( הטלפון הנייד,
 Blue&Me TMמנסה לגלות טלפון נייד
המצויד בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס ,בתוך
הטווח היעיל ולהקים את החיבור בשימוש
מספר זיהוי אישי ).(PIN

BLUE&ME

מיד לאחר שהטלפון הנייד שלך זווג
)התאמה( ,יש לך אפשרות להעביר את
הקישורים של הטלפון הנייד שלך לערכת
הדי בורית ,כדי לבצע שיחת טלפון או
באמצעות רשימת הקישורים או ישירות
בביטוי קולי של מספר הטלפון ,לענות לשיחה
וגם לענות לשיחת טלפון נכנסת אחרת.
לפעולה הדדית עם  Blue&MeTMאתה יכול
לעשות שימוש או בלחצני גלגל ההגה או
בפקודות קוליות .באמצעות זיהוי קול אתה
יכול לבצע תפקוד מערכת בהשמעת פקודות
קוליות ,המזוהות גם כ “מלות מפתח“.
כאשר המערכת מזהה מלת מפתח ,היא
תגיב בפעולה המתאימה .זיהוי קול היא צורה
קלה ונוחה להשתמש ב .Blue&MeTM

כל תפקודי המערכת זמינים בתוך התפריט
הראשי  .Blue&MeTMכאשר הרכב לא נמצא
בתנועה אתה יכול לגלוש בתפריט ,או
בשימוש בלחצני גלגל ההגה או בפקודות
קוליות .כאשר אתה נוסע אתה יכול לפעול
הדדית עם  ,Blue&MeTMבשימוש בלחצני
גלגל ההגה או בפקודות קוליות רלוונטיות רק
לתפקודי הטלפון )שיחות אחרונות וספר
הטלפון( ונגן המדיה .להפעלת הקביעות
בנסיעה ,אתה יכול להשתמש רק בפקודות
קוליות.
ערכת דיבורית מאפשרת לך את הפעולות
הבאות:
 ¥חיוג ליצירת קשר באמצעות קול 
אתה יכול לחייג ליצירת קשר מספר
הטלפון של הטלפון הנייד שלך ,בשימוש
בקולך .אתה יכול גם לחייג ליצירת קשר
מספר הטלפון שלך ,בסריקת כל
הרישומים בתצוגה הרבתכליתית.
)כדי להשתמש באופציה זו ,תצטרך
להעביר את התקשרויות הטלפון הנייד
שלך לספר הטלפון של הדיבורית Hands-
.(free kit phonebook
 ¥חיוג תווים באמצעות קול  אתה יכול
לחייג מספר טלפון ,בדיבור בהשמעת
התווים שיש לחייג.

4

 ¥לחיוג לשולח הודעת   SMSחייג ישירות
לשולח הודעת  SMSהאחרונה ,או לשולח
ההודעה שהתק בלה ונשמר ת עדיין
של
נכנסות
שיחות
בתי בת
.Blue&MeTM
 ¥מענה לשיחות טלפון  אתה יכול
לענות לשיחה נכנסת ,בלחיצה פשוטה
על לחצן
בגלגל ההגה.
 ¥שיחת ועידה  אתה יכול לחייג לאדם
אחר ,בעת שאתה כבר עסוק בשיחה
טלפונית )בטלפוני בלוטוס התומכים
באופציה זו(.
 ¥שיחה ממתינה  בעת שאתה עסוק
בשיחת טלפון ,אתה יכול לקבל הודעה על
שיחה נכנסת אחרת ,לענות לשיחה
הנכנסת האחרת ולעבור בין שתי השיחות
המתנהלות )שיחה ממתינה נתמכת רק
על ידי ערכת משנה של טלפונים ניידים
תואמים(.

לאחר הצבת הטלפון הנייד ברכב ויצירת יחסי
הזיווג )התאמה( עם  ,Blue&MeTMאתה
יכול לקיים שיחות טלפון בדיבור בהשמעת
מלות מפתח ,או בלחיצה על לחצני גלגל
ההגה .כאשר אתה משתמש בטלפון
הדיבורית ,הספק השמע של שיחת הטלפון
נשמע באמצעות רמקולי הרכב.

¥

קורא הודעות
TM

¥
¥

¥

מערכת  Blue&MeTMמסוגלת גם לזהות
ולקרוא קיצורים ,במידה וקיימים )לדוגמה
“ ”ILUVUייקרא כ “) ”I love youאני אוהב)ת(
אותך( ,ותפרש את מרבית סימני הרגש
הרגילים )לדוגמה הסימן ) :ייקרא כחיוך(,
אשר אומצו כיום לכתיבת הודעות .SMS

BLUE&ME

קורא הודעות של  Blue&Meמאפשר
קריאה אוטומטית באמצעות מערכת השמע
של הרכב ,של הודעות  SMSשאתה מקבל
בטלפון הנייד שלך בטכנולוגיה אלחוטית
בלוטוס .קורא ההודעות יפרש גם קיצורים
וסימני רגש כלשהם הנכללים בהודעת .SMS
תפקודי קורא ההודעות מנוהלים באמצעות
לחצני בקרה בגלגל ההגה הרבתפקודי ,או
באמצעות פקודות קוליות של .Blue&MeTM
קורא הודעות של  Blue&MeTMמאפשר את
הפעולות הבאות:
 ¥להציג בתצוגה הרבתכליתית של לוח
המחוונים אות המודיע כי קבלת הודעת
 SMSחדשה ,בטלפון הנייד שלך
בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס ,עם מספר/
שם השולח;  Blue&MeTMגם תציע לך
לקרוא את ההודעה שהתקבלה.

לנהל רשימות  SMSהודעות שהתקבלו
בטלפון הנייד שלך המזווג עם
.Blue&MeTM
לקרוא שוב את ההודעות שהתקבלו
ונשמרו בזיכרון.
לחייג לשולח הודעת  SMSבשימוש
בלחצני גלגל ההגה הרבתפקודי ,או
בפקודות קוליות.
למחוק הודעות בודדות או את כל תיבת
ההודעות הנכנסות ,בשימוש בלחצני
ההגה הרבתפקודי או בפקודות קוליות.
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נגן מדיה
באמצעות נגן מדיה של  Blue&MeTMאתה
יכול גם לנגן דרך מערכת השמע של הרכב,
את קבצי השמע הדיגיטליים המאוחסנים
בהתקן  ,USBבחיבור פשוט של ההתקן דרך
פתח  USBהממוקם ברכב.
באופן זה בעת שאתה נוהג ,אתה יכול לנגן
את אוסף המוזיקה האישי האהוד עליך.

BLUE&ME
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 ¥קובץ שמע שנבחר לפי סוג  אתה יכול
לנגן את קבצי השמע מסוג מסוים,
לדוגמה אלבום ,אמן או ז’אנר.
 ¥אופציות ניגון  בעת ניגון רצועות
הקלטה ,אתה יכול לבחור באופציות
הבאות :נגן ,עצור ,רצועת ההקלטה
הבאה ,רצועת ההקלטה הקודמת ,ערבב,
חזור על רצועת הקלטה.

נגן המדיה מאפשר לך את הפעולות הבאות:
 ¥ניגון שמע דיגיטלי  אתה יכול לנגן את
כל קבצי השמע הדיגיטליים שלך
 ,( wma, wavאו לנגן רשימה תפורה
לטעמך ) m3uאו פורמט .(wpl
)mp3,

הערה
נגן המדיה אינו תומך בקבצי שמע דחוסים
בפורמטים אחרים) ,לדוגמהDRM (aac. I pod :
)ניהול זכויות דיגיטליות( קבצי שמע מוגנים.
הנגן יתעלם מקבצי שמע שאינם נתמכים,
העשויים להיות כלולים בהתקן .USB

לשימוש בנגן המדיה אתה חייב פשוט
להתחבר )ישירות או באמצעות כבל מאריך(,
עם התקן ה  USBשלך לפתח ה  USBברכב.
עם סי בוב מתג הצתה למצב ,MAR
 Blue&Me TMיתחיל לבנות את ספריית
המדיה שלך .בסוף פעולה זו תוכל לגלוש
בספריה במלואה ,ולדפדף בסוגים השונים כפי
הרצוי בשימוש בלחצני גלגל ההגה או
בפקודות קוליות Blue&MeTM .ינגן את
הבחירות שלך דרך רמקולי הרכב.

בטיחות בדרך
אזהרה
הפעלת חלקים מסוימים של מערכת זו בעת הנהיגה ,עלולה להסיח את דעתך מהדרך ,לקיים אפשרות לתאונה או תוצאות חמורות
אחרות; מסיבה זו יש להשתמש בתפקודים מסוימים רק כאשר תנאי התנועה בטוחים ,ואם נדרש רק כאשר הרכב נייח.

אזהרה
קרא את ההוראות הבאות :לפני השימוש במערכת שלך ,קרא וציית לכל ההוראות ומידע הבטיחות ,המסופקים במדריך למשתמש זה .אי ציות
להערות הזהירות המצויות במדריך זה למשתמש ,עלול להוביל לתאונה או לתוצאות חמורות אחרות.

אזהרה :הפעלת חלקים מסוימים של מערכת זו בעת הנהיגה ,עלולה להסיח את דעתך מהדרך ,לקיים אפשרות לתאונה או תוצאות חמורות
אחרות .אל תשנה את קביעות המערכת או תכניס מידע שאינו קולי )בשימוש בידיך( בעת הנהיגה .עצור את הרכב באופן בטוח וחוקי ,לפני
שאתה מנסה לבצע את הפעולות הללו .הדבר חשוב מאחר ובעת קביעה או שינוי תפקודים ,ייתכן ודעתך תוסח ואתה תסיר את ידיך מגלגל
ההגה.

פעולה כללית
בקרת פקודה קולית :ניתן להשיג ביצוע תפקודים במערכת רק בשימוש בפקודות קוליות .שימוש בפקודות קוליות בעת הנהיגה ,מאפשר לך להפעיל את
המערכת ללא הסרת ידיך מגלגל ההגה.

BLUE&ME

שמור את המדריך למשתמש זה ברכב :כאשר מדריך זה למשתמש יישמר ברכב ,הוא יהיה מוכן לעיון עבורך ועבור משתמשים אחרים ,שהמערכת אינה
מוכרת להם .נא וודא לפני השימוש במערכת בפעם הראשונה ,שלכל האנשים תהיה גישה למדריך למשתמש ושאלו יקראו את ההוראות ואת מידע הערות
הזהירות בעיון.

צפייה ממושכת במסך :אל תנסה להשיג גישה לכל תפקוד שהוא המחייב צפייה ממושכת במסך ,בעת שאתה נוהג .עצור בצד הדרך באופן בטוח וחוקי,
לפני שאתה מנסה להשיג גישה לתפקוד של המערכת המחייב תשומת לב ממושכת .אפילו מבטים בוחנים קצרים מדי פעם במסך עלולים להיות מסוכנים,
אם תשומת הלב שלך מוסחת ממשימת הנהיגה שלך בזמן קריטי.
קביעת עוצמת הצליל :אל תעלה את עוצמת הצליל באופן חריג .שמור על רמת עוצמת צליל שתאפשר לך להבחין בקולות תנועה חיצונית ובאותות חירום
בעת הנהיגה .נהיגה ללא יכולת לשמוע את הקולות הללו ,עלולה לגרום לתאונה.
השימוש בתפקודי זיהוי דיבור :תוכנת זיהוי דיבור שטבוע בה תהליך סטטיסטי ,העשוי להיות כפוף לשגיאות .זו אחריותך לפקח על תפקודי זיהוי הדיבור,
הנכללים במערכת ולתקן שגיאות כלשהן.
סיכוני הסחת דעת :כל מאפיין העשוי לדרוש קביעה ידנית )שאינה קולית( .ניסיון לבצע קביעה שכזו או להכניס מידע בעת הנהיגה ,עלול להסיח את דעתך
באופן רציני ולגרום לתאונה או לתוצאות חמורות אחרות .עצור את הרכב באופן בטוח וחוקי ,לפני שאתה מנסה לבצע את הפעולות הללו.
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תצוגה ולחצנים בגלגל ההגה

BLUE&ME
במדריך למשתמש זה ,התיאורים של רישומי התפריט מתייחסים לתצוגה הרבתכליתית ,המציגה כמה מהרישומים בצורה
מקוצרת בהשוואה לתצוגה הרבתכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח.
התצוגה הרבתכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח מציגה את רישומי התפריט במלואם.
איור 1
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לחצן

תפקוד לחיצה קצרה
)פחות משניה אחת(
 להתחיל תפריט ראשי Blue&MeTM
 אישור אופציית תפריט נבחרת
 אשר שיחה נכנסת
 עבור בין שתי שיחות נכנסות )שיחה ממתינה(.
 בחר הודעה מוצגת.
בטל זיהוי קול
בטל הכרזה קולית
הפסק קריאת הודעה
צא מתפריט ראשי Blue&MeTM
צא מתפריט משנה וחזור לאופציית תפריט קודם
צא מאופציית תפריט נוכחית ללא אחסון הקביעות
הפעל/הפסק מיקרופונים במהלך שיחת טלפון
השתק את צלצול שיחה נכנסת
הפעל/הפסק השהיית נגן מדיה



 הפעל זיהוי קול
 הפסק את ההכרזה הקולית וספק בדיבור ההדדי פקודה קולית חדשה
כוונן את עוצמת הצליל של תפקודי  Blue&MeTMהבאים :ערכת דיבורית,
נגן מדיה ,הכרזות קוליות
 גלול פריטי תפריט Blue&MeTM
 גישה ישירה לתפריט נגן מדיה במהלך תצוגת מידע רצועת הקלטה נוכחית
 גלול בהודעות תיבת דואר נכנס
 SRC/OK




אשר באופן ידני בחירת אופציית תפריט
העבר שיחת טלפון מערכת דיבורית לטלפון הנייד שלך ולהיפך
בחר במקור שמע )רדיו ,נגן תקליטורים ,מחליף תקליטורים ,נגן מדיה(
בחר בהודעה מוצגת.

 חזור על הביטוי האחרון בשיחת גומלין
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תפקוד לחיצה ארוכה
)יותר משניה אחת(
 דחיית שיחה נכנסת
 סיים שיחת טלפון
)החזרת השפופרת(




הערות
 ¥עבור פעולות רבות ניתן להשתמש בלחצני גלגל ההגה  SRC/OKוב
עבורך ללחיצה.
 ¥עבור שתי צורות ההפעלה של לחצני גלגל ההגה )לחיצה קצרה או ארוכה( ,התפקוד הנבחר יופעל כאשר תשחרר את הלחצן.

בצורה חליפית ,ואתה יכול להשתמש במקש הנוח יותר

9

דיבורית ,מדריך לעיון
מהיר
כדי להתחיל מהר בשימוש בערכת דיבורית
 ,Blue&Me TMבאמצעות זיהוי קולך
והטכנולוגיה האלחוטית של בלוטוס:
 ¥הכן את ספר הטלפון של הטלפון הנייד
שלך.
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 ¥סובב את מפתח ההצתה ל .MAR
 ¥נסה ביצוע פקודות קוליות.
 ¥זווג )התאם( את הטלפון הנייד שלך עם
המערכת.
 ¥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
הטלפון הנייד שלך ו  ,Blue&MeTMעליך
לוודא שיש לך רישומי יצירת קשר בספר
הטלפונים של הטלפון הנייד שלך ,כך שתוכל
להשתמש בהם באמצעות הדיבורית.
אם ספר הטלפונים שלך ריק ,צור
במהירות כמה רישומים חדשים עבור חיוג
מספרי טלפון תכופים .לפרטים נוספים ,עיין
בספר ההדרכה למשתמש של הטלפון הנייד
שלך ).(Mobile phone owner’s manual
להכנת רישומי קשר מתאימים בספר
הטלפון של הטלפון הנייד שלך ,התייחס לפרק

קביעת תפקודים  זיווג הטלפון הנייד
שלך.

הערות חשובות
 ¥בספר הטלפון המועתק ל
 ,Blue&MeTMניתן להשתמש רק לאחר
זיווג )התאמה( הטלפון הנייד המתאים.
 ¥רישומים המאוחסנים בכרטיס  SIMאו
בזיכרון הטלפון הנייד ,ניתנים להעברה ל
 Blue&MeTMבתהליכים שונים ,בהתאם
לדגם הטלפון הנייד שלך.

נסה ביצוע פקודות קוליות

זווג )התאם( את הטלפון הנייד שלך

בכל שלב של דו השיח שאתה מנהל עם
המער כת ,אתה יכול להשתמש תמיד
בפקודה הקולית “) ”Helpעזרה( ,כדי להשיג
אינדיקציות מפורטות אודות הפקודות
הקוליות הזמינות בשלב דו השיח הנוכחי.

חשוב לבצע את הפעולה הזו ,רק כאשר הרכב
במצב עצירה.

כדי לנסות את תפקוד “ ,”Helpפעל באופן
הבא:

 ¥לאחר ש  Blue&MeTMישמיע צליל
המציין כי זיהוי קול פעיל ,בטא בקול
“  Blue&Me TM .”Helpישמיע את
רשימת הפקודות הקוליות הזמינות.
 ¥לאחר סיום הודעת העזרה הכללית ,בטא
בקול “) ”Settingsקביעות( ולאחר מכן
“ Blue&MeTM .”Helpישמיע שוב את
רשימת הפקודות הקוליות הזמינות עבור
תפריט .SETTINGS
 ¥לאחר מכן אתה יכול לבטא בקול את אחת
הפקודות הזמינות ,ולהמשיך בדו השיח
כפי שאתה רוצה.
 ¥אם אתה זקוק לעזרה נוספת ,לחץ על
לחצן ובטא בקול “.”Help

 ¥לחץ על לחצן ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “  ,”Settingsלאחר מכן
בסיום הודעת  ,Blue&Me TMאמור
“ ”Pairingזיווג )התאמה(.
 ¥המערכת תראה לך את מספר ה
לזיווג )התאמת( הטלפון בתצוגה הרב
תכליתית .עבור שני השלבים הבאים ,עיין
בחוברת ההדרכה למשתמש של ספר
הטלפון שלך ,אודות זיווג )התאמה(
בלוטוס.
PIN

 ¥חפש בטלפון הנייד שלך התקנים
המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס
)הקביעה מכונה בטלפון הנייד שלך
) Discoverגלה( או ) New Deviceהתקן
חדש(( .ברשימה זו אתה תמצא את
”  ”Blue&Me TMאו את “ ”My Car
)הרכב שלי( )שם המזהה את מערכת
 Blue&MeTMהמתוקנת ברכבך( .בחר
בו.

חיוני להמתין עד שתראה את הודעות האישור
בתצוגה .לחיצה על
לפני
או
שההודעה מוצגת ,עלולה לבטל את תהליך
הזיווג )התאמה( .אם התהליך כושל תופיע
הודעת שגיאה ,במקרה שכזה חזור על תהליך
הזיווג )התאמה(.
 ¥בתחילת הזיווג )התאמה( Blue&MeTM
תאמר “) ”Welcomeברוך הבא( ,מיד
לאחר החיבור .הודעה זו לא תישמע יותר
בתהליכי הזיווג )התאמה( הבאים.

BLUE&ME

 ¥לחץ על הלחצן

בגלגל ההגה.

לזיווג הטלפון הנייד שלך ,פעל באופן הבא:

 ¥כאשר הטלפון הנייד קידם את מספר ה
 PINוהוא מוצג בתצוגת לוח המחוונים,
השתמש בלוח המקשים של הטלפון
הנייד שלך .אם הזיווג הצליח המערכת
תאמר “ ) ”Connectingמתחבר(,
ובסוף התצוגה תציג את הודעת האישור
ואת מספר הזיהוי של הטלפון הנייד
המזווג.
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 Blue&Me TM ¥ישאל אם ברצונך
להעתיק את ספר הטלפונים של הטלפון
הנייד המזווג )המותאם( שלך ל
 .Blue&Me TMמומלץ להעתיקו.
להתחלת העתקת ספר הטלפונים ,אמור
“ ”Yesאו אם אינך רוצה “.”No

BLUE&ME

בכמה סוגי טלפונים ניידים ספר
¥
הטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי .במקרה
שכזה עליך להעביר את רישומי ספר הטלפון
בשימוש בלוח המקשים של הטלפון הנייד
שלך .אם  Blue&MeTMיבקש אותך לעשות
זאת ,בצע התהליך בהתאם להוראות
המיוחדות לטלפון הנייד שלך ,ולחץ על
כאשר סיימת.

ביצוע שיחת טלפון
צא מתוך הנחה כי “ג’והן“ הוא אחד מרישומי
הקשר המאוחסנים בספר הטלפון שלך.
לחיוג לג’והן פעל באופן הבא:
 ¥לחץ על הלחצן
בגלגל ההגה ובסיום
הודעה קולית בטא בקול “”Call John
)התקשר לג’והן(.
 ¥אם השם מזוהה ,המערכת תציג את
מידע הקשר המזוהה במסך התצוגה.
אם קיים רק מספר טלפון אחד עבור ג’והן
בספר הטלפונים שלך ,המערכת תשאל האם
ברצונך להתקשר לג‘והן .לתחילת
ההתקשרות אמור “ ”Yesאו אם אינך רוצה
“.”No
אם לג’והן יש כמה מספרי טלפון ,המערכת
תשאל איזה מספר טלפון ברצונך לחייג
)לדוגמה “)Call John (at) Work or (at
?) ”Homeלחייג לג’והן בעבודה או בבית?(.

אם לג ’והן יש כמה מספרי טלפון אך
“המיקום“ )סוג מספר הטלפון כמו עבודה,
בית וכו’( חסר ,תציג את הקשר עם רשימת
מספרי הטלפון שלו .מערכת הדיבורית תשאל
אם ברצונך לחייג למספר הטלפון המוצג .כדי
לענות כן בטא בקול “ ,”Yesאם אינך רוצה
בטא בקול “ .”Noאם זה הקשר הנכון אך
מספר טלפון שגוי ,אמור “ ”Forward
)לפנים( או “) ”Backwardלאחור( ,לנווט
למספר הטלפון שברצונך לחייג .להתקשר
למספר הטלפון המוצג ,בטא בקול “”Call
)התקשר( .אתה גם יכול לגלוש ידנית למספרי
הטלפון ,בלחיצה על לחצני גלגל ההגה או
 ,עד שתמצא את מספר הטלפון הרצוי.
עתה לחץ על
או על SRC/OK
להתחיל בהתקשרות.
 ¥לסיום שיחת הטלפון ,לחץ על
למשך זמן ארוך יותר משניה אחת.
אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת
מפעולות זיהוי קול ,התייעץ בפרק ערכת

דיבורית  איתור תקלות.
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מד ריך עיון מהיר לקורא
הודעות

כדי להתחיל לנגן קבצי שמע דיגיטליים
המאוחסנים בהתקן ה  USBשלך ,פעל
באופן הבא:
 ¥העתק רצועות הקלטה להתקן ה

USB

שלך ) Blue&MeTMמכיר בפורמטי ,wmo

 mp3ו  wmvעבור קבצי שמע ,ופורמטי
 ,wplו  m3uעבור רשימות ניגון(.
 ¥התקני  USBללא כבל  :USBחבר פשוט
את התקן ה ) USBישירות או באמצעות
כבל הארכה( לפתח ה  USBברכב )ראה
איור .(1
 ¥התקני  USBעם כבל  :USBהשתמש
בכבל לחבר את התקן ה  USBללא כבל
 :USBלפתח ה  USBללא כבל :USB
ברכב )ראה איור .(1

 ¥לאחר שה  Blue&MeTMבנה ספריה
הכוללת את קבצי השמע הדיגיטליים
שלך ,אתה יכול לבחור ולנגן את רצועות
ההקלטה ,את האלבומים ,את האמנים
ואת רשימות הניגון ,בפעולות בזה אחר
זה ידניות או פקודות קוליות ב
 .Blue&MeTMבניית הספריה עשויה
לדרוש כמה דקות ,אם התקן ה USB
שלך כולל כמה קבצים.

BLUE&ME

אם הטלפון הנייד שלך עם טכנולוגיית בלוטוס
תומך בתפקוד קורא הודעות ,כאשר מגיעה
הודעת  SMSחדשה Blue&MeTM ,ינגן צליל
וישאל אותך אם ברצונך לקרוא את ההודעה.
 ¥בטא את המלה “ ”Yesאו לחץ על
או על  ,SRC/OKכדי לקרוא את
ההודעה האחרונה שהתקבלה.
 ¥בטא את המלה “ ”Noאו לחץ על
המערכת תשמור את ההודעה בזיכרון כדי
שתוכל לקרוא אותה מאוחר יותר.
עבור פרטים נוספים אודות קורא הודעות
 ,SMSהתייחס לפרק “תפקודי קורא הודעות“.
אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת
מקביעות קורא ההודעות ,עיין בפרק “קורא
הודעות  איתור תקלות“.

מדריך עיון מהיר לנגן מדיה

 ¥הסובב את מפתח ההצתה ל .MAR
 Blue&MeTMיתחיל לנגן באופן אוטומטי
את רצועות ההקלטה הדיגיטליות,
בבחירתן מתוך הספריה שנבנתה ברגע
בו חובר התקן ה .USB
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 ¥אתה יכול גם להחליט האם לנגן קבצי
שמע באופן אוטומטי ,כאשר אתה מחבר
את התקן ה  USBאו לנגנם לפי פקודתך.
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

פקודות קוליות

Blue&MeTM

הנהג יכול לבטא פקודות קוליות ,וכך היא/הוא
אינם צריכים לשנות את מצב הישיבה שלהם,
כדי שהמער כת תשמע אותם .מאחר
והמיקרופונים ממוקמים באופן נכון ומכוונים
למטרה זו.

בקרי גלגל ההגה

BLUE&ME

הלחצנים בגלגל ההגה )ראה איור ( 1
משמשים ל ביצוע תפקודים בדי בורית,
להפעלת זיהוי קול ,לשימוש בתפקודי נגן
מדיה או בבחיר ת אופציית תפריט
.Blue&MeTM
ללחצנים מסוימים יש תפקודים מרובים,
התלויים במצב הנוכחי של המערכת.
התפקוד הנבחר בתגובה ללחיצת מקש
במקרים מסוימים ,מבוקר על ידי משך הזמן
שבו נלחץ המקש )קצר או ארוך(.
עבור מידע נוסף ,קרא בפרק “תצוגה
ולחצנים בגלגל ההגה“.
הערה
הוראות המתייחסות לבקרים ידניים ,מזוהות
בטקסט באמצעות הסמל
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פקודות קוליות שהן מלים המזוהות על ידי
המערכת ,מזוהות כ “מלות מפתח“.
מערכת הדיבורית מזהה ועונה לרשימה
שנקבעה מראש של פקודות קוליות .רשימת
הפקודות הקוליות הזמינה ,תלויה ברמת מלת
מפתח הנוכחית המופעלת .הרשימה
הנוכחית זמינה תמיד בלחיצה על
,
ובהכרזה “ ,”Helpאו בהכרזת “ ”Helpלאחר
כל שאלה של המערכת .גם Blue&MeTM
מכירה בגירסאות אישיות של פקודות קוליות,
כגון שם של איש קשר בספר הטלפונים שלך.
אין צורך בשום אימון קולי ,לשימוש בפקודות
קוליות עם מערכת זו.

כדי להפיק פקודה קולית למערכת ,לחץ על
)איור( והמתן עד שהצליל המציין את הכרת
הפקודה פעיל .לאחר מכן ,אמור את הפקודה
בקולך הטבעי באופן מתון .כאשר המערכת
מכירה בפקודה שלך ,היא תאשר את הפקודה
בדי בור ,או בתגובה או בפעולה ביחס
לפקודתך.

כאשר מלת מפתח תקפה* ברמה  1מבוטאת
בקול ,המערכת תפעיל מלות מפתח ברמה
 ;2כאשר מבוטאת בקול מלת מפתח ברמה
 ,2המערכת תפעיל מלות מפתח ברמה .3
אם המשתמש מבטא מלת מפתח תקפה
ברמה  ,1תפריט המשנה הרלוונטי לפקודה
זו יישאר פעיל ,עד שמלת המפתח תוביל
לרמה אחרת נתונה או הפעולה ההדדית
נקטעת; חוק זהה ישים עבור הרמות האחרות
)רמות  2ו .(3
עבור הרשימה הזמינה של מלות מפתח,
התייחס לפרק סיכום פקודות קוליות

)מלות מפתח(.

*

המערכת יכולה להפיק הכרזות קוליות .הכרזה
קולית היא הודעה מדוברת היזומה על ידי
המערכת .לביטול הכרזה קולית לחץ על
 ,והכרז “) ”Cancelבטל(.
או לחץ על
פעולה קולית הדדית היא התקשרות דו
צדדית/דושיח מדובר בין המערכת לבין
המשתמש .כדי ליזום פעולה קולית הדדית,
לחץ על
והשמיע פקודה ,לקטוע פעולה
קולית הדדית מתנהלת ולהתחיל פעולה
קולית הדדית חדשה ,לחץ על
בכל זמן
נתון במהלך הפעולה הקולית הדדית והשמע
פקודה קולית.
להפסקת פעולה קולית הדדית מתנהלת,
לחץ על
 .אתה תשמע צליל המציין כי
הופסקה פעולת זיהוי קול.

כוונן את עוצמת הצליל של שיחות הטלפון,
לרמה הנוחה והבטוחה בעת שהרכב נמצא
בתנועה .לכוונן רמת עוצמת ברירת המחדל
של  ,Blue&MeTMראה פרק תפקוד עוצמת
צליל שמע חיצוני בחובר ת ההד ר כה
למשתמש של מערכת השמע .לכוונון באופן
זמני של שיחת טלפון נוכחית ,לחץ על  +או
על  או כוונן את מצב כפתור הרדיו .לאחר
ששיחת הטלפון נותקה ,עוצמת הצליל תחזור
לרמתה המקורית.
אתה יכול ללחוץ על  +או על  ,לכוונן את
עוצמת הצליל ההכרזות הקוליות הנוכחיות
של .Blue&MeTM

BLUE&ME

הפקודות הקוליות מאורגנות בהתאם לשלוש
רמות גדלות בהדרגה“ :רמה “ ,"1רמה  "2ו
“רמה ."3

כדי לחזור על ההכרזה הקולית האחרונה של
המערכת ,לחץ על ליותר משניה אחת או
לחץ בקצרה על
ובטא בקול “”Repeat
)אמור שוב(.

אופצית עזרה של דיבורית ,יכולה להשמיע
בדיבור את רשימת הפקודות הזמינות עבורך
בכל זמן נתון ,בהתחשב במילת המפתח
הנוכחית בה אתה משתמש .כדי להשתמש
במערכת עזרה ,אמור “ .”Helpהאזן לרשימת
הפקודות הזמינות הנוכחיות ,והחלט איזו
פקודה ברצונך להשמיע למערכת.

נא זכור כי כדי להפסיק הכרזה קולית עליך
ללחוץ תמיד על  ,בכל זמן נתון במהלך
פעולה קולית הדדית ולהשמיע פקודה קולית
חדשה.

תוקף פירושו מלת מפתח מבוטאת נכון ונכללת ב “מילון“  ,Blue&MeTMהניתנת לזיהוי על ידי המערכת עבור הרמה המיוחסת בהמשך.
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הערות

שימוש בזיהוי קול

 ¥הוראות המתייחסות לפקודות קוליות,
.
מזוהות בטקסט באמצעות הסמל

מערכת זיהוי קול עשויה לעתים לשגות בזיהוי
פקודה קולית .לוודא כי הפקודות הקוליות שלך
מוכרות תמיד על ידי המערכת ,השתמש בקווי
ההנחיה הבאים:

 ¥לאחר שלחצת על  ,אם לא תשמיע
פקודה קולית בתוך כמה שניות ,המערכת
תאיץ בך להשמיע פקודה קולית .אם לא
תגיב מאפיין זיהוי קול ייסגר .אותו מצב
יחזור על עצמו אם לא תענה לשאלה
במהלך פעולה קולית הדדית .אתה
תשמע צליל המציין כי זיהוי קול מפסיק
לפעול.
 ¥כאשר המערכת נכשלת בזיהוי פקודה
קולית שלך ,היא תעניק לך הזדמנות שניה
לחזור על הפקודה הקולית שלך .אם אינך
בטוח באם הפקוד ה הקולית שלך
מתאימה להקשר הנוכחי ,הכרז בקול
“.”Help

בטא את הפקודה
 ¥לאחר לחיצה על
הקולית ,לאחר שהמערכת תשמיע את
הצליל המציין כי זיהוי קול פעיל.

 ¥במידת האפשר ,נסה להפחית את רעשי
הרקע ברכב.
 ¥בקש מכל הנוסעים לשמור על שקט בעת
שאתה מבטא פקודות קוליות ,כדי למנוע
אי הבנות מאחר והמערכת עלולה להכיר
במלים אחרות )בנוסף או בשונה
מהפקודה הקולית שלך( ,במידה וכמה
אנשים מדברים.

 ¥לאחר שהמערכת תשאל שאלה ,המתן
שניה אחת לפני הכרזת התשובה ,לוודא
שזיהוי קול פעיל.

 ¥אם לרכבך יש גג מתקפל ,סגור אותו לפני
שאתה משתמש בזיהוי קול.

 ¥אם ברצונך לבטא פקודה לפני שהמערכת
תסיים להשמיע את הכרזתה או שאלתה,
אתה יכול ללחוץ שוב בקצרה על ,
לקטוע את מה שהמער כת אומר ת
ולהכריז את פקודתך.

הערות

 ¥אמור את הפקודה ברמת עוצמת צליל
רגילה.
 ¥בטא מלים באופן ברור בקולך הטבעי
ובקצב מתון ,ללא הפסקות.

באשר לארצות בהן הגירסה בשפה המקומית
אינה זמינה .זיהוי קול של פקודות ושמות אנשי
קשר שונים עשוי להיות קשה .לכן מומלץ לך
לאמץ לעצמך מבטא ,התואם לשפה
המיוצגת של ידי .Blue&MeTM
לשינוי שפת זיהוי קול ,התקשר למר כז
המורשה של פיאט או עיין באתר המוקדש
לכך .www.fiat.com

תצוגה
האופציות השונות בתפריט הראשי של
 ,Blue&Me TMמוצגות בתצוגה הר ב
תכליתית של לוח המחוונים )ראה איור .(1
התצוגה מציגה את המידע הבא:
 ¥הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס מוכשרת
לפעולה בטלפון הנייד שלך.

¥
מציין כי  Blue&MeTMמחובר כעת
לטלפון הנייד עם הטכנולוגיה האלחוטית
בלוטוס.
) NO BLUETOOTH ¥ללא בלוטוס(
החיבור מנותק )בגירסאות עם תצוגה רב
תכליתית(.
 ¥היעדר הסמל מציין כי החיבור מנותק
)בגירסאות עם תצוגה רבתכליתית(.

¥

איור   2תצוגה רבתכליתית

¥

¥
¥

¥
איור   3תצוגה רבתכליתית עם יכולת זיהוי
ופיענוח

¥

הסמל
מציין שהשיחה הנוכחית היא
השיחה הנכנסת השניה הסמל קיים רק
עם שיחה ממתינה )גירסאות עם תצוגה
רבתכליתית עם יכולת זיהוי ופיענוח(
הסמל
מציין שיחת וועידה )גירסאות
עם תצוגה רבתכליתית עם יכולת זיהוי
ופיענוח(.
השם של מנשא הטלפון הנייד הנוכחי
שלך )““ מוצג אם אין הוא זמין(.
מידע אודות הודעה שהתקבלה ,מספר
הטלפון של שולח ההודעה או השם )אם
שמור בספר הטלפון(.
מידע המתייחס לרצועת ההקלטה
המנוגנת באמצעות נגן המדיה.
מידע נוכחי של  Blue&MeTMאו אופציית
תפריט נוכחית )ראה איורים .(3 ,2

 Blue&Me TMמשתמש בציוד השמע
המובנה ברכבך כדי לשדר הספק שמע
)שיחות טלפוניות בדיבורית ,נגן מדיה ,הכרזות
קוליות ואותות צלילים( .למטרה זו תוכנית
השמע הנוכחית מושתקת כאשר זה נחוץ.
אתה יכול לכוונן תמיד את עוצמת צליל
מערכת השמע ,או באמצעות הרדיו או
באמצעות לחצני גלגל ההגה.
כאשר נעשה שימוש במערכת השמע על ידי
 ,Blue&MeTMתצוגת הרדיו תציג הודעות
מוקדשות לכך.

תפקוד תפריט

TM

Blue&Me

התפריט הראשי של  Blue&MeTMמציג
אופציות בתוך רשימה תבניתית .ניתן לראות
כל אופציה )פריט( של התפריט בתצוגת
תקלות בלוח המחוונים .אופציות זמינות
מאפשרות להפעיל תפקודים שונים ,או
להחליף קביעות במערכת Blue&MeTM
שלך.

BLUE&ME

 ¥הסמל  1מציין שהשיחה הנוכחית היא
השיחה הנכנסת הראשונה הסמל קיים
רק עם שיחה ממתינה )גירסאות עם
תצוגה רבתכליתית(.

מערכת שמע
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התפריט הראשי כולל את האופציות הבאות:
 ¥שיחות אחרונות  תפריט משנה זה
מאפשר לך לראות רשימה של שיחות
אחרונות שנעשו או התק בלו .או
שהרשימה מורדת מזיכרון הטלפון הנייד
שלך ,או מצטברת מהשימוש בדיבורית,
או משניהם.

BLUE&ME

 ¥ספר הטלפון  תפריט משנה זה
מאפשר לך לראות את מספרי הטלפון
בספר הטלפון שלך ,ולבחור מספר אחד
לחיוג .אם ישנה כמות גדולה של רישומים
בספר הטלפון שלך ,הפריטים ייכללו
בקבוצות בתוך תפריטי משנה אלפא
ביתיים ,תוך ציון ההתקשרויות בתוך
הקבוצה הזו .מספר ההתקשרויות בתוך
קבוצה תלויים בכמות הרישומים בספר
הטלפון שלך.
 ¥קורא הודעות  תפריט משנה זה
מאפשר לך לקרוא את ההודעה האחרונה
שהתקבלה ,או לחייג לשולח ההודעה או
למחוק את ההודעה האחרונה
שהתקבלה .ניתן לשמור בזיכרון עד 20
הודעות שהתקבלו בתיבה המוקדשת
לכך ,ולהשמיע אותן מאוחר יותר או לחייג
לשולחי ההודעות או למחוק אותן .ניתן
לבחור אותות המציינים את קבלת הודעת
 SMSחדשה.
 ¥נגן מדיה  תפריט משנה זה מאפשר
לך לדפדף ברצועות הקלטה דיגיטליות
בספריה ,לפי תיקייה ,שם אמן ,לפי ז’אנר,
אלבום או לפי רשימת ניגון .בתפריט
משנה זה יש להשתמש לבחירת רצועות
הקלטה וניגונן.
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 ¥קביעות  תפריט משנה זה מאפשר לך
לבצע משימות כגון ניהול רישומי ספר
הטלפון שלך ,יצירת יחסי זיווג )התאמה(
או קביעת חיבור זיהוי אישי.
לפתוח את התפריט הראשי
כדי לפתוח את תפריט ראשי ,Blue&MeTM
 .אתה יכול להפעיל את
לחץ על
המערכת באופן הדדי ,בלחיצה על הלחצנים
בגלגל ההגה.
ניווט אופציות בתפריט
לניווט אחר פריטים בתפריט ,לחץ על
על .

או

תפקודי ערכת דיבורית
 Blue&Me TMמאפשר לך לבצע ולקבל
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
שמם הפרטי או שם המשפחה; או אתה יכול
לבצע שיחות טלפון למספרים שאינם שמורים
בספר הטלפון שלך ,בהכרזת התווים של
מספר הטלפון.

כאשר מספר התווים בהודעת תצוגה ארוך
מדי עבור מספר התווים המותר בתצוגה,
הטקסט בהודעת התצוגה יחתך ,כדי
להתאימו לגודל התצוגה.

בשימוש בלחצני גלגל ההגה אתה יכול לבצע
התקשרויות טלפוניות לאנשים הרשומים
בספר הטלפון שלך ,או לקרוא לרשימת
ההיסטוריה בבחירת פריט הקשור לשיחות
אחרונות או תפריטי משנה בספר הטלפון.

לביטול בחירת אופציה או ליציאה מתפריט
.
המשנה ,לחץ על

בנוסף לכך ,אתה יכול להשתמש במאפייני
התקשרות אחרים ,כגון מענה לשיחות
נכנסות ,חיוג מחדש ,החזרת שיחה ושיחה
ממתינה.

הערה
ניתן לנווט בתפריט בשימוש הלחצנים בגלגל
ההגה ,רק כאשר הרכב נייח.

אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת
מפעולות זיהוי קול ,עיין בפרק ערכת דיבורית
 איתור תקלות.

לבחירת אופציה מוצגת בתצוגה ,לחץ על או
.
 SRC/OKעל

הערות

ביצוע שיחת טלפון

 ¥לפני שאתה יכול לבצע או לקבל שיחות
טלפון בערכת הדיבורית ,אתה חייב ליצור
יחסי זיווג )התאמה( עבור הטלפון הנייד
שלך.

אתה יכול לבצע שיחת טלפון בשימוש באחת
השיטות הבאות:

למידע נוסף קרא פרק ק ביעת
תפקודים  זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד שלך.

 ¥אם במהלך שיחת טלפון אתה מסובב את
מפתח ההצתה למצב .STOP
האלקטרוני ממתג ההצתה ,תוכל
להמשיך את השיחה באמצעות הדיבורית
במשך  15דקות.

 ¥חיוג מספר טלפון בשימוש בפקודה
קולית.
 ¥חיוג מספר טלפון בשימוש בלוח המקשים
של הטלפון הנייד.
 ¥חיוג למספר טלפון בשימוש ברשימת
ההיסטוריה )שיחות אחרונות(.
 ¥חיוג לשולח הודעת  SMSשהתקבלה.
למידע נוסף התייחס לפרק תפקודי קורא
הועדת  ,SMSפיסקה ניהול הודעות.

אתה חייב ליצור יחסי זיווג )התאמה( לטלפון
שלך ולהטעין את ספר הטלפון שלך במערכת
הטלפון של הדיבורית ,כדי להשתמש במאפיין
החיוג.
לחיוג לקשר בספר הטלפון בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
לחץ על
הראשי.

לפתיחת התפריט

בחר ב ) PHONEBOOKספר
טלפון( ולאחר מכן ,לחץ על SRC/
.
 OKאו על
לחץ על או על לבחירת קבוצה
אלפאביתית אליה הקשר שלך שייך,
לאחר
לחץ על  SRCאו על
מכן בחר בקשר הרצוי.
אם לקשר יש רק מספר טלפון אחד,
לחץ על  SRCאו על
להתחיל בהתקשרות.

BLUE&ME

 ¥כדי להפעיל את ערכת הדיבורית שלך,
מפתח ההצתה חייב להיות במצב .MAR

 ¥חיוג לקשר בספר הטלפון שלך.

חיוג לקשר בספר הטלפון שלך

אם לקשר יש מספרי טלפון רבים,
כדי
לחץ על  SRCאו על
לראות את מספרי הטלפון השונים.
לאחר מכן ,בחר במספר הטלפון
או על ולחץ
הרצוי בלחיצה על
להתחיל
על  SRCאו על
בהתקשרות.
לסיום שיחת הטלפון ,לחץ על
ליותר משניה אחת.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית
צא מתוך הנחה כי ברצונך לטלפן
לקשר “ג ’והן“ בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך.

BLUE&ME

ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Call Johnהתקשר
לג’והן( ,או “)Call John (on/at
) ”Mobileהתקשר לג’והן בנייד(.
)בהצהרה קודמת מלת המפתח
“ ”Mobileמייצגת את סוג מספר
הטלפון שברצונך לחייג .סוג מספר
הטלפון יכול להיות או “at) Home,
) ”(at) Workבבית או בעבודה( ,או
“)) ”(on/at Otherבאחר(.

אם זה הקשר הנכון אך מספר טלפון
שגוי ,אתה גם יכול לגלוש ידנית
או
למספרי הטלפון ,בלחיצה על
עד שתמצא את מספר
על
הטלפון הרצוי .עתה לחץ על
או על  SRC/OKלהתחיל
בהתקשרות.

אם השם מזוהה ,המערכת תציג את
מידע הקשר המזוהה )ג’והן לדוגמה(
במסך התצוגה.

לסיום שיחת הטלפון ,לחץ על
למשך זמן ארוך יותר משניה
אחת.

אם קיים רק מספר טלפון אחד עבור
ג’והן ,המערכת תשאל האם ברצונך
לתחילת
לג‘והן.
להתקשר
ההתקשרות אמור “  ”Yesאו אם
אינך רוצה “.”No
אם לג’והן יש כמה מספרי טלפון,
המערכת תשאל איזה מספר טלפון
ברצונך לחייג )לדוגמה “Call John
?”(at) Work or (at) Home
)לחייג לג’והן בעבודה או בבית?(.
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אם לג’והן יש כמה מספרי טלפון אך
“המיקום“ )סוג מספר הטלפון כמו
עבודה ,בית וכו’( חסר ,תציג את
הקשר הנבחר עם רשימת מספרי
הטלפון שלו.
להתקשר למספר הטלפון המוצג,
בטא בקול “) ”Callהתקשר(.

עצה מעשית
כאשר אתה מתקשר לאדם עם מספרי טלפון
רבים ,השתמש בחלק “המיקום“ של הפקודה
הקולית )לדוגמה “ )(at) Home, (at
 .”Work, (on/at) Mobileבאופן זה תקצר
את כמות השלבים הנדרשים לבצע שיחת
טלפון.

חיוג מספר טלפון בביצוע פקודות קוליות
לחיוג מספר טלפון בשימוש בפעולת
גומלין קולית ,פעל באופן הבא:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Dialחייג(.
המער כת
please”.

תענה

”Number,

בטא בקול את מספר הטלפון בסדר
של תווים בודדים )לדוגמה,"1“ ,"0“ :
“,"8“ ,"7“ ,"6“ ,"5“ ,"4“ ,"3“ ,"2
“) “+“ ,"9פלוס() “#“ ,ליברה(“*“ ,
)כוכב((.
לדוגמה את המספר 0113290103
יש לבטא באופן הבא“ :אפס ,אחד,
אחד ,שלוש ,שתיים ,תשע ,אפס,
אחד ,אפס ,שלוש“.
המערכת תחזור על המספר השלם
ותציג אותו.
אם המספר מושלם ,בטא בקול
“) ”Dialחייג( .אם לא השלמת לבטא
את מלוא מספר הטלפון ,בטא בקול
את התווים הנותרים ולאחר מכן הכרז
“.”Dial

לביטול התקשרות טלפונית ולהתחיל
שוב בחיוג ,בטא בקול “”Start over
)התחל מחדש(.

המערכת תתחיל להתקשר למספר
הטלפון המוצג.
לסיום שיחת הטלפון ,לחץ על
למשך זמן ארוך יותר משניה
אחת.

לבקש מהמערכת לחזור על מספר
טלפון מוכר ,בטא בקול “”Repeat
)אמור שוב( .אם לא חוייג שום מספר
טלפון ,המער כת תאמר “ No
) ”number availableאין מספר
זמין(.

אם התווים שבוטאו בקול נכונים,
תוכל להמשיך בביטוי בקול של מספר
הטלפון .אם התווים שבוטאו בקול
אינם נכונים ,תוכל למחוק קבוצת
תווים בביטוי בקול “) ”Deleteמחק(.
המער כת תמחק את הק בוצה
האחרונה של התווים ,ותציג את
מספר הטלפון החלקי .לאחר מכן,
בטא מחדש את קבוצת התווים
הנכונה וגם את תווי מספר הטלפון
הנותרים.
לביטול התקשרות טלפונית בטא
בקול “) ”Cancelבטל(.

אם מספר הטלפון שהמערכת תחזור
עליו נכון ,בטא בקול “) ”Dialחייג(
לתחילת ההתקשרות.

הערה
כאשר מחייגים מספר טלפון בפקודה קולית,
חיוני להפחית למינימום את רעשי הרקע
ברכב ,ולבקש מהנוסעים להיות בשקט בעת
שאתה מבטא תווים .מאחר והמערכת היא
מסוג דיבור עצמאי ומסוגלת לזהות קולות
אחרים; קיים לכן סיכון שכמה מספרים יזוהו
באופן שגוי וייתווספו למספרי הטלפון הנכונים
או שאינם מזוהים.

לחלופין אתה יכול לחייג מספר טלפון
בשימוש בלוח המקשים של הטלפון
הנייד שלך ,ולאחר מכן להמשיך
בשיחה הטלפון באמצעות מערכת
הטלפון של הדיבורית.
אתה חייב ליצור יחסי זיווג )התאמה(
לטלפון שלך ולוודא כי הטלפון הנייד
שלך נמצא בטווח מערכת הדיבורית
של רכבך.
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
בהתאם לתהליך הנדרש בטלפון
הנייד שלך.

BLUE&ME

אתה יכול לבטא בקול את סדר תווי
מספר הטלפון “בקבוצות תווים“,
המאפשר לך לאמת את זיהוי המספר
בחלקים קטנים .קבוצות תווים נוצרות
בהפסקות בהן אתה משתמש בעת
ביטוי סדר התווים בקול .אם אתה
עושה הפסקה לאחר ביטוי בקול של
כמה תווים ,נוצרת קבוצת תווים.
המערכת תחזור על התווים המזוהים.

חיוג מספר טלפון בשימוש לוח
מקשי הטלפון הנייד

 ¥נהל את השיחה באמצעות
מערכת הטלפון של הדיבורית.
 ¥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(
אופציית ) LAST CALLSשיחות אחרונות(
היא רשימה של השיחות האחרונות שבוצעו
או התקבלו .היא יכולה לכלול עד עשר שיחות
שהתקבלו ,עשר שיחות יוצאות וחמש שיחות
שהוחמצו.
לחיוג מספר טלפון בשימוש פעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:

BLUE&ME

 ¥לחץ על
התפריט הראשי.

לפתיחת

 ¥בחר ב  LAST CALLSולאחר
מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.
 ¥המער כת תציג רשימה של
מספרי טלפון .השתמש ב
או ב  ,לבחירת מספר הטלפון
הרצוי .לאחר מכן לחץ על SRC
לתחילת
או על
ההתקשרות.
 ¥לסיום שיחת הטלפון לחץ על
ליותר משניה אחת.

המער כת תציג מידע אודות
המתקשר האחרון ,ותשאל האם
ברצונך להתקשר התקשרות חוזרת
למתקשר האחרון .ענה בכן ,בטא
בקול “ ”Yesאו אחרת ב “.”No
לחיוג חוזר של מספר הטלפון
שהתקשר ת אליו ,בטא בקול
“  .”Redialהמערכת תציג מידע
אודות המתקשר האחרון ,האם
ברצונך לחייג חיוג חוזר למתקשר
האחרון .לחיוג חוזר אמור “ ”Yesאו
אחרת ב “.”No

שיחות נכנסות
עם המערכת הטלפונית של הדיבורית אתה
יכול לענות לשיחות נכנסות ,בשימוש בלחצני
גלגל ההגה .כאשר מתקבלת שיחת טלפון,
המערכת תציג מידע אודות זהות המתקשר,
אם המידע זמין.
לשיחת הטלפון המתקבלת יהיה צליל צלצול
מותאם )אם תפקוד זה זמין בטלפון הנייד
שלך(.

תשובה לשיחת טלפון
 ¥להשיב לשיחת טלפון ,לחץ על

.

 ¥לסיום שיחת הטלפון לחץ על
ליותר משניה אחת.

דחיית שיחת טלפון
 ¥לדחיית שיחת הטלפון לחץ על
ליותר משניה אחת.

או בשימוש בפעולת גומלין קולית:
לחייג בחזר ה למספר השיחה
האחרונה שהתקבלה ,לחץ על
ובטא בקול “) ”Callbackהתקשר
בחזרה(.
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להתעלמות משיחת טלפון
 ¥להתעלמות משיחת טלפון ולהשתקת
צליל הצלצול ,לחץ על
.

תשובה לשיחה נכנסת במהלך שיחת
טלפון פעילה

 ¥המערכת תשלח הודעה לטלפון שלך
ותציע את תמיכת הדיבורית.

להשיב לשיחת טלפון נכנסת בעת קיום שיחת
 .המערכת
טלפון פעילה ,לחץ על
תעבור לשיחה הנכנסת ותעביר את השיחה
הנוכחית להמתנה.

 ¥להעברת השיחה למערכת הטלפונית של
הדיבורית ,הכנס את המידע הנדרש על
ידי הטלפון הנייד שלך) .תהליך זה שונה
בכל טלפון נייד(.

הערה

 ¥שיחת הטלפון מועברת למערכת.

ניהול שיחות טלפון
העברת שיחות טלפון מהטלפון הנייד שלך
למערכת הטלפונית של הדיבורית
אם אתה נכנס לרכב במהלך שיחה בטלפון
הנייד שלך וברצונך להמשיך בשיחה
באמצעות מערכת הטלפונית דיבורית ברכבך,
אתה יכול להעביר את השיחה אליה.
פעל באופן הבא:
 ¥היכנס לרכבך וסובב את מפתח ההצתה
למצב  ,MARלהפעלת מער כת
הדיבורית.

להעברת שיחת טלפון מהדיבורית לטלפון
הנייד שלך ,לחץ על .SRC/OK
אתה יכול לדבר בטלפון הנייד שלך וללחוץ עדיין
על לחצני גלגל ההגה .באופן מפורט אתה יכול
 ,כדי לעבור בין שתי שיחות
ללחוץ על
יותר
בטלפון הנייד שלך ,או ללחוץ על
משניה אחת כדי לסיים את שיחת הטלפון.

)רק בטלפוני בלוטוס התומכים בתפקוד
זה(
באמצעות תפקוד שיחת ועידה אתה יכול
לחייג למתקשר אחר ,בעת שאתה עסוק עדיין
בשיחת טלפון פעילה .באופן זה אתה יכול
לדבר עם שני המתקשרים בו זמנית.
להתחיל בשיחת ועידה בזמן שאתה עדיין
עסוק בשיחה פעילה ,חייג למתקשר הרצוי
האחר כפי שמתואר בסעיף ביצוע שיחה
טלפונית.
כאשר אופציית שיחת הועיד ה פעילה,
התצוגה תציג את CONFERENCE
)ועידה(.
לסיום שתי השיחות ,לחץ על
ארוכה.

לחיצה

BLUE&ME

טלפונים ניידים מסוימים תומכים ביכולת
להעביר את צלילי הצלצול אל הקשרים שלך
למערכת הטלפונית של הדיבורית ,ולנגן את
הצלילים המתואמים שלך עבור שיחות
נכנסות .במקרה זה ,לשיחות הנכנסות יהיו
צלילי הצלצול המתאומים של הטלפון הנייד
שלך.

העברת שיחת טלפון מהדיבורית
לטלפון הנייד שלך

תפקוד שיחת ועידה

העברת שיחת טלפון להמתנה
כדי להעביר שיחת טלפון להמתנה ולהפסיק
את פעולת המיקרופון ,כדי שתוכל לשוחח
מבלי שהמתקשר אליך יוכל להאזין לך ,לחץ
.
על
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תפקודי קורא הודעות

BLUE&ME
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אם הטלפון הנייד שלך עם הטכנולוגיה
האלחוטית בלוטוס תומך בתפקודי קורא
הודעות ,כאשר מגיעה הודעת  SMSחדשה,
 Blue&MeTMמשמיע צליל ואף ישאל אותך
אם ברצונך לקרוא את ההודעה )בהתאם
לסוגי אותות שנקבעו(.
מידע אודות סוגי אותות התייחס לפיסקה
סוגי אותות.
אם ברצונך שניווט Blue&MeTM
יקרא את ההודעה שהתק בלה
באמצעות פעולת גומלין ידנית ,לחץ
על  SRC/OKאו על
ההודעה תיקרא כולל התייחסות לכל
הקיצורים ולכל סימני הרגש הכלולים
במלל.
אם אינך רוצה בכך ,לחץ על
 Blue&MeTMלא יקרא את ההודעה,
אלא ישמור אותה בזיכרון כך שתוכל
לקרוא אותה מאוחר יותר )למידע
נוסף התייחס לפיסקה כיצד לקרוא
את הודעת  SMSהאחרונה
שהתקבלה(.

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
אם תבטא את המלה “ ,”Yes
 Blue&MeTMיקרא את ההודעה,
כולל התייחסות לכל הקיצורים ולכל
סימני הרגש הכלולים במלל .אם לא
אמור את המלה “  ,”Noהמערכת
תשמור את ההודעה בזיכרון כדי
שתוכל לקרוא אותה מאוחר יותר
)למידע נוסף התייחס לפיסקה כיצד
לקרוא את הודעת  SMSהאחרונה
שהתקבלה(.

כיצד לקרוא את הודעת
האחרונה שהתקבלה

SMS

לאחר קבלת ההודעה  Blue&MeTMישמור
אותה )בין שההודעה נקראה או לא נקראה(
בתיבת דואר נכנס )התייחס לפיסקה תיבת
דואר נכנס(.
כדי לקרוא את ההודעה האחרונה
שהתקבלה ,פתח את תפריט ראשי
 Blue&Me TMובחר באופציה
) MESS. READERקורא
הודעות( ,לאחר מכן לחץ על SRC/
 OKאו על
 .בחר באופציה
) READ LASTקרא את האחרונה(
ולחץ על  SRC/OKאו על
.
 Blue&MeTMיקרא את ההודעה
האחרונה שהתקבלה.
או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
לחץ על
ואמור את המשפט
”) ”Read last oneקרא את
האחרונה( Blue&MeTM .יקרא את
ההודעה האחרונה שהתקבלה.

תיבת דואר נכנס

כל הודעה שהתק בלה,
מאפשר לך:
 ¥לקרוא אותה.
 ¥לחייג ישירות לשולח.
 ¥למחוק אותה.

Blue&Me

כדי לבצע זאת כאשר אתה קורא את
ההודעה ,פתח את תפריט ראשי
 Blue&MeTMולאחר מכן לחץ על
 SRC/OKאו על
 ,לבחירת
האופציה הנבחרת.
או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
לחץ על
ובטא את המלה
“) ”Readקרא( ,או “) ”Callחייג(
או “ ) ”Deleteמחק( ,המערכת
תבחר את האופציה הרצויה.

BLUE&ME

 Blue&MeTMתשמור בזיכרון עד  20הודעות
שהתקבלו )במקרה של הודעות קשורות זו
לזו ,המספר יכול להיות נמוך יותר( ,כאשר
הטלפון הנייד שלך מזווג בבלוטוס .כאשר
תיבת הדואר הנכנס מלאה ,הודעה חדשה
נכנסת תמחק את ההודעה הישנה ביותר
שהתקבלה )גם אם היא לא נקראה עדיין(.
ניתן למחוק הודעה אחת או את כל תוכן תיבת
הדואר הנכנס )התייחס לפיסקה ניהול
הודעות(.
כדי לקרוא הודעה מסוימת השמורה
בתיבת הדואר הנכנס ,פתח את
תפריט ראשי  Blue&MeTMובחר
באופציה MESS. READER
)קורא הודעות( ,לאחר מכן לחץ על
 SRC/OKאו על
.
בחר באופציה ) INBOXתיבת דואר
נכנס( ולחץ על  SRC/OKאו על /
)MAINאיור( .גלול בין ההודעות ובחר
את ההודעה הרצויה ,המערכת תציג
את מידע שולח ההודעה אם הוא זמין.
בחר באופציה ) READקורא( ולחץ
על  SRC/OKאו על
.
 Blue&Me TMיקרא את ההודעה
שנבחרה.

או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
לחץ על
ואמור את המשפט
“ ) ”Message readerקורא
הודעות( ,לאחר אות קולי בטא את
המלה “ Blue&MeTM ;”Inboxיציג
את ההודעה הראשונה הנכללת
בתיבת דואר נכנס )וגם את מספר
הטלפון של שולח הודעה  ,SMSאם
הוא נשמר בספר הטלפון(.
לגלילה בתיבת הדואר הנכנס בטא
את המלה “) ”Previousקודמת(
או “) ”Nextהבאה(; כאשר ההודעה
הרצויה מוצגת ,אמור “ ”Read
 Blue&MeTMיקרא את ההודעה
שנבחרה.
בטא את המלה “ ,”Deleteלמחיקת
ההודעה שנבחרה.

ניהול הודעות
TM
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מחיקת כל ההודעות

סוגי אותות

 Blue&Me TMיכולה לשמור בזיכרון
מקסימום  20הודעות ,הודעה חדשה
המתקבלת תמחק את ההודעה הישנה ביותר
שהתקבלה מתיבת הדואר הנכנס .את כל
באמצעות
הנשמרות
ההודעות
 ,Blue&MeTMניתן למחוק בפקודה בודדת
אחת.
למחיקת כל ההודעות פתח את
תפריט ראשי  ,Blue&MeTMובחר
באופציה ) DELETE ALLמחק
את הכל( ,ולאחר מכן לחץ על SRC/
 OKאו על
 .המערכת תשאל
?) DEL. MESS.למחוק הודעות?(,
לחץ על  SRC/OKאו על
למחיקת כל ההודעות ,אם לא לחץ
על
.
או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
לחץ על
ובטא את המלה
“ ) ”Message readerקורא
הודעות( .לאחר אות קולי בטא את
המלה “Blue&MeTM ,”Delete all
ישאל “Delete all messages
?”from the vehicle now
)למחוק את כל ההודעות מהרכב
כעת?( .אמור “ ”Yesלמחיקת כל
ההודעות ,אם לא אמור “.”No

באמצעות קורא הודעות של ,Blue&Me
אפשר לקבוע שלושה אותות ציון אודות הגעה
של הודעת  SMSחדשה:
 ¥חזותי  +קולי
 Blue&Me TMתתריע לך על הג עת
הודעה חדשה ,באמצעות אות חזותי
בתצוגת לוח המחוונים ובאמצעות אות
קולי Blue&MeTM .גם תשאל אותך אם
ברצונך לקרוא את ההודעה.

TM

 ¥אות חזותי
 Blue&Me TMתתריע לך על הג עת
הודעה חדשה ,באמצעות אות חזותי
בתצוגת לוח המחוונים .ניתן יהיה לקרוא
את ההודעה המתקבלת גם מאוחר יותר
)ראה את הפיסקאות כיצד לקרוא את
הודעת  SMSהאחרונה שהתקבלה ,ואת
תיבת דואר נכנס(.

 ¥הפסקת פעולת קורא
 Blue&Me TMתנטרל את קורא
ההודעות; לא תקבל איתות אודות הודעה
חדשה נכנסת ,והיא גם לא תועבר
למערכת.
ראשי
תפריט
את
פתח
 ,Blue&Me TMבחר באופציה
) MESS. READERקורא הודעות(
ולחץ על  SRC/OKאו על
.בחר באופציה SIGNAL
) TYPEסוג אות( וגלול בין שלושת
האופציות הזמינות ,בשימוש
או  ,בחר באופציה
בלחצנים
הרצויה ולאחר מכן לחץ על SRC/
.
 OKאו על
או בשימוש בפעילות גומלין קולית.
לחץ על
ואמור את המשפט
“ ) ”Message readerקורא
הודעות( ,לאחר האות הקולי אמור
“ Blue&Me TM ;”Signal type
תעלה רשימה של האופציות הזמינות
ותוכל לבחור את הרצויה לך ,בביטוי
ההברות “ ) ”Reader offניטרול
קורא הודעות(Visual and “ ,
) ”acoustic signalחזותי ואות
קולי( או “”Visual signal only
)אות חזותי בלבד(.

כיצד לחבר התקן  USBעם

תפקודי נגן מדיה

Blue&MeTM

תפריט  MEDIA PLAYERמאפשר את:

כדי לחבר את התקן ה
 ,Blue&MeTMפעל באופן הבא:

 ¥תצוגת רצועות הקלטה המאוחסנות
בהתקן  USBשלך.
 ¥ניגון קבצי שמע המאוחסנים בהתקן
 USBשלך.

לפני שאתה מתחיל להשתמש בנגן המדיה,
קרא את פרק התקני אחסון נתמכי  ,USBכדי
לוודא שהתקן אחסון ה  USBשלך נתמך ב
.Blue&MeTM

 ¥העתק רצועות הקלטה להתקן ה
שלך )  Blue&Me TMמכיר בפורמטי
 mp3 ,wmoו  wmvעבור קבצי שמע,
ופורמטי  ,wplו  m3uעבור רשימות ניגון(.
USB

 ¥התקני  USBללא כבל  :USBחבר פשוט
את התקן ה ) USBישירות או באמצעות
כבל הארכה( לפתח ה  USBברכב )ראה
איור .(1
 ¥התקני  USBעם כבל  :USBהשתמש
בכבל לחבר את התקן ה התקני USB
לפתח ה התקני  USBברכב )ראה איור
.(1
 ¥סובב את מפתח ההצתה למצב .MAR
 Blue&MeTMיתחיל לנגן באופן אוטומטי
את רצועות ההקלטה הדיגיטליות,
בבחירתן מתוך הספריה שנבנתה ברגע
בו חובר התקן ה .USB
 ¥אם תפקוד ) AUTOPLAYניגון
אוטומטי( נקבע למצב “ ,”ON
 Blue&MeTMיתחיל לנגן באופן אוטומטי.
קביעת תפקודים  נגן מדיה.

באמצעות נגן המדיה אתה יכול לבחור בקבצי
שמע דיגיטליים המאוחסנים בהתקן USB
שלך ,בשימוש בפקודות קוליות או בלחצני
גלגל ההגה.
אתה יכול לדפדף בקבצי השמע לפי תיקיות,
אמן ,ז’אנר ,אלבום או רשימת ניגון ,ולבחור
את הסוג הרצוי בפקודות קוליות .לאחר
בחיר ת הסוג הרצוי בחר בקובץ הרצוי,
בשימוש בבקרים הידניים.
הכנס מידע רצועת הקלטה )לדוגמה :כותרת,
אמן ,אלבום ,ז ’אנר( ,לגלישה ידידותית
בספריית המדיה שלך.

הערה
לא כל הפורמטים דורשים הכנסת מידע מדיה.
פור מטי  mp3ו  wmaהמוכרים על ידי
 Blue&MeTMדורשים מידע מדיה ,בעוד
 wavאינו דורש .אם לא מוכנס מידע מדיה,
ניתן יהיה לבחור קבצי שמע רק לפי תיקייה.

BLUE&ME

הערה

USB

שלך עם

כיצד לנהל ספריית מדיה

לפרטים נוספים התייחס לפרק עצות
מעשיות לשימוש בנגן מדיה.

כאשר מסתיימת בניית ספריית נגן מדיה ,ניתן
יהיה להשתמש ב  Blue&MeTMכדי לבחור
ולנגן רצועות הקלטה.
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בחירה לפי תיקייה
רצועות הקלטה בתיקיות שלך בהתקן ה
 USBשלך ,מוצגים בתפריט FOLDERS
)תיקיות(.
לבחירת רצועות הקלטה בפעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:

BLUE&ME
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פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
על
.
בחר ב ) FOLDERSתיקיות( ולחץ
על  SRC/OKאו על
.

דפדף בתיקיות .לניגון כל התיקיות,
בחר ב ) PLAY ALLנגן הכל(,
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
 .לתצוגת רצועות הקלטה
בתיקייה ,לחץ על  SRC/OKאו על
.
ד פד ף ברצועות ההקלטה של
התיקייה הנבחרת ,בחר ברצועת
ההקלטה הרצויה ,בחר בכותר ת
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “.”Folders
דפדף בתיקיות .לניגון כל התיקיות,
בחר ב ) PLAY ALLנגן הכל(,
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
 .תצוגת רצועות הקלטה
בתיקייה ,לחץ על  SRC/OKאו על
.
ד פד ף ברצועות ההקלטה של
התיקייה הנבחרת ,בחר ברצועת
ההקלטה הרצויה ,בחר בכותר ת
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.
לפרטים נוספים אודות תפריט
התאמה לתיקיות ,התייחס לפרק
עצות מעשיות לשימוש בנגן מדיה.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בחירה לפי אמן

ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “.”Artist

לבחירת רצועות הקלטה של אמן
מיוחד בפעולת גומלין ידנית ,פעל
באופן הבא:

פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
.
על
בחר ב ) GENERSז’אנרים( ולחץ
.
על  SRC/OKאו על

לניגון רצועת הקלטה ,בחר בכותרת
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.

דפדף באמנים .לבחירת האמן הרצוי,
לחץ על  SRC/OKאו על
.

דפדף בז’אנרים .לניגון כל רצועת
ההקלטה של הז’אנר המוצג ,לחץ על
 SRC/OKאו על
.

הערה
אם התקן ה  USBשלך מכיל קבצי שמע
רבים ,ניתן לחלק את תפריט ARTISTS
חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא
ביתיים .ניתן להציג תפריט משנה אלפאביתי
רק באמצעות האות הראשונה של רצועות
ההקלטה )לדוגמה ,(A-F :או ניתן להציג את
שתי האותיות הראשונות )לדוגמה.(Aa-Ar :

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “.”Geners
דפדף בז’אנרים ,לניגון כל רצועות
ההקלטה של הז‘אנרים המוצגים,
.
לחץ על  SRC/OKאו על

BLUE&ME

בחר ב ) ARTISTSאמנים( ולחץ
על  SRC/OKאו על
.

לניגון רצועת הקלטה ,בחר בכותרת
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.

לבחירת רצועות הקלטה של ז’אנר
מיוחד בפעולת גומלין ידנית ,פעל
באופן הבא:

דפד ף באלבומי האמן ,לניגון כל
האלבומים ,בחר ב ) PLAY ALLנגן
הכל( ,ולאחר מכן לחץ על SRC/OK
או על
 .לניגון אלבום ,בחר
באלבום הרצוי ולאחר מכן לחץ על
 SRC/OKאו על
.

פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
על
.

דפדף באלבומי האמן ,לניגון כל
האלבומים ,בחר ב ) PLAY ALLנגן
הכל( ,ולאחר מכן לחץ על SRC/OK
או על
 .לניגון אלבום ,בחר
באלבום הרצוי ולאחר מכן לחץ על
 SRC/OKאו על
.

בחירה לפי ז’אנר

הערה
אם התקן ה  USBשלך מכיל קבצי שמע
רבים ,ניתן לחלק את תפריט Geners
חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא
ביתיים .ניתן להציג תפריט משנה אלפאביתי
רק באמצעות האות הראשונה של רצועות
ההקלטה )לדוגמה ,(A-F :או ניתן להציג את
שתי האותיות הראשונות )לדוגמה.(Aa-Ar :
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בחירה לפי רשימת ניגון

לבחירת אלבום בפעולת גומלין ידנית,
פעל באופן הבא:

לחץ על
ובסיום ההודעה
הקולית בטא בקול “.”Albums

פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
על
.

דפדף באלבומים .לבחירת ותצוגת
אלבום ,לחץ על  SRC/OKאו על
.

ניתן להציג רשימות ניגון המאוחסנות בהתקן
ה  USBשלך ,באמצעות תפריט
.PLAYLISTS

בחירה לפי אלבום

BLUE&ME

בחר ב ) ALBUMSאלבומים( ולחץ
על  SRC/OKאו על
.
דפדף באלבומים .לבחירת ותצוגת
אלבום ,לחץ על  SRC/OKאו על
.
ד פד ף ברצועת ההקלטה של
האלבום ,לניגון כל רצועות ההקלטה
של האלבום ,בחר ב PLAY ALL
)נגן הכל( ,ולאחר מכן לחץ על SRC/
 OKאו על
 .לניגון אלבום ,בחר
בו ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו
על
.
לניגון רצועת הקלטה ,בחר בכותרת
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.
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ד פד ף ברצועת ההקלטה של
האלבום ,לניגון כל רצועות ההקלטה
של האלבום ,בחר ב PLAY ALL
)נגן הכל( ,ולאחר מכן לחץ על SRC
או על
 .לניגון אלבום ,בחר בו
ולאחר מכן לחץ על  SRC/OKאו על
.
לניגון רק רצועת הקלטה ,בחר
בכותרת ולאחר מכן לחץ על SRC/
 OKאו על
.

הערה
אם התקן ה  USBשלך מכיל קבצי שמע
רבים ,ניתן לחלק את תפריט Albums
חלוקה משנית לתפריטי משנה אלפא
ביתיים .ניתן להציג תפריט משנה אלפאביתי
רק באמצעות האות הראשונה של רצועות
ההקלטה )לדוגמה ,(A-F :או ניתן להציג את
שתי האותיות הראשונות )לדוגמה.(Aa-Ar :

לבחירת רשימות ניגון בפעולת גומלין
ידנית ,פעל באופן הבא:
פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
על
.
בחר ב ) PLAYLISTSרשימות
ניגון( ולחץ על  SRC/OKאו על
.
דפדף ברשימות ניגון ,לניגון רשימת
הניגון המוצגת ,לחץ על SRC/OK
או על
.
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “.”Playlists
דפדף ברשימות ניגון ,לניגון רשימת
הניגון המוצגת ,לחץ על SRC/OK
או על
.
למידע נוסף כיצד לבנות רשימות ניגון התייחס
לפרק עצות מעשיות.

ניגון רצועות הקלטת שמע
ניגון מעור בב של כל ספריית
המדיה
באופציה ) PLAY ANYTHINGנגן כל דבר(,
יש להשתמש לניגון מהיר של כל ספריית
המדיה של באקראי.

מנוגן עכשיו )מידע רצועת
הקלטה(

קביעת תפקודים  נגן מדיה.
אתה יכול לבחור גם בקובץ שמע רצוי,
ולחץ על  SRC/OKאו על
.
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
הקוליתבטא
.”anything

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

בחר ב ) PLAY ANYTHINGנגן
כל דבר( ולחץ על  SRC/OKאו על
.

לחץ על
ובסיום ההודעה
הקולית בט א בקול “ Now
.”playing

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

הערה
כאשר מתחיל ניגון רצועת הקלטת שמע
דיגיטלית ,מידע רצועת ההקלטה הרלוונטי
יוצג באופן אוטומטי במשך  15שניות.

ובסיום ההודעה
“ Play
בקול

השהייה
להשהות את ניגון רצועת ההקלטה המנוגנת:
לחץ על
או על על לחצן MUTE
)השתקה(.

BLUE&ME

פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRC/OKאו
על
.

בחר ב ) NOW PLAYINGמנוגן
עכשיו( ולחץ על  SRC/OKאו על
.

שמע דיגיטלי .

אם אופציית “) ”AUTOPLAYניגון
אוטומטי( חבר את התקן  USBשלך
ל  ,Blue&Me TMניגון רצועת
ההקלטה יתחיל באופן אוטומטי.

להתחיל באופציה זו ,פעל באופן הבא:

להתחיל באופציה PLAY
 ANYTHINGבפעולת גומלין ידנית,
פעל באופן הבא:

למידע נוסף אודות ניגון קבצי שמע
דיגיטליים התייחס לפרק ניגון מבחר

להתחיל בניגון של קובץ שמע
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:

עם אופציית ) NOW PLAYINGמנוגן
עכשיו( ,אתה יכול להציג את מידע רצועת
ההקלטה הנוכחי למשך  15שניות.

פתח את התפריט הראשי ובחר ב
) MEDIA PLAYERנגן מדיה(
ולאחר מכן ,לחץ על  SRCאו על
.

לחץ על
ובסיום ההודעה
הקולית בטא בקול “ Play
.”anything

ניגון שמע

ניגון
לחידוש הניגון של רצועת ההקלטה
שהושהתה ,לחץ על
או על על לחצן
 MUTEבלוח הבקרה הקדמי של מערכת
השמע.
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עצור

החלפת מקור שמע

לעצור את ניגון רצועת ההקלטה :בטא בקול
“) ”Stopעצור(.

רצועת ההקלטה הבאה
לניגון רצועת ההקלטה הבאה
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:

להחלפת מקור השמע הנוכחי )רדיו ,נגן
תקליטורים ,מחליף תקליטורים ,נגן מדיה(,
לחץ על  SRC/OKאו על הלחצנים ,FM
 CD ,AMבלוח הבקרה הקדמי של מערכת
השמע.

בעת ניגון רצועת ניגון הקלטה
דיגיטלית ,לחץ על .

BLUE&ME

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
בעת ניגון רצועת הקלטה דיגיטלית
ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Nextהבאה(.

רצועת הקלטה קודמת
לניגון רצועת ההקלטה קודמת
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 הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Previousהקודמת(.

הערה
אם הפקודה )ידנית או קולית( “Previous
) ”trackרצועת הקלטה קודמת( ,לאחר ניגון
במשך  3שניות של רצועת הקלטה ,רצועת
ההקלטה תנוגן שוב .אם הפקודה תינתן
לאחר  3שניות ראשונות ,תנוגן רצועת
ההקלטה הקודמת.
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הערה
למידע נוסף אודות פקודות קוליות )מלות
מפתח( התייחס לפרק פקודות קוליות

)מלות מפתח(  תמצית.

עצות מעשיות אודות השימוש
בנגן מדיה
דפדוף בתיקיות
 ¥לדפדוף אופטימלי בתפריט FOLDERS
)תיקיות( ,ארגן את התיקיות בהתקן ה
 USBשלך ,לפני שאתה מחבר אותו ל
 .Blue&Me TMלהקל ולהביא את
הבחירה בתפריט  FOLDERSלמצב
אופטימלי ,ארגן את רצועות ההקלטה
שלך בתיקיות עם שמות מוכנים עבורך.

ארגון קבצי מדיה

בניית ספריית מדיה ב Blue&MeTM

בניית רשימות לBlue&MeTM

 ¥על מנת לארגן מבחר מוסיקלי ב
 ,Blue&Me TMהמבוסס על בחיר ת
קריטריונים מוגדרים מראש )יוצר ,אלבום,
סוג וכו’( ,חובה לקטלג את המידע הנכלל
בקבצי המולטימדיה ולעדכנו .לעדכון קבצי
מידע ,מלא אחר ההוראות בחוברת
ההדרכה לתוכנה שלך.

 ¥בניית ספריית מדיה עלולה לקחת כמה
דקות .אם הזמן הנדרש הוא חריג ,תוכל
להתערב בהפחתת מספר קבצי השמע
המאוחסנים בהתקן ה  USBשלך.

כדי לבנות רשימת ניגון של  m3uאו של
עבור  ,Blue&MeTMבשימוש נגן מדיה של
חלונות ,פעל באופן הבא:
 ¥העתק את כל השירים שברצונך לכלול
ברשימת הניגון שלך בתיקייה חדשה ,או
לאחסון בהתקן ה  USBשלך.
 ¥פתח את נגן מדיה חלונות של מיקרוסופט
מתוך התפריט ,בחר ב ) Fileקובץ(,
) Openפתח(.
 ¥ד פדף בהתקן אחסון  USBהמחובר
למחש ב שלך ,ובחר בקבצי השמע
שברצונך להוסיף לרשימת הניגון.
 ¥הקש ) Openפתח(.
 ¥עבור ל “) ”Fileקובץ( ובחר ב “Save
) ”...now playing list asשמור עתה
את רשימת הניגון כ .(...בשדה “File
) ”nameשם קובץ( הקלד את השם
ובשדה “) ”Save as typeשמור כסוג(.
קבע את הסוג או  wplאו .m3u

BLUE&ME

 ¥אם לפריטים מסוימים בספריה שלך אין
ש ם אמן ,אל בום ,כותר ת וז ’אנר,
 Blue&Me TMיראה את התווית
) UNKNOWNבלתי ידוע( בתפריטי
) ALBUMSאלבומים( ו GENERS
)ז’אנרים( .כדי להכניס את המידע הרצוי,
מלא את ההוראות הניתנות בחוברת
ההדרכה של התוכנה שלך.

 ¥בעת בניית הספריה ,ניתן עם זאת לנגן
מבחר רצועות הקלטהBlue&MeTM ,
יבנה את הספריה בעת ניגון המוסיקה.

wpl

 ¥הקש ) Saveשמור(.
כאשר הושלמו השלבים המצויינים לעיל,
הקובץ החדש  w3uאו  wplייווצר.
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תפקודי קביעות
תפריט  SETTINGSמאפשר לך לבצע את
התפקודים הבאים:
 ¥זיווג )התאמה( הטלפון הנייד.
 ¥ניהול מידע משתמש.
 ¥ניהול עדכוני .Blue&MeTM

BLUE&ME

 ¥קביעות נגן מדיה.
 ¥אופציות מתקדמות.
לביצוע התפקודים והכוונונים בתפריט
 ,SETTINGSאתה יכול להשתמש בלחצנים
בגלגל ההגה או בפקודות קוליות ,כאשר הרכב
נייח .כאשר הרכב נמצא בתנועה ,אתה יכול
להשתמש רק בפקודות קוליות .מסופקות
הוראות עבור שתי השיטות.
אם אתה נתקל בקשיים בקביעות
 Blue&MeTMכלשהן ,עיין בפרק איתור

תקלות.
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זיווג )התאמה( טלפון נייד
לפני שאתה משתמש בטלפון הנייד שלך עם
תפקוד מערכת טלפונית דיבורית ברכבך,
אתה חייב ליצור יחסי זיווג )התאמה( בין
הטלפון הנייד למערכת הדיבורית.

אתה יכול ליצור יחסי זיווג )התאמה( בשימוש
באופציית ) PAIRINGזיווג )התאמה(
משתמש( ,בתפריט ) SETTINGSהגדרות(.
ליצירת יחסי זיווג )התאמה( בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:

במהלך תהליך הזיווג )התאמה( ,מערכת
הדי בורית מנסה לגלות טלפון מצויד
בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס בטווח שלה,
ולאחר מכן להקים תקשורת בשימוש מספר
זיהוי אישי ) .(PINלאחר הקמת יחסי הזיווג
)התאמה( אתה יכול להשתמש במערכת
הטלפונית דיבורית שלך ,כדי לבצע ולקבל
שיחות טלפון ,ואף לבצע פעולות אחרות
בטלפון הנייד האלחוטי שלך.

בחר ב ) PAIRINGזיווג )התאמה(
משתמש( ולחץ על  SRC/OKאו על
 .המערכת תתחיל בתהליך
הזיווג )התאמה(.

חשוב מספר  PINלזיווג )התאמה( הטלפון
הנייד הוא מספר פין המיוצר באופן אקראי
בכל זיווג )התאמה( חדש ,ומשמש רק עבור
פעולה זו .זה לא מספר  SIM PINשלך ,ולכן
אין צורך לשמור אותו או לזכור אותו .איבודו
לא יפריע למערכת הטלפונית דיבורית לפעול.

המערכת מציגה את מספר פין לזיווג
)התאמה( הטלפון הנייד בתצוגת לוח
המחוונים ,וחוזרת להציג אותו .נא
שים לב שמספר  PINזה משמש רק
לפעולה זו ,זה אינו מספר SIM PIN
שלך.

תהליך הזיווג )התאמה( יצטרך להתבצע רק
פעם אחת עבור הטלפון הנייד שלך .לאחר
תהליך זה  Blue&Me TMיתחבר באופן
אוטומטי לטלפון הנייד שלך ,בכל פעם
שתסובב את מפתח ההצתה למצב .MAR

לביצוע שני השלבים הבאים ,עיין
בחוברת ההדרכה למשתמש של
הטלפון הנייד שלך ,אודות זיווג
)התאמה( בלוטוס.

לחץ על
לפתיחת התפריט
הראשי ,ולאחר מכן בחר ב
) SETTINGSהגדרות( בלחיצה על
 SRC/OKאו על
.

בטלפון הנייד שלך בצע חיפוש אחר
התקנים המצוידים בטכנולוגיה
אלחוטית בלוטוס ,הנמצאים בטווח
)אופציה זו בטלפון הנייד שלך עשויה
להיות מוגדרת כ גילוי ,התקן חדש
וכו ’( .צפה ברשימת ההתקנים
המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית
בלוטוס ,ובחר ) Blue&MeTMשם
המזהה את מערכת Blue&MeTM
ברכב שלך(.

חיוני להמתין עד שתראה את הודעת
האישור הזו בתצוגה .לחיצה על
לפני תצוגת
או על
הודעת האישור ,עלולה לבטל את
תהליך הזיווג )התאמה( .אם תהליך
הזיווג )התאמה( נכשל ,תוצג הודעת
שגיאה .במקרה שכזה חזור על תהליך
הזיווג )התאמה(.

המערכת תשאל אותך אם ברצונך
להעתיק את ספר הטלפון של הטלפון
המזווג )המותאם( שלך .מומלץ
להעתיק אותו .להתחיל בהעתקת
ספר הטלפון ,לחץ על  SRCאו על
 ,אם אינך רוצה לחץ על
 .אתה יכול להטעין את ספר
הטלפון שלך במועד מאוחר יותר,
בשימוש באופציית התפריט
SETTINGS, USER DATA,
) COPY PHONEBOOKהגדרות,
מידע משתמש ,העתק ספר טלפון(.
בטלפונים ניידים מסוימים ספר
הטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי.
במקרה שכזה אתה חייב לשלוח את
רישומי הקשרים בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך למער כת
הטלפונית דיבורית ,בשימוש לוח
המקשים של הטלפון הנייד שלך .אם
המער כת הטלפונית די בורית
מבקשת ממך לעשות זאת ,בצע את
התהליך לפי ההוראות המיוחדות
עבור הטלפון הנייד שלך ,ולחץ על
לאחר שהשלמת.

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“ ”Pairingזיווג )התאמה(.
המערכת מציגה את מספר פין לזיווג
)התאמה( הטלפון הנייד בתצוגת לוח
המחוונים ,וחוזרת להציג אותו.
לביצוע שני השלבים הבאים ,עיין
בחוברת ההדרכה למשתמש של
הטלפון הנייד שלך ,אודות זיווג
)התאמה( בלוטוס.
בטלפון הנייד שלך בצע חיפוש אחר
התקנים המצוידים בטכנולוגיה
אלחוטית בלוטוס ,הנמצאים בטווח
)אופציה זו בטלפון הנייד שלך עשויה
להיות מוגדרת כ גילוי ,התקן חדש
וכו ’( .צפה ברשימת ההתקנים
המצוידים בטכנולוגיה אלחוטית
בלוטוס ,ובחר ) Blue&MeTMשם
המזהה את מערכת Blue&MeTM
ברכב שלך(.

BLUE&ME

כאשר הטלפון הנייד שלך ידרוש ממך,
הכנס את מספר הפין המוצג בתצוגת
לוח המחוונים .אם הזיווג )התאמה(
תאמר
המער כת
מוצלח
“ ) ”Connectingמתקשר ת(,
ולאחר מכן תציג את מספר הזיהוי של
הטלפון הנייד.

בזיווג )התאמה( הראשון המערכת
תאמר “) ”Welcomeברוך הבא(,
מיד לאחר ההתקשרות .הודעה זו לא
תישמע יותר בתהליך הזיווג
)התאמה( הבא.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
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כאשר הטלפון הנייד שלך ידרוש ממך,
הכנס את מספר הפין המוצג בתצוגת
לוח המחוונים .אם הזיווג )התאמה(
תאמר
המער כת
מוצלח
“ ) ”Connectingמתקשר ת(,
ולאחר מכן תציג את מספר הזיהוי של
הטלפון הנייד.

BLUE&ME

חיוני להמתין עד שתראה את הודעת
האישור הזו בתצוגה .לחיצה על
לפני תצוגת
או על
הודעת האישור ,עלולה לבטל את
תהליך הזיווג )התאמה( .אם תהליך
הזיווג )התאמה( נכשל ,תוצג הודעת
שגיאה .במקרה שכזה חזור על תהליך
הזיווג )התאמה(.
בזיווג )התאמה( הראשון המערכת
תאמר “) ”Welcomeברוך הבא(,
מיד לאחר ההתקשרות .הודעה זו לא
תישמע יותר בתהליך הזיווג
)התאמה( הבא.

המערכת תשאל אותך אם ברצונך
להעתיק את ספר הטלפון של הטלפון
המזווג )המותאם( שלך .מומלץ
להעתיק אותו .להתחיל בהעתקת
ספר הטלפון ,בטא בקול “ ”Yesאם
אינך רוצה בטא בקול “.”No
בטלפונים ניידים מסוימים ספר
הטלפון אינו מועתק באופן אוטומטי.
במקרה שכזה אתה חייב לשלוח את
רישומי הקשרים בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך למער כת
הטלפונית דיבורית ,בשימוש לוח
המקשים של הטלפון הנייד שלך .אם
המער כת הטלפונית די בורית
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
ודיוק ביטוי של  Blue&MeTMכאשר חוזרים
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&Me TMשנקבעו עבור ר כבך.
לדוגמה הכנס  Tanjaכ  ,Tanyaלשיפור
דיוק הזיהוי וגם להשגת מבטא נכון של
המערכת.
 ¥כאשר אתה מוסיף רישומי קשרים או
עורך אותם ,הכנס את סימני המבטא
הנכונים כאשר שם דורש סימנים כאלה,
כדי להיות מבוטא כהלכה ומזוהה על ידי
המערכת .לדוגמה הכנס Nicolo Rebora
כ  Nicolo‘ Re‘boraלהשגת מבטא נכון.
 ¥כאשר אתה מוסיף או עורך רישומי
קשרים ,זכור שאות בודדת בכתיב גדול
עשויה להיקרא על ידי המערכת כספרור
רומי )לדוגמה  Vתיקרא כחמישית(.
 ¥כאשר קוראים לקשרים בקול ,אל תכלול
את השמות הפרטיים הנוספים או את
ראשי התיבות של השמות הפרטיים
הנוספים של הקשרים שלך.
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הערות
 ¥אתה נדרש לזווג )להתאים( את הטלפון
הנייד שלך רק בפעם בודדת.
 ¥אתה יכול לזווג )להתאים( חמישה
טלפונים ניידים ולהשתמש באחד בכל
פעם.

 ¥לפני שאתה מעביר את קשרי הטלפון
הנייד שלך למערכת הדיבורית ,וודא שכל
שם פרטי ושם משפחה של כל קשר הוא
ייחודי וניתן לזיהוי ,כך שמערכת זיהוי קול
תתפקד נכון.
 ¥המערכת תטעין רק רישומי קשרים
תקפים .רישום קשר תקף חייב לכלול הן
שם והן מספר טלפון אחד לפחות.

 ¥אם אתה מטעין את ספר הטלפון עם
רשימת קשרים העולה על  1000רישומי
קשרים ,המערכת עשויה לפעול לאט יותר
מהמצופה וזיהוי הקול של השמות בספר
הטלפון שלך עלול להיפגם.
 ¥אם יחסי הזיווג )התאמה( נמחקים
במקרה ,יהיה צורך לחזור על תהליך הזיווג
)התאמה(.

אתה יכול לבצע תיקונים למידע משתמש,
בשימוש במערכת הטלפונית דיבורית .באופן
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
הטלפון שהוטענו .באופן זה תובא המערכת
לתנאים ההתחלתיים שלה .אתה יכול גם
להטעין ספר טלפון או קשרים בודדים ,מתוך
ספר הטלפון שלך למערכת ,אם אתה בוחר
לא להטעין את ספר הטלפון במהלך תהליך
זיווג )התאמה( הטלפון .אתה יכול לבצע
תיקונים למידע משתמש במערכת ,בשימוש
האופציה ) USER DATAמידע משתמש(.
פתיחת תפריט USER DATA
בשימוש בפעולת גומלין ידנית ,פעל
באופן הבא:

BLUE&ME

 ¥בטלפון הנייד המזווג )המותאם( שלך,
קביעת בלוטוס חייבת להיות מופעלת,
על מנת לחבר את הטלפון הנייד שלך עם
.Blue&MeTM

 ¥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,
השתמש באופציית התפריט USER
) DATA, DELETE USERSמידע
משתמש ,מחק משתמשים( .בטלפון
הנייד שלך מחק את ,Blue&Me TM
בהתאם להוראות הספציפיות עבור
הטלפון הנייד שלך )התייחס לחוברת
ההדרכה למשתמש לטלפון הנייד(.

ניהול מידע משתמש

לחץ על
לפתיחת התפריט
הראשי ,ולאחר מכן בחר ב
) SETTINGSהגדרות( בלחיצה על
 SRC/OKאו על
.
בחר ב ) USER DATAמידע
משתמש( ולחץ על  SRC/OKאו על
.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

לחץ על ובטא בקול “.”Settings
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“.”User data

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
) ”Deleteמחק
“ users
משתמשים(.

בתפריט  USER DATAאתה יכול
לבצע תפקודים המתוארים להלן:

מחק מידע משתמש

BLUE&ME

בתפריט  USER DATAאתה יכול למחוק
את יחסי הזיווג )התאמה( .לאחר שתמחק
את יחסי הזיווג )התאמה( אינך יכול להשתמש
בטלפון שאינו מזווג )מותאם( עם מערכת
טלפונית דיבורית ,גם לא בספר הטלפון שלה,
עד שתיצור מערכת יחסי זיווג )התאמה(
עבורו .זכור תמיד שפעולה זו מוחקת את כל
יחסי הזיווג )התאמה(.
למחיקת מידע משתמש בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
בחר ב DELETE USERS
)מחיקת משתמשים( ולאחר מכן
לחץ על  SRC/OKאו על
.
המער כת תציג את ההודעה
?) DELETE USERSלמחוק את
כל המשתמשים?( .לאישור לחץ על
 SRC/OKאו על
.
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המערכת תציג את ההודעה Delete
) all paired usersלמחוק את כל
המשתמשים המזווגים )המותאמים(
?( .לאישור בטא בקול “.”Yes

הערות
 ¥זכור תמיד כי אם טלפון נייד מזווג
)מותאם( עם המערכת כאשר טלפון אחר
עדיין מקושר ,התקשורת עם הטלפון
הנוכחי תיקטע כדי לאפשר את
התקשורת עם הטלפון החדש.
 ¥לא ניתן לבטל זיווג )התאמה( אלא אם
הוא יחיד.
 ¥מחיקת כל המשתמשים המזווגים
)המתאימים( ,תחיי ב תהליך זיווג
)התאמה( מחדש.

מחיקת ספר הטלפון
בתפריט  USER DATAאתה יכול
למחוק את ספר הטלפון שהוטען
למערכת.
למחיקת ספר הטלפון בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
בחר ב DEL. PHONE BOOK
)מחיקת ספר טלפון( ולחץ על SRC/
 OKאו על
.
המערכת תציג את ההודעה DEL.
?) PHONE BOOKלמחוק את
ספר הטלפון מהמערכת?( .לאישור
.
חץ על  SRC/OKאו על
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול ”) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“) ”Delete phone bookמחק
ספר טלפון(.
המערכת תציג את ההודעה Delete
copy of phone book from
) the systemלמחוק את ספר
הטלפון מהמערכת?( .לאישור בטא
בקול “.”Yes

אם אתה בוחר להטעין את ספר הטלפון
במהלך תהליך זיווג )התאמה( הטלפון ,או אם
מחקת לאחרונה את ספר הטלפון הנוכחי,
פריט  .USER DATAיהיה זמין בתפריט
PHONE BOOK

אם הטלפון הנייד שלך אינו תומך באופן
אוטומטי בהטענה במהלך תהליך הזיווג
)התאמה( ,פריט ADD CONTACTS
)הוסף קשרים( יהיה זמין בתפריט USER
.DATA

איפוס כל מידע משתמש וספרי
טלפון/קשרים עבור הטלפונים
המזווגים )המותאמים( לערכי ברירת
המחדל ,בשימוש בפעולת גומלין
ידנית פעל באופן הבא:

להטענת ספר הטלפון של טלפון נייד
מזווג )התאמה( בשימוש בפעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:

העתקת קשרים מתוך הטלפון הנייד
שלך למערכת הטלפונית דיבורית,
בשימוש בפעולת גומלין ידנית פעל
באופן הבא:

בחר ב ) DELETE ALLמחק
הכל( ולאחר מכן לחץ על SRC/OK
או על
.

בחר ב) PHONE BOOKהעתק
ספר טלפון( ולחץ על  SRC/OKאו
על
.
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
בסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “ ) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“ ”Download phone book
)הטען ספר טלפון(.

המער כת תציג את השאלה
?) DELETE ALLלמחוק הכל?(.
לאישור לחץ על  SRC/OKאו על
.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“) ”Add contactsהוסף קשרים(.

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
המתן למשוב ולאחר מכן בטא בקול
“) ”Reset allאפס הכל(.

לאחר מכן מלא את ההוראות הניתנות
בחוברת ההדרכה למשתמש של הטלפון
הנייד שלך ,עבור העברת קשרים.

המערכת תציג את השאלה Delete
all data saved in the system
)למחוק את כל המידע השמור
במער כת?( .לאישור בטא בקול
“.”Yes

BLUE&ME

הטענת ספר הטלפון

הוסף קשרים

בחר ב ADD CONTACTS
)הוסף קשרים( ולחץ על SRC/OK
או על
.

אפס מידע משתמש
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ניהול עדכונים

הערות

עדכון ,Blue&MeTM

ניתן לעדכן את  Blue&MeTMבתפקודים
חדשים ,אותם אתה יכול להטעין מהטלפון
הנייד שלך .לכן אין צורך להתקשר למרכז
שירות מורשה של פיאט ,כדי לבצע את
העדכון.

 ¥להטענת וניהול עד כונים ב
 ,Blue&MeTMוודא שתוכנית מידע
 GPRSבמספר הטלפון הנייד שלך
מופעלת .אם לא דרוש זאת ספק שירותי
הטלפון שלך.

להטענת וקביעת עדכונים ,השתמש בתפריט
) UPDATEעדכון(.

כדי להתעדכן במידע אודות ,Blue&MeTM
עיין באתר המוקדש לנושא זה:

 ¥הטלפון הנייד שלך יהיה מוכשר לפעולה
עבור התקשרות טלפונית .ההכשרה
לפעולה יכולה להיות מיושמת על ידי ספק
שירותי הטלפון שלך ,או אתה יכול
להתייחס לפרק המתייחס לציוד עבור
חבילת מערכת רדיו כללית ),(GPRS
בספר ההדרכה של הטלפון הנייד שלך.

www.alfaromeo.com

חשוב עדכון מערכת  Blue&MeTMייתכן ולא
יהיה זמין עדיין .עיין באתר המוקדש לנושא
זה  ,www.alfaromeo.comלהשגת מידע נוסף
אודות התפקוד הזה ותהליך ההפעלה שלו.

 ¥להטענת וניהול עד כונים ב
 ,Blue&MeTMהטלפון הנייד שלך יזווג
)יותאם( למערכת.

להתחלת ההטענה בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
לחץ על
לפתיחת
) SETTINGSהגדרות(SYSTEM ,
) UPDATEעדכון מערכת( ולאחר
מכן לחץ על  SRC/OKאו על
 Blue&Me TM .יציג את
ההודעה ) UPDATEעדכן( ,ויתחיל
בתהליך העדכון.
אם אין אף עדכון זמיןBlue&MeTM ,
יציג את ההודעה NO UPDATE
)אין אף עדכון( ,ויאמר בקול ”No
” .update availableאם לא
מערכת  Blue&MeTMתשלים את
העדכון.

לאחר תום העדכון ולאחר שהוא זמין,
 Blue&Me TMיציג את ההודעה
 COMPLETEהבאה )העד כון
הושלם( ,ויאמר”Update :
”.completed
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
בדוק זיווג )התאמה( נכון בין הטלפון
הנייד שלך ל בין ,Blue&Me TM
וקונפיגורציה נכונה עבור העברת
מידע.

במקרים מסוימים  Blue&MeTMיציג
את ההודעה הבאה”Update :
temporarily suspenhded.
System will continue the
next time you start the
”) vehicleהעדכון נדחה באופן זמני,
עדכון המערכת יימשך בפעם הבאה
שתתניע את הרכב( .במקרים אחרים
במהלך תהליך העדכון ,המערכת
עשויה לדרוש ממך להסיר ולאחר מכן
כשאתה נכנס לרכב ומסובב את
מפתח ההצתה למצב  STOPולאחר
מכן למצב .MAR
לאחר תום העדכון ולאחר שהוא זמין,
 Blue&Me TMיציג את ההודעה
 COMPLETEהבאה )העד כון
הושלם( ,ויאמר”Update :
”.completed

להשעיית העדכון בשימוש בפעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:
במהלך עדכון בחר ב SETTINGS
)הגד רות(PAUSE UPDATE ,
)השהיית העדכון( ולאחר מכן לחץ על
 SRCאו על  Blue&MeTM .יציג
את ההודעה UPDATE PAUSED
)העדכון הושהה( ,ויאמר “Update
.”paused
או
 ¥סובב את מפתח ההצתה למצב.STOP

BLUE&ME

במקרים מסוימים  Blue&MeTMיציג
את ההודעה הבאה”Update :
temporarily suspenhded.
System will continue the
next time you start the
”) vehicleהעדכון נדחה באופן זמני,
עדכון המערכת יימשך בפעם הבאה
שתתניע את הרכב( .במקרים אחרים
במהלך תהליך העדכון ,המערכת
עשויה לדרוש ממך להסיר ולאחר מכן
כשאתה נכנס לרכב ומסובב את
מפתח ההצתה למצב  STOPולאחר
מכן למצב .MAR

אם אין אף עדכון זמיןBlue&MeTM ,
יציג את ההודעה NO UPDATE
)אין אף עדכון( ,ויאמר בקול ”No
” .update availableאם לא
מערכת  Blue&MeTMתשלים את
העדכון.

השהיית העדכון

ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(,
“) ”Updateעדכון(Blue&MeTM .
יציג את ההודעה  ,UPDATEויאמר
“ ”Updateולאחר מכן יתחיל תהליך
העדכון.
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שימוש בטלפון במהלך תהליך
העדכון
עם זאת ,במהלך העדכון ניתן לבצע או לענות
לשיחת טלפון Blue&Me TM .ישהה את
תהליך העדכון ,וימשיך בו באופן אוטומטי
בסיום שיחת הטלפון.
כדי לבצע או לענות לשיחה במהלך תהליך
עדכון ,בשימוש בפעולת גומלין ידנית ,התייחס
לפרקים ביצוע שיחת טלפון ו שיחות

נכנסות.

BLUE&ME

תהליך העדכון יושהה באופן אוטומטי.
סיום שיחת הטלפון יגרום לחידוש תהליך
העדכון באופן אוטומטי.

חידוש תהליך העדכון

הערות

אם תהליך העדכון מושהה באמצעות קביעות
אופציית תפריט ,תהליך העדכון יחודש באופן
ידני.

 ¥עדכונים יתחדשו באופן אוטומטי ,רק אם
נעשה שימוש באותו הטלפון הנייד
להתחלת תהליך העדכון.

לחידוש תהליך העדכון בשימוש בפעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:

 Blue&MeTM ¥ישהה באופן אוטומטי את
תהליך העדכון ,אם זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד לא זמין יותר ,אם תהליך העדכון
הושהה על ידי מר כז השירות ,אם
התקשורת הופסקה )לדוגמה מנהרות(,
או אם המערכת מאיטה יותר מדי את
שלה.
העבוד ה
מהירות
Blue&MeTMינסה לחדש את העדכון
במרווחי זמן שנקבעו מראש .במידה ולא
ניתן יהיה לחדש את העדכון במהלך
הנהיגה ,העדכון יחודש עם התנעת המנוע
הבאה.

 ¥הטלפון הנייד שלך יהיה מזווג )מותאם(
עם .Blue&MeTM
¥לחץ על
לפתיחת SETTINGS
)הגד רות(RESUME UPDATE ,
)חידוש עדכון( )אופציית תפריט זו זמינה
רק אם העדכון הושהה קודם לכן( .לחץ
על  SRC/OKאו על
.
 Blue&MeTM ¥יציג את ההודעה הבאה
) RESUME UPDATEחדש העדכון(,
ויאמר בקול “ Update. On
completion a message will
) ”appearעדכון .עם ההשלמה תופיע
הודעה(.
אם תהליך העדכון הושהה ,מפני שמפתח
ההצתה ,נמצא במצב  STOPתהליך העדכון
יתחדש באופן אוטומטי.
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אם אתה נתקל בקשיים בכל אחת
מהפעולות הללו ,עיין בפרק ערכת דיבורית
 איתור תקלות.

אופציות מתקדמות
לפתיחת תפריט ADV. OPTIONS
)אופציות מתקד מות( בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
לפתיחת התפריט
לחץ על
הראשי ,ולאחר מכן בחר ב
) SETTINGSהגדרות( בלחיצה על
.
 SRC/OKאו על

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
בקול
בטא
מכן
ולאחר
“.”Advamced options
בתוך תפריט ADVANCED
 OPTIONSאתה יכול להשיג גישה
ל ) SYSTEM CODEקוד
מערכת(.

הערה
קוד זה הוא מספר בן  8תווים )מספר זיהוי
התקן( ,המזהה באופן ייחודי את מערכת
 Blue&MeTMהמותקנת ברכבך ,ולא ניתן
לשנותה.

עבור פעולות מסוימות ,ייתכן ויהיה צורך לדעת
את קוד מערכת .Blue&MeTM
להשגת גישה לקוד מערכת בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
בחר ב ) SYS. CODEקוד
מערכת( ולחץ על  SRC/OKאו על
.
תצוגת לוח המחוונים תציג את קוד
מערכת  Blue&MeTMשלך.
לחץ על  SRC/OKאו על
להפסקת הפעולה.
או על
או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על ) ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
ולאחר מכן בטא בקול “”Device ID
)מספר קוד התקן(.
תצוגת לוח המחוונים תציג את קוד
מערכת  Blue&MeTMשלך.

במידה וספק שירותי הטלפון שלך דורש
לשנות את קוד  ,GPRSאתה יכול לבצע את
הפעולה הזו באמצעות תפריט ADV.
) OPTIONSאופציות מתקדמות(.
לשינוי קוד  GPRSבשימוש בפעולת
גומלין ידנית ,פעל באופן הבא:
עבור לתפריט  ,GPRS CODEולחץ
.
על  SRC/OKאו על
התצוגה תציג  GPRSורשימת תווים
),(9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
) DEFAULTבריר ת מחדל( ו
) DISABLEנטרל( ,לבחירת קוד
או עד
 GPRSחדש .לחץ על
לבחירת האופציה הרצויה ,ולאחר מכן
.
לחץ על  SRC/OKאו על
לאחסון ערך ברירת המחדל בחר ב
 .DEFAULTלניטרול קוד החיבור
לחץ .DISABLE
לאחר קביעת קוד  GPRSחדש,
 Blue&Me TMיציג את ההודעה
) GPRS CODE SETקוד GPRS
נקבע(.

BLUE&ME

ADVANCED
ב
בחר
) OPTIONSאופציות מתקדמות(
.
ולחץ על  SRC/OKאו על

גישה למספר זיהוי התקן )קוד
מערכת(

שינוי

קוד GPRS

לחץ על  SRC/OKאו על
להפסקת הפעולה.
או על
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לק ביעת קוד  GPRSבשימוש
בפעולת גומלין קולית ,פעל באופן
הבא:
ובסיום ההודעה הקולית
לחץ על
בטא בקול “) ”Settingsהגדרות(.
בקול
בטא
מכן
ולאחר
“ ) ”Connecting codeחיבור
הקוד(.

BLUE&ME
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 Blue&MeTMתודיע “קוד חיבור
 GPRSהנוכחי הוא ערך ,לשינוי הקוד
אמור מספר מ  1עד  9אמור
 .DEFAULTלניטרול קוד החיבור
אמור ) .DISABLEבטקסט קודם,
הערך הוט קוד חיבור  GPRSשנקבע
ברגע זה(.
לאחר קביעת קוד חי בור חדש
 Blue&Me TMיגיד“ :קוד החיבור
נקבע לערך“ )במקום זה ערך
מקביל לקוד  GPRSהחדש
שנקבע(.

קביעות נגן מדיה
) Autoplayניגון אוטומטי(
כאשר האופציה ניגון אוטומטי מופעלת,
 Blue&Me TMיתחיל לנגן קבצי השמע
בהתקן ה  USBשלך ,מיד עם סיבוב מפתח
ההצתה למצב  .MARמיד לאחר הפעלת
האופציה הזו ,בפעם הראשונה שאתה
משתמש בנגן ,הניגון יתחיל באופן אוטומטי.
אופציית הניגון האוטומטי תתבטל )כאשר יש
צורך בכך( ,לפני חיבור התקן ה  USBשלך
לפתח חיבור ה  USBברכב ,לפני בניית או
עדכון ספריית המדיה.

לשינוי הניגון האוטומטי בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
פתח את התפריט הראשי ,בחר ב
) SETTINGSהגדרות(MEDIA ,
מדיה(,
)נגן
PLAYER
) AUTOPLAYניגון אוטומטי( ולחץ
על  SRC/OKאו על
.
להפעלת  AUTOPLAYבחר ב
 AUTOPLAY ONולחץ על SRC/
 OKאו על
להפסקת
ב
בחר
AUTOPLAY
 AUTOPLAY OFFולחץ על
 SRC/OKאו על
.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:

) Shuffleערבוב(

) Loopניגון חוזר(

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “ ) ”Autoplayניגון
אוטומטי( .ולאחר מכן בטא בקול
“ ) ”Autoplay offהפסקת ניגון
אוטומטי(.

השתמש באופציית ערבוב לשינוי סדר הניגון.
באמצעות אופציית הערבוב ה
 Blue&Me TMינגן קבצי שמע דיגיטליים
באקראי.

השתמש באופציית
רצועת הקלטה.

הערה

פתח את התפריט הראשי ,בחר ב
) SETTINGSהגדרות(MEDIA ,
) PLAYERנגן מדיה(SHUFFLE ,
)ערבוב( ולחץ על  SRC/OKאו על
.
להפעלת אופציית  Shuffleבחר ב
 SHUFFLE ONולחץ על  SRCאו
על
להפסקת SHUFFLE
בחר ב  SHUFFLE OFFולחץ על
 SRC/OKאו על
.

להפעלת אופציית  Loopבשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:
פתח את התפריט הראשי ,בחר ב
) SETTINGSהגדרות(MEDIA ,
) PLAYERנגן מדיה() LOOP ,ניגון
חוזר( ולחץ על  SRC/OKאו על
.
להפעלת אופציית  Loopבחר ב
 LOOP ONולחץ על  SRCאו על
 .להפסקה בחר ב LOOP
 OFFולחץ על  SRC/OKאו על
.

BLUE&ME

אם אתה משנה את קביעות Autoplay
לאחר חיבור התקן  ,USBיופעלו קביעות
חדשות בפעם הבאה שתפעיל את התקן ה
) USBאו התקן  USBמסוים עם ספריית
רצועות הקלטה מעודכנת(.

לשינוי אופציית הערבוב בשימוש
בפעולת גומלין ידנית ,פעל באופן
הבא:

Loop

לחזור על ניגון

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול ”) ”Shuffle onהפעל
ער בוב( .ולאחר מכן בטא בקול
“) ”Shuffle offהפסקת ערבוב(.
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או שימוש בפעולת גומלין קולית:

יציאה

לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול ”) ”Loop onהפעל
ער בוב( .ולאחר מכן בטא בקול
“) ”Loop offהפסקת ערבוב(.

בסיום כל הפעולות המתוארות לעיל.

מתפריט SETTINGS

ליציאה מתפריט SETTINGS
בשימוש בפעולת גומלין ידנית:
בחר ב ) EXITיציאה( ולחץ על
 SRC/OKאו על
.

הערה

BLUE&ME
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כאשר אופציית  Loopמופעלת ,ניגון חוזר של
רצועות ההקלטה הקודמת והבאה ,יעבור
לרצועת הקלטה הקודמת או הבאה אשר
יתחיל להיות מנוגן חוזר ניגון.

או שימוש בפעולת גומלין קולית:
לחץ על
ובסיום ההודעה הקולית
בטא בקול “.”Exit

טלפונים ניידים נתמכי
Blue&MeTM
 Blue&Me TMתומך בהתקנים האישיים
שלך ,באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית
בלוטוס ו .USB
כדי להשיג מידע מעודכן אודות ההתקנים שלך
נתמכי  ,Blue&MeTMהתקשר למרכז שירות
מורשה של פיאט או לאתר המוקדש לכך
.www.alfaromeo.com

טלפונים ניידים עם טכנולוגיה
אלחוטית בלוטוס
 Blue&Me TMתומך במרבית הטלפונים
הניידים התומכים ב בלוטוס 1.1ובפרופיל
דיבורית ) 1.0התייחס למפרטי חיבור אלחוטי
בלוטוס ,הניתנים בחוברת ההדרכה לבעל
הטלפון הנייד(.

עקב ההבדלים בין גיר סאות התוכנות
המשווקות עבור טלפונים ניידים ,תפקודי עזר
מסוימים )לדוגמה :מענה לשיחה נכנסת
שניה ,העברת שיחת טלפון מהמערכת
הטלפונית דיבורית לטלפון הנייד שלך וההיפך
וכו’( עשויים לא להתאים בדיוק למתואר
בספר הדרכה זה .בכל מקרה ,שיחת טלפון
באמצעות ערכת הדיבורית אינה נפגמת.

” ”PULLטלפוני )משיכה טלפונית( פירושו
שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה
אוטומטית של ספר הטלפון עם טכנולוגיה
אלחוטית בלוטוס .הספר הטלפוני שלך
במלואו ייטען ב  ,Blue&Me TMבמהלך
תהליך הזיווג )התאמה(.

” ”PUSHטלפוני )משיכה טלפונית( פירושו
שהטלפון הנייד שלך תומך בקישור בודד
להטענה של ספר הטלפון עם טכנולוגיה
אלחוטית בלוטוס .במהלך תהליך הזיווג
)התאמה( אתה תידרש לשלוח את קישורים
מספר טלפון שלך .הספר הטלפוני שלך לא
ייטען באופן אוטומטי במהלך תהליך הזיווג
)התאמה(.

אם הטלפון הנייד שלך יכול לשלוח הודעות
באמצעות הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס,
ניתן לקרוא בו הודעות נכנסות באמצעות
ערכת דיבורית  ,Blue&MeTMלשמור אותן
בתיבת הדואר המוקדשת לכך או למחוק אותן.

BLUE&ME

טלפוני “  ”PULLטלפוני )משיכה
טלפונית( )הטענה אוטומטית של
ספר טלפון(

טלפוני “ ”PUSHטלפוני )משיכה
טלפונית( )ללא הטענה אוטומטית
של ספר טלפון(

טלפונים ניידים עם קורא הודעות
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רשימת טלפונים ניידים

נתמכי Blue&MeTM

בטבלה הבאה רשומים טלפונים ניידים שבתאריך ההדפסה של ספר הדרכה זה נבחנו בדיוק עם  .Blue&MeTMעבור טלפונים ניידים אלה
בפרק ערכת דיבורית  איתור תקלות ,אתה תמצא מידע מפורט לאיתור תקלות.
ניהול
ללא הטענה אוטומטית
הטענה אוטומית
דגם
יצרן
קורא הודעות
של ספר טלפון
של ספר טלפון
*Auiovox

BLUE&ME

Motorola

●

)(SMT 5600 Orange TM C500
V525

●

●

V600

●

●

V635

●

●

V3 Razr

●

●

6230

●

●

6230i

●

●

●

Mpx220

●

)*( 6600
6620
Nokia

●

6820

●

●

6822a

●

●

●

7610
3230

●
9500 Communicator

)*( טלפון נייד זה אינו מסוגל לתמוך בשיחה ממתינה עם ערכת דיבורית מותקנת ברכבך.
טלפונים ניידים נוספים יצורפו לרשימה זאת.
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●

יצרן
Samsung

Sony-Ericsson

ללא הטענה אוטומטית
של ספר טלפון

ניהול
קורא הודעות

דגם

הטענה אוטומית
של ספר טלפון

SGH-i750

●

●

K700i

●

●

K750i

●

●

)*(T610

●

●

)*( T630

●

●

)*( Z600

●

S710a

●

●

)*( טלפון נייד זה אינו מסוגל לתמוך בשיחה ממתינה עם ערכת דיבורית מותקנת ברכבך.
טלפונים ניידים נוספים יצורפו לרשימה זאת.
הערה :טלפונים ניידים מסוימים הנכללים ברשימה המצוינת לעיל ,אינם תומכים בשידור של הודעות קשורות )מלל  SMSהגדול יותר מ 160
תווים( .התייחס לספר ההדרכה של הטלפון הנייד שלך.

BLUE&ME

)*( T637

●

●
●
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התקני אחסון  USBנתמכים
התקני אחסון USB

קבצי שמע דיגיטליים נתמכים

נגן המדיה תומך ברוב התקני האחסון :USB
 1.1 ,1.0או  .2.0עם נגן מדיה ,Blue&MeTM
מומלצים התקני  USBהבאים:

נגן המדיה תומך בקבצי שמע עם הפורמטים הבאים:
קידוד שמע
מאריך
תומך בסטנדרטים  WMAבהוצאה  1ו  WMAבהוצאה .2
.wma
) (WMA2=353, WMA1=352תומך בפורמטי שמע קוליים .WMA
קובץ  MPEG-1שכבה ) 3מידגם תדרים 44.1 kHz ,32 kHz :ו  (48 kHzו
.mp3
 MPEG-2שכבה ) 3מידגם תדרים 22.05 kHz ,16 kHz :ו .(24 kHz
שיעורי הביטים הבאים נתמכי,96 kbps ,64 kbps ,32kbps ,16 kbps :

Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0 ¥
Memorex Travel Driver 1 GB USB 2.0 ¥

BLUE&ME

SanDisk Cruzer Micro 256 MB USB 2.0 ¥
SanDisk Cruzer Mini 256 MB/1 GB USB ¥
2.0
Lexar JumpDrive 2.0 512 MB ¥

.wav

PNY Attache‘ 256 MB USB 2.0 ¥
Sony Micro Vault ¥

הערה
מומלץ לא להשתמש בהתקני  USBהמצוידים
בתפקוד “סיסמה“ .אם התקן ה  USBמצויד
בתפקוד שכזה ,וודא תמיד שהתפקוד
מנוטרל.
נגן המדיה תומך רק בספרית מדיה אחת.
כאשר הוא מחבר התקן
USB
חדש Blue&Me TM ,יבנה ספריה חדשה
שתחליף את הספריה הקיימת.
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 128 kbpsו .192 kbps

הוא גם תומך במאריך .Fraunhofer MP2.5
)מידגם תדרים 11.025 kHz ,8 kHz :ו .(12 kHz
קובץ שמע דיגיטלי ,ללא דחיסת מידע.

הערה
נגן המדיה אינו תומך בקבצי שמע דחוסים בפורמטים אחרים )לדוגמה (aac. :וקבצי שמע
מוגני ) DRMניהול זכויות יוצרים דיגיטלי( .תהיה התעלמות מקבצי שמע בלתי נתמכים העשויים
להימצא בהתקן ה .USB

פורמטי רשימות ניגון נתמכים
נגן המדיה תומך בפורמטי רשימות הניגון
הבאים:
  m3u. ¥קובץ המכיל רשימה של רצועות
הקלטה )הוצאה  1ו .(2

נגן המדיה אינו יכול לתמוך ברשימות ניגון
מוכנסות זו בזו או מקושרות .נתיבי רצועות
הקלטה סמוכות ומוחלטות ברשימת ניגון,
נתמכות.
נגן המדיה אינו תומך ברשימות ניגון שנבנו
על ידי יישום תוכנה ,המבוסס על קריטריון
ספציפי.

BLUE&ME

  wpl. ¥קובץ מבוסס על חלונות המכיל
רשימת ניגון )קיבול רשימת ניגון מוגבל
לפורמט זה הוא  .(300Kbניתן לבנות
רשימות ניגון עם מאריך  ,wpl.עם נגן
מדיה בחלונות של מיקרוסופט.

סימנים מסחריים
מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד מיקרוסופט.
סוני הוא סימן מסחרי של תאגיד סוני.
אריקסון הוא סימן מסחרי של חברת .Telefonaktiebologet LM Ericsson
מוטורולה הוא סימן מסחרי רשום של חברת מוטורולה.
נוקיה הוא סימן מסחרי של תאגיד נוקיה.
אוראנג’ הוא סימן מסחרי של אורנג‘ שירותי תקשורת אישיים בע“מ.
אודיוווקס הוא סימן מסחרי של תאגיד אודיוווקס.
בלוטוס הוא סימן מסחרי של חברת ..BlueTooth SIG Inc
לקסר וג’אמפדרייב ,הם סימנים מסחריים של חברת ..Lexar Media Inc
סנדיסק וקרוזר הם סימנים מסחריים של תאגיד סנדיסק.
כל הסימנים המסחריים הבאים הם הרכוש של החברות המתאימות.

נגן המדיה ינגן רשימות ניגון עם נתיבים
המובילים לקבצי שמע דיגיטליים בתיקיות.
למידע נוסף כיצד לבנות רשימות ניגון ב
 ,Blue&Me TMהתייחס לפרק עצות
מעשיות ,לשימוש בנגן מדיה.
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פקודות קוליות )מלות מפתח(  סיכום
בטבלאות הבאות רשומות פקודות קוליות זמינות ב  .Blue&MeTMעבור כל פקודה קולית מוצגת “מלת מפתח“ )לדוגמה הפקודה הקולית
הראשית( והמלים הנרדפות שניתן להשתמש בהן.

פקודות קוליות זמינות תמיד

BLUE&ME
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””Menu“/”Help
)עזרה/תפריט(

”) ”Cancelבטל(

”) ”Repeatחזור על(

מפעיל את תפקוד “ ”Menu“/”Helpהמעניק רשימת פקודות קוליות זמינות עבור הקשר הנוכחי.

מבטל פעולות גומלין קוליות ומנטרל את מערכת זיהוי קול.

חוזר על הביטויים שהושמעו לאחרונה.

פקודות קוליות לערכת דיבורית

)חייג/חייג מספר(
מפעיל את זיהוי קול של
מספר טלפון

”שתים“

”מחייג את התוו "2

”שלוש“

”מחייג את התוו "3

”ארבע“

”מחייג את התוו "4

”חמש“

”מחייג את התוו "5

”שש“

”מחייג את התוו "6

”פאונד“

שווה ללחיצה על ““#

Delete

מחק את קבוצת המספרים האחרונה.

Start over

מוחק את מספר הטלפון
שבטאת ואתה יכול להתחיל לחייג.

”שבע“

”מחייג את התוו "7

Repeat

המערכת חוזרת על המספר שבטאת.

”שמונה“

”מחייג את התוו "8

Call
Dial

המערכת מחייגת את מספר הטלפון
שבטאת.

”תשע“

”מחייג את התוו "9

”אפס““0“/

”מחייג את התוו "0

”פלוס“

שווה ללחיצה על ““+

”כוכבית“

שווה ללחיצה על “*“

BLUE&ME

””Dial a number“/”Dial

”אחת“

”מחייג את התוו "1
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) * Callהתקשר( )שם(
) * Callהתקשר( )שם(
) (at) Workבעבודה(
) (at) Homeבבית(
)) (on/atב( נייד )(on/at
סלולרי
)) (on/atב( ) Cellסלולרי(
מתחיל בתהליך ההתקשרות
לאיש הקשר בספר הטלפון
המועבר לערכת הדיבורית

BLUE&ME
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(at) Work

) Nameשם(

( at) Home

מתקשר לאיש קשר במקרה זה מלת
המפתח ) Nameשם(
מציג את הש ם המלא של איש
הקשר בספר הטלפון שלך

)) (on/atב( נייד
)) (on/atב( Cellular
)) (on/atב( Cell

Telephone
Phone

מפעיל את תפקוד טלפון ומשמיע מידע המסייע להשתמש בדיבורית

Callback

מחייג את מספר הטלפון של המתקשר האחרון

Redial

מחייג מחדש את את מספר הטלפון של המתקשר האחרון

מתקשר לאיש קשר בעבודה
מתקשר לאיש קשר בבית

מתקשר לאיש קשר ב /Mobileב
/Cellularב .Cell

פקודות קוליות קורא הודעות )מלות מפתח(

) * Read last oneקרא את האחרונה(
) * Read lastקרא אחרונה(
) * Read last messageקרא את
ההודעה האחרונה(
) * Read messageקרא את ההודעה(
) * Read last SMS textקרא את מלל
 SMSהאחרונה(
) * Read last textקרא את המלל
האחרון(
) * Read textקרא את המלל(
) * Read SMS textקרא את מלל (SMS

) * Read last oneקרא את האחרונה(
) * Read lastקרא אחרונה(
) * Read last messageקרא את
ההודעה האחרונה(
) * Read messageקרא את ההודעה(
) * Read last SMS textקרא את מלל
 SMSהאחרונה(
) * Read last textקרא את המלל האחרון(
) * Read textקרא את המלל(
) * Read SMS textקרא את מלל (SMS
לקריאת ההודעה האחרונה שהתקבלה

) * Callהתקשר(
) * Dialחייג(

לתחילת התקשרות למספר טלפון של
הודעה נבחרת

) * Inboxתיבת דואר נכנס(
) * Messages receivedהודעות
שהתקבלו(
) * Incoming messagesהודעות
נכנסות(
) * Texts receivedמלל שהתקבל(
) * Incoming textsמלל נכנס(
) * Receivedהתקבל(

) * Deleteמחק(
) * Delete messageמחק
הודעה(

למחיקת ההתקשרות למספר הטלפון של
ההודעה הנבחרת

) * Nextהבאה(
) * Forwardלפנים(
) * The one afterהאחת
לאחריה(

לקריאת ההודעה הבאה

) * Previousהקודמת(
) * Backבחזרה(
) * Backwardsלאחור(
) * The one beforeהאחת
קודם לכן(

לקריאת ההודעה הקודמת

) * Reader offקורא סגור(
) * Switch off readerסגור
קורא(
) * Switch reader offסגור
קורא(
) * Deactivate readerנטרל
קורא(

לסגירת קורא הודעות; לא יינתן אות עם
הגעת הודעה חדשה ,והיא לא תועבר
למערכת

לקריאת ההודעה האחרונה שהתקבלה

) * Message readerקורא הודעות(
) * Messagesהודעות(
) * SMS messagesהודעות (SMS
* SMS
) * textsמלל(
לפתיחת קורא הודעות

לתצוגת תיבת הדואר הנכנס
המערכת תציג את ההודעה הראשונה
הנכללת בתא הדואר הנכנס

) * Delete allמחק הכל(
) * Delete messagesמחק הודעות(
) * Delete textsמחק מלל(
) * Deleteמחק(
למחיקת כל ההודעות הנכללות בתא
הדואר הנכנס ,המערכת תבקש אישור
לפני מחיקת כל ההודעות

) * Signal typeסוג האות(
) * Signalהאות(
) * Type of signalסוג האות(
כדי לקבוע את סוג האות

* Visual and
acoustic signal
) * Visual & acousticחזותי
וקולי(
* Visual plus acoustic
)חזותי פלוס קולי(
) * Visual signal onlyרק אות
חזותי(
) * Visualחזותי(
) * Visual onlyחזותי בלבד(

BLUE&ME

) * Readקרא(
) * Read againקרא שוב(

לקריאת ההודעה הנבחרת בתא הדואר
הנכנס

הגעת הודעה חדשה תצוין באות חזותי
ובאות קולי ,באות חזותי בתצוגת לוח
המחוונים ובאמצעות אות קולי )אות צליל
ביפ יושמע על ידי המערכת(

הגעת הודעה חדשה תצוין רק באות חזותי
בתצוגת לוח המחוונים
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פקודות קוליות לנגן מדיה

BLUE&ME
56

) * Media playerנגן מדיה(
) * Mediaמדיה(
) * Musicמוסיקה(

נכנס לתפריט נגן מדיה

) * Playנגן(
) * Play musicנגן מוסיקה(
) * Play mediaנגן מדיה(

הפעלת ניגון

) * Stopעצור(
) * Stop musicעצור ניגון
מוסיקה(
) * Stop mediaעצור ניגון
מדיה(

הפסקת ניגון

) * Nextהבאה(
) * Next trackרצועת
ההקלטה הבאה(
) * Next songהשיר הבא(
) * The one afterהאחת
לאחריה(

מנגן את רצועת ההקלטה הבאה

) * Previousהקודמת(
) * Previous trackרצועת
ההקלטה הקודמת(
) * Previous songהשיר
הקודם(
) * The one beforeהאחת
קודם לכן(

מנגן את רצועת ההקלטה הקודמת

) * Shuffle onהפעל ערבוב(
) * Random order onהפעל
ניגון באקראי(

הפעל ניגון רצועות הקלטה באקראי

) * Shuffle offהפס ערבוב(
) * Random order offהפסק
ניגון באקראי(

הפסק ניגון רצועות הקלטה באקראי

) * Loop onהפעל ניגון חוזר(
) * Loop track onהפעל ניגון
חוזר של רצועת הקלטה(
) * Cycle onהפעל ניגון מחזורי(

הפעל ניגוןחוזר של רצועת הקלטה

) * Loop offהפסק ניגון חוזר(
) * Loop track offהפסק ניגון
חוזר של רצועת הקלטה(
) * Now playingמנוגן כעת(
) * What‘s playingמה
מנוגן(
) * What is playingמה
מנוגן(
) * Foldersתיקיות(
) * Folderתיקייה(
) * Browse foldersדפדף
בתיקיות(

) * Gengresז’אנרים(
) * Gengreז’אנר(
* Browse gengres
)ז’אנרים(
) * Type of musicסוג
מוסיקה(
) * Stylesסגנונות(
) * Music stylesסגנונות
מוסיקה(
) * Typesסוגים(
) * Music typesסוגי
מוסיקה(
) * Albumsאלבומים(
) * Albumאלבום(
) * Browse albumsדפדף
באלבומים(
) * Playlistsרשימות ניגון(
) * Playlistרשימת ניגון(
) * Browse Playlistsדפדף
ברשימות ניגון(

מציג מידע רצועת הקלטה נוכחית

נכנס לתפריט תיקיות של נגן מדיה

נכנס לתפריט אמנים של נגן מדיה

נכנס לתפריט ז’אנרים של נגן מדיה

BLUE&ME

) * Artistsאמנים(
) * Artistאמן(
) * Browse artistsדפדף
באמנים(

הפסק ניגוןחוזר של רצועת הקלטה

נכנס לתפריט אלבומים של נגן מדיה

נכנס לתפריט רשימות ניגון של נגן מדיה
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) * Autoplay onניגון
אוט.מופעל(
) * Autoplay media onניגון
אוט .מדיה מופעל(
) * Autoplay music onניגון
אוט .מוסיקה מופעל(
) Autoplay offנ.אוט.מופסק(
) * Autoplay media offניגון
אוט .מדיה מופסק(
) * Autoplay music offניגון
אוט .מוסיקה מופסק(

BLUE&ME
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) * Play anythingנגן כל
דבר(
) * Play somethingנגן
משהו(
) * Media settingsקביעות
מדיה(

הפעל ניגון אוטומטי כאשר מחובר התקן  USBלפתח המתאים ברכב

הפעל ניגון אוטומטי כאשר מחובר התקן  USBלפתח המתאים ברכב

מפעיל ניגון של רצועת ההקלטה הדיגיטליות

נכנס לתפריט נגן מדיה

פקודות קוליות לתפקוד קביעות
) * Setupהקמה(
) * Setup menuתפריט
הקמה(
) * Settingsקביעות(

) * User dataמידע
משתמש(

* Delete users

מחק מידע משתמשים עבור יחסי זיווג

נכנס לתפריט מידע משתמש

כניסה לתפריט קביעות
) * Pairingזיווג(
) * Media settingsקביעות
מדיה(

מתחיל בתהליך יצירת יחסי זיווג

כניסה לתפריט נגן מדיה

הפעלת/הפסקת פעולת ניגון
באקראי
) * Loopניגון חוזר(
) * Loop trackניגון חוזר של
רצועת הקלטה(
) * Cycleניגון מחזורי(
הפעלת/הפסקת פעולת ניגון
חוזר

* Download phonebook
) * Updateעדכון(
) * Updatesעדכונים(
מפעיל את עדכון Blue&Me
* Add contacts
) * Pause updateה .עדכון(
* Pause updates
)השהיית עדכונים(
* Interrupt updates
)הפסק עדכונים(
) * Interrupt updateהפסק
עדכון(
משהה באופן זמני את תהליך
העדכון

* Reset all

הטען את ספר הטלפון מהטלפון הנייד
למערכת הדיבורית .הערה רק לטלפונים
”(*) ”Pull

הוסף אנשי קשר מהטלפון הנייד למערכת הדיבורית.
הערה רק לטלפונים “(*) ”Pull

מחק את כל מידע יחסי זיווג של הטלפון
ואת כל ספרי טלפון/קשרים וחזור לערכי
ברירת המחדל של המערכת

) * Resume updateחדש
פעולת עדכון(
* Resume updates
)חדש פעולת עדכונים(
מחדש את תהליך העדכונים
שהופסק קודם לכן
* Advanced features
)מאפיינים מתקדמים(
* Advanced options
)אופציות מתקדמות(
הכנס תפריט ADV. OPTION

) * Autoplayניגון אוטומטי(
) * Autoplay mediaניגון
אוטומטי מדיה(
) * Autoplay musicניגון
אוטומטי מוסיקה(

) * Exitיציאה(
יציאה מתפריט קביעות

* Device ID

* Connection code
* Connection ID

מציג את כל זהויות ההתקנים

BLUE&ME

) * Shuffleערבוב(
) * Random orderס ד ר
אקראי(

* Delete phonebook

מחק את ספר הטלפון הנוכחי

נכנס לתפריט קוד GPRS

)*( טלפון “ ”Pullפירושו שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה אוטומטית של ספר טלפון ,באמצעות
טכנולוגיה אלחוטית של בלוטוס; כל ספר הטלפון יוטען באופן אוטומטי לדיבורית ,במהלך תהליך הזיווג
הטלפוני.
)**( טלפון “ ”Pushפירושו שהטלפון הנייד שלך תומך בהטענה קשר בודד,
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(.
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איתור תקלות
ערכת דיבורית
כללי  מסך תצוגה

BLUE&ME

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

מסך התצוגה מציגNO PHONEBOOK :
)אין ספר טלפון(

עבור טלפוני “:”pull

עבור טלפוני “:”pull

¥

או המערכת אומרת:
“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
” .“Dialספר הטלפון לא הועתק כפי שנדרש.

להעתקת ספר הטלפון למערכת לך לתפריט
“הגדרות“ ובחר ב “מידע משתמש“ .לחיוג
מספר טלפון אמור “חייג“.

כאשר המערכת שואלת ”The data from
the phonebook will now be copied onto
”?) the system. Continueהמידע מספר

 ¥השתמש באופציה PHONEBOOK
)ספר הטלפון( בתפריט ,Settingss
להטעין את ספר הטלפון שוב.

הטלפונים יועתק כעת למער כת.
להמשיך?( .אתה תענה ב “.”No

 ¥הכנס מידע לספר הטלפון של הטלפון
הנייד שלך ,ולאחר מכן הטען את ספר
הטלפון שוב.

 ¥לא הטענת את ספר הטלפון שלך
באמצעות תפריט .SETTINGS
 ¥ספר הטלפון שהוטען נמחק.
עבור טלפוני “:”push
¥

כאשר המערכת שואלת ”The data from
the phonebook will now be copied onto
”?) the system. Continueהמידע מספר

הטלפונים יועתק כעת למער כת.
להמשיך?( .אתה תענה ב “.”No
 ¥לא שלחת רישומי אנשי קשר למערכת
בשימוש תהליך ADD CONTACTS
)הוסף רישומי אנשי קשר(
 ¥ספר הטלפון שהוטען נמחק.
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תפקודי קביעות  ניהול מידע משתמש
וספר טלפון
עבור טלפוני “:”push
ADD
באופציית
 ¥השתמש
) CONTACTSהוסף רישומי אנשי
קשר( בתפריט  ,Settingsלשלוח את
רישומי אנשי הקשר בספר הטלפון
בטלפון הנייד שלך למערכת.
תפקודי קביעות  ניהול מידע משתמש
וספר טלפון

מסך התצוגה מציג:

עבור טלפוני “:”pull

עבור טלפוני “:”pull

) PHONEBOOK EMPTYספר הטלפון
ריק(

 ¥אתה ענית ב “ ”Yesל “המידע מספר
הטלפון מועתק כעת למער כת.
להמשיך?“ אך הטענת ספר הטלפון אינה
כוללת רישומי אנשי קשר תקפים.

 ¥הכנס מידע רישומי אנשי קשר תקף )שם
ומספר טלפון אחד לפחות( בספר הטלפון
של הטלפון הנייד שלך ,לאחר מכן הטען
את ספר הטלפון שוב.

”Phonebook empty. To add contacts to the
phonebook go to SETTINGS menu and select
“USER DATA“. To dial a phone number, say
”) .“Dialספר הטלפון ריק .להוספת רישומי

 ¥השתמשת באופצייה PHONEBOOK
)ספר טלפון( בתפריט  ,SETTINGSאך
ספר הטלפון אינו כולל רישומי אנשי קשר
תקפים.

תפקודי קביעות  ניהול מידע משתמש
וספר טלפון

או המערכת אומרת:

אנשי קשר מספר הטלפון ,לך לתפריט
“הגדרות“ ובחר ב “מידע משתמש“ .לחיוג
מספר טלפון אמור “חייג“.

עבור טלפוני “:”push

עבור טלפוני “:”push

 ¥כאשר המערכת שאלה“ :המידע מספר
הטלפון מועתק כעת למער כת.
להמשיך?“ אתה ענית ב “ ”Yesאך לא
שלחת רישומי אנשי קשר תקפים,
במהלך תהליך .ADD CONTACTS

 ¥הטען את ספר הטלפון שוב ,וודא לשלוח
רישומי אנשי קשר תקפים למערכת
בשימוש הטלפון הנייד שלך ,כאשר אתה
נדרש לעשות זאת.

ADD
באופציית
 ¥השתמשת
 CONTACTSאך לא שלחת רישומי
אנשי קשר תקפים למערכת.

ADD
באופציית
 ¥השתמש
 CONTACTSלשלוח רישומי אנשי
קשר תקפים למערכת.

BLUE&ME

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

תפקודי קביעות  ניהול מידע משתמש
וספר טלפון.
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בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

מסך התצוגה מציג:

 ¥הטלפון הנייד המזווג )המותאם( אינו
מופעל.

 ¥הפעל את הטלפון הנייד.

) NO PHONEאין טלפון(
או המערכת אומרת:
”) ”There‘s no bluetooth phone connectedאין
אף טלפון בלוטוס מחובר(

 ¥הטלפון הנייד המזווג )המותאם( אינו
בטווח המערכת )הטלפון הנייד חייב להיות
ממוקם במר חק של  10מטרים
המערכת(.

BLUE&ME

 ¥חיבור הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס
נוטרל בטלפון הנייד שלך )Blue&MeTM
או ( ID
מסך התצוגה מציג:
TEL DISCONN.

 ¥שגיאה טכנית אירעה ביכולות הטלפון
הנייד עם הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס.

)הטלפון מנותק(

 ¥במהלך שיחת טלפון פעילה ,הטלפון
הנייד הוצא מטווח המערכת.

מסך התצוגה מציג:
) PAIR. FAILEDהזיווג )התאמה( נכשל(
או המערכת אומרת:
” ”Pairing failed please try again

)התאמה( נכשל נא נסה שוב(

)הזיווג

 ¥וודא שהטלפון שלך מזווג )מותאם(.
 ¥ודא שהטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס
בטלפון הנייד שלך מוכשרת לפעולה
) Blue&MeTMאו ( ID
 ¥וודא שהטלפון הנייד שזיווגת )שהתאמת(
עם המערכת נמצא בטווח שלה.
 ¥אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו
והפעלתו שוב ,לחדש את החיבור עם
.Blue&MeTM
 ¥אפס את  Blue&MeTMבסיבוב מפתח
ההצתה למצב  STOPולאחר מכן למצב
.MAR
 ¥וודא שמספר ה PINנכון ונסה להכניסו
שוב.

 ¥שגיאה טכנית אירעה במהלך תהליך
הזיווג )התאמה(.

 ¥אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו
והפעלתו שוב ,נסה להפעיל שוב את
תהליך הזיווג )התאמה(.
תפקודי קביעות  זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד שלך

62

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

מסך התצוגה מציג:

לאחר שלוש דקות כל ניסיון להכניס מספר
 PINנכשל ,מאחר וחלה חריגה מזמן הזיווג
)התאמה(.

נסה שוב לחדש את תהליך הזיווג )התאמה(.
במהלך שלב הכנסת ה  ,PINוודא שמספר
ה PINשאתה מכניס בטלפון הנייד שלך ,הוא
אותו המספר המוצג בתצוגת לוח המחוונים.

) PAIR. FAILEDהזיווג )התאמה( נכשל(
או המערכת אומרת:
””Bluetooth pairing timed out please try again

תפקודי קביעות  זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד שלך

)חריגת זמן בזיווג )התאמה( בלוטוס ,נא נסה
שוב(

) PRIVATE NUMBERמספר פרטי(

מסך התצוגה מציג:
ONLY AT REST
)ניתן להכשיר את התפקוד רק כאשר הרכב
נייח(

 ¥המטלפן חסם את זיהוי המטלפן ,כדי
למנוע מהמער כת להציג את ש ם
המטלפן ו/או מספר הטלפון שלו.

במקרה זה ,לא ניתן לעשות דבר ,ההודעה
תופיע תמיד.

אפילו סקירות קצרות של תצוגת הרכב שלך
עשויות להיות מסוכנות ,אם תשומת ליבך
תוסח ממשימות הנהיגה שלך .תפקודי
 Blue&Me TMמסוימים עשויים לד רוש
מהמשתמש להקדיש תשומת לב לתצוגת
הרכב ,והם זמינים רק כאשר הרכב נייח.

עצור את רכבך ונסה לבצע את התפקוד שוב
באופן ידני ,או המשך לנהוג ובצע את התפקוד
בשימוש במערכת זיהוי קול.

BLUE&ME

מסך התצוגה מציג:

 ¥המטלפן אינו מזוהה כשם המאוחסן
בספר הטלפון ,ולטלפון הנייד המזווג
)המותאם( אין את מאפיין זיהוי המטלפן.

הכנס רישום איש קשר בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך עבור שיחה נכנסת ,ולאחר
מכן הטען ספר טלפון/רישום איש קשר שוב.

או המערכת אומרת:
“Function is only available when the vehicle
”is stationary

)התפקוד זמין רק כשהרכב

נייח(
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בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

המערכת אינה מגיבה לפקודה קולית או
ללחיצה על מקש.

 ¥אם לא תדבר מספיק מהר לאחר הלחיצה
על  ,המערכת תפסיק את פעולת
הגומלין הקולית.

 ¥לחץ על ובסיום ההודעה הקולית בטא
בקול את הפקודה הקולית שוב.

 ¥אם אתה מדבר הרחק מדי מהמיקרופון
המובנה ברכב שלך )לדוגמה :אם אתה
יושב במושב האחורי( ,המערכת עלולה
לא לשמוע את הפקודה הקולית שלך.

BLUE&ME
64

וודא שאתה מביט לפנים ומדבר ברור
בעוצמת קול רגילה.

 ¥אם אינך ממתין לצליל לאחר הלחיצה על
 ,המערכת תקלוט רק חלק ממלת
המפתח ,ולא תזהה אותה נכון.
לפני השמעת
 ¥אם אינך לוחץ על
הפקודה הקולית ,המערכת לא תפעיל
את זיהוי קול ולכן לא תזהה את הפקודות
הקוליות שלך.
לכניסה
 ¥אם אינך לוחץ על
לתפריט הראשי ,לא יהיה אפשרי להיכנס
ידנית לתפריט .Blue&MeTM
אינך נוקט
 ¥אם לאחר לחיצה על
בפעולה בתוך שמונה שניות ,המערכת
לא תענה ללחיצה שלך על המקש.

ונסה שוב את הפעולה.
 ¥לחץ על
וודא לפעול בתוך שמונה שניות לערך,
.
לאחר הלחיצה על

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

המערכת תודיע לך להכניס מספר  ,PINאך
לא התקיים תהליך זיווג )התאמה(.

לאחר שאתה מוחק את הזיווג )התאמה(
ומידע המיוחס למשתמש בטלפון הנייד שלך,
יחסי הזיווי של בלוטוס עם הטלפון הנייד ועם
 Blue&MeTMלא יפעלו יותר.

בחר באופציה ) DELETE USERSמחק
משתמשים( במערכת ומחק את כל הזיווגים
)התאמות( ,זווג )התאם( את הטלפון שוב.
תפקודי ק ביעות  נהל את מידע
המשתמש שלך וספר הטלפון
תפקודי קביעות  זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד שלך

BLUE&ME

כאשר אתה נמצא בקרבת הרכב ,תוך מענה
לשיחה טלפונית בשימוש ישיר בטלפון הנייד,
לחצן “התשובה“ יפעיל באופן אוטומטי את
תפקוד הדיבורית )קול המטלפן יישמע
במיקרופונים של הרכב(.

סוגים מסוימים של טלפונים ניידים דורשים
ממך לקבוע את הטלפון לבחירה בין העברת
כניסה אוטומטית נכנסת למערכת ,או העברה
לא אוטומטית של שיחה נכנסת )אתה תעביר
את השיחה בשימוש בלוח המקשים של
הטלפון הנייד ,כפי שנדרש(.

התייחס למדריך למשתמש של ספר הטלפון
שלך ,כדי לקבוע את מיקום ברירת המחדל
שלך עבור שמע הטלפון ,כאשר שיחת טלפון
נקלטת.
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בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

זיווג )התאמה( טלפון נייד מזווג )מותאם(,

לפני זיווג )התאמה( מחדש עם הטלפון הנייד
שלך ,חובה למחוק את המידע מהזיווג
)התאמה( הראשון ב .Blue&MeTM

זכור כי יהיה רק צורך בפעם אחת לביצוע
תהליך הזיווג )התאמה( בטלפון הנייד שלך.
לאחר תהליך זהBlue&MeTM ,יתחבר באופן
אוטומטי לטלפון הנייד שלך ,בכל פעם
שתיכנס לרכבך ואתה מסובב את מפתח
ההצתה למצב .MAR

מסך התצוגה מציג:
) PAIRING FAILEDהזיווג )התאמה(
נכשל(
או המערכת אומרת:

לזיווג )להתאמת( הטלפון פעם שניה ,בחר
ב ) DELETE USERSמחק
משתמשים( ,ולאחר מכן זווג )התאם( מחדש
את הטלפון.

””Pairing failed please try again
)הזיווג )התאמה( נכשל נא נסה שוב(

BLUE&ME

תפקודי ק ביעות  נהל את מידע
המשתמש שלך וספר הטלפון
תפקודי קביעות  זיווג )התאמה( הטלפון
הנייד שלך .
לאחר הטענת הטלפון הנייד מרישומי שמות
אמצעיים/ראשי תיבות ,תחילת שמות או סופי
שמות של אנשי הקשר של הטלפון הנייד
שלך ,על ידי מערכת זיהוי קול.

המערכת אינה תומכת בשימוש בתחילת
שמות ,בסופי שמות או בשמות אמצעיים/
ראשי תיבות ,כאשר קוראים לאנשי קשר
בקול.

כאשר קוראים לאנשי קשר בקול ,בטא את
שם איש הקשר ללא שימוש בתחילת שמות,
סופי שמות או שמות אמצעיים/ראשי תיבות.
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
למערכת הטלפונית של הדיבורית.
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מספרי טלפון המכילים קודי חיוג בינלאומיים.

בטלפונים ניידים מסוימים ,כאשר מטעינים
שמות/מספרי טלפון למערכת הדיבורית,
הסימן  +נשמט.

החלף את “ “+ב “"00

)לדוגמה +39 :איטליה +44 ,אנגליה+33 ,
צרפת וכו’( קשים לחיוג.

)לדוגמה +39 :הופך .(0039

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

הטלפון המזווג )המותאם( מתנתק לפעמים
ומתחבר מחדש למערכת הטלפונית דיבורית,
ללא סיבה ברורה.

ברשימת ההתקנים המוכשרים לפעולה
בטכנולוגיה אלחוטית ב לוטוס  ,בחר ב
) Blue&Me TMזיהוי ש ם במער כת
 Blue&MeTMהמותקנת ברכבך(

לאחר השלמת תהליך הזיווג) ,התאמה( בחר
ב  ,Blue&Me TMמרשימת ההתקנים
המוכשרים לפעולה בטכנולוגיה אלחוטית
בלוטוס.

C500

כדי שהחיבור עם בלוטוס יפעל היטב ,הטלפון
חייב לזהות את מערכת הרכב כהתקן דיבורית.

לחץ על לחצן ) MENUתפריט( בלוח המקשים
ובחר באופציה “) 4ק בע את ההתקן
כדיבורית“( ,לאחר מכן לחץ על
להקים את חיבור בלוטוס.

במקרים מסוימים :אי אפשר לקרוא למספרים
ברשימת ) LAST CALLSהשיחות
האחרונות(.

בטלפונים ניידים מסוימים הסימן “ “+של קוד
החיוג הבינלאומי נשמט.

דגמים:

)Audiovox SMT 5600/Orange (HTC

BLUE&ME

טלפון ספציפי :אודיוווקס/אורנג’
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טלפון ספציפי :מוטורולה
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

כאשר משתמשים בטלפון נייד מזווג )מותאם(
מוטורולה ,פקודות המיקום השונות אינן
מזוהות על ידי .Blue&MeTM

הטלפונים הניידים של מוטורולה אינם
מספקים מידע מיקום למערכת הדיבורית,
כאשר מטעינים את ספר הטלפון.

ערוך את מידע איש הקשר בספר הטלפון של
הטלפון הנייד שלך .אם לאדם יש מספרי טלפון
רבים ,אתה יכול ליצור רישום איש קשר נפרד
עבור כל מספר טלפון.

לעיתים המערכת הטלפונית דיבורית אינה
מייצרת צלצול טלפון ,כאשר שיחה נכנסת.

כאשר צליל הטלפון הנייד נקבע ל “”vibrate
)טלטל( ,מערכת הטלפונית דיבורית אינה
מייצרת צלילי צלצול.

BLUE&ME

בכל שם הנפתח ,שם איש הקשר יופיע עם
 /Hאו  /Wאו  /Mבאופן הבא:
 ¥שם איש קשר ,H/רישום זה ייצג את
מספר ה ) HOMEהבית(
 ¥שם איש קשר ,W/רישום זה ייצג את
מספר ה ) WORKהעבודה(
 ¥שם איש קשר ,M /רישום זה ייצג את
מספר ה ) MOBILEהנייד(
לאחר יצירת רישומים נפרדים עבור האנשים
עם מספרי הטלפון הרבים ,מחק את ספר
הטלפון במערכת הטלפונית דיבורית ,והטען
מחדש את ספר הטלפון המעודכן.
לאחר שתעשה זאת ,פקודות המיקום
השונות ,תוכרנה ישירות על ידי המערכת.

דגמים:
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Motorola V600

וודא שקביעת צליל הטלפון הנייד שלך ל
“  ,”vibrateבעת שהוא מזווג )מותאם(
ומתחבר למערכת הטלפונית דיבורית.

בעיה

סיבה אפשרית

בעת ניהול שתי שיחות טלפון באמצעות
שיחה ממתינה ,כאשר לוחצים על
רק
שיחת הטלפון הנוכחית תיקבע למצב שיחה
ממתינה.

מצב זה נוצר עקב המאפיינים המיוחדים של
הטלפונים הללו.

דגמים:



Motorola V600 or V525

MOTOROLA V600 or V525

בטלפונים אלה שיחות שהוחמצו נכללות
ברשימת השיחות הנכנסות.

תפקודי טלפון  ביצוע שיחת טלפון



BLUE&ME

שיחות שהוחמצו ואינן מופיעות ב LAST
) CALLSשיחות אחרונות(
דגמים:

פתרון אפשרי
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טלפון ספציפי :נוקיה
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

לפני הקמת קשר עם טלפון נייד נוקיה מזווג
)מותאם( עם  ,Blue&MeTMמסך התצוגה
של הטלפון יצא בהודעת אישור )לדוגמה:
) ””Accept connection requestקבל דרישת
חיבור(

הטלפונים הניידים של נוקיה אינם מאפשרים
ל  Blue&MeTMלהקים חיבור אוטומטי עם
הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס.

בטלפון הנייד שלך ,נווט ל Connectivity
)יכולת חיבור( =< “) ”Bluetoothבלוטוס(.
בחר בתפריט הבא בשימוש במקש בצד ימין.
בחר ב  Blue&Me TMולאחר מכן
“) ”Authorizeאשר(.

BLUE&ME

במהלך שיחת טלפון פעילה באמצעות
המער כת הטלפונית די בורית ,חי בור
הטכנולוגיה האלחוטית בלוטוס מתנתק
כאשר לוחצים על לחצן  ,SRC/OKלהעביר
את הספק השמע מההתקן לטלפון הנייד.
דגמים:

בלחיצה על  SRC/OKבמהלך שיחה
טלפונית פעילה בסוג זה של טלפונים,
מנתקת את חיבור הטכנולוגיה האלחוטית של
בלוטוס.

שיחת הטלפון עדיין פעילה בטלפון הנייד .אם
ברצונך להתחבר מחדש ולהשתמש בערכת
.
הדיבורית שוב ,לחץ על

Nokia 6820, 6230 or 6600

בעת ניהול שתי שיחות טלפון באמצעות
שיחה ממתינה בטלפון נייד נוקיה ,כאשר
לוחצים על  SRC/OKלהעברת הספק שמע
לטלפון הנייד ,רק שיחת טלפון אחת מועברת.
כאשר לוחצים על מתג  SRC/OKלהעברת
הספק שמע של שיחת טלפון מהטלפון הנייד
נוקיה שלך לערכת דיבורית ,לא קורה דבר.
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להקמת החיבור אתה חייב לקבוע לכך את
הטלפון הנייד שלך.

היכולת להעביר הספק שמע של שתי שיחות
טלפון פעילות לטלפון הנייד ,אינה נתמכת על
ידי המערכת כאשר היא מזווגת עם טלפון נייד
נוקיה.





לחץ על
לחבר מחדש את
או
שיחת הטלפון למאפיין הדיבורית.

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

הוספת רישומי אנשי קשר מהטלפון הנייד ל
 Blue&MeTMאינה פועלת.

טלפון נייד זה יכול להוסיף רישומי אנשי קשר,
רק אם הרישומים נשמרו על כרטיס .SIM

העבר את רישומי אנשי הקשר שלך מזיכרון
הטלפון לכרטיס ה  ,SIMולאחר מכן בחר ב
) ADD CONTACTSהוסף רישומי אנשי
קשר( ונסה להעביר את הרישומים שוב.

דגמים:

NOKIA 7610

תפקודי קביעות  נהל את מידע
המשתמש שלך וספר הטלפון

דגמים:

NOKIA 6230, 6600

כאשר קולטים שיחת טלפון בטלפון נייד מזווג
)מותאם( ,מידע המטלפן מוצג בתצוגה הרב
תכליתית ,אך לא נוצר צליל צלצול.
דגמים:

NOKIA 6230

לאחר הטענת ספר הטלפון של הטלפון הנייד
המזווג )המותאם( ,כמה מספרי טלפון של
אנשי קשר עם מספרי טלפון מרובים ,אינם
נוכחים ב .Blue&MeTM
דגמים:

מצב זה נוצר עקב מאפייני צלילי הצלצול
המיוחדים של טלפונים אלה.



הטענת ספר הטלפון של דגם טלפון זה כמו
בטלפוני “ ,”pullולא בטלפוני “ .”pushמסיבה
זו ,רק הרישום שהוגדר מראש עבור כל איש
קשר מוטען.

BLUE&ME

כאשר קולטים שיחת טלפון בטלפון נייד מזווג
)מותאם( ,מידע המטלפן מוצג בתצוגה הרב
תכליתית ,אך צליל הצלצול נוצר רק לאחר
חמש שניות.

מצב זה נוצר עקב מאפייני צלילי הצלצול
המיוחדים של טלפונים אלה.





)NOKIA 6230 (firmware 5.35
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בעיה

סיבה אפשרית

לאחר קליטה ,תשובה וסיום שיחה שניה,
תצוגת תקלות תציג PRIVATE CALL
)שיחה נכנסת ,שיחה פרטית( ,במקום מספר
הטלפון של השיחה הראשונה

במקרה מיוחד זה ,המערכת אינה מסוגלת
לזהות איזה שיחת טלפון הסתיימה.

דגמים:

BLUE&ME

NOKIA 6820

מעבר לשניה אחת לדחיית
לחיצה על
שיחה שניה נכנסת ,מנתקת גם את שיחת
הטלפון הנוכחית.
דגמים:

למניעת חזרה של בעיה זו ,אפס את הטלפון
הנייד בהפסקת פעולתו והפעלתו מחדש.

בטלפון נייד זה ,צליל הצלצול של השיחה
השניה הנכנסת חלש מאוד.
ההתנהגות תלויה במאפיין המיוחד של טלפון
נייד זה.

צליל הצלצול של השיחה הנכנסת השניה
יהיה תמיד חלש יותר מהרגיל .נסה להעלות
את עוצמת צליל הצלצול.


NOKIA 6820

כאשר עונים לשיחה נכנסת בשימוש בלוח
המקשים של הטלפון הנייד ,לעיתים הטלפון
הנייד מתנתק מ  Blue&MeTMויש להמשיך
את השיחה בטלפון הנייד במקום במאפיין
הדיבורית.
דגמיםNOKIA 7610 :
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החיבור בין טלפון נייד זה לבין ,Blue&MeTM
עשוי להתנתק לעיתים.

המתן לחיבור.

NOKIA 6600

לא נוצר צליל צלצול כאשר שיחה שניה נכנסת
דגמים:



NOKIA 6600

לעיתים כאשר מנסים להשתמש בטלפון זה
עם  ,Blue&MeTMבשימוש לחצן
ההודעה ) SEARCHINGמחפש קשר(,
מוצג לפני שהקשר מיושם.
דגמים:

פתרון אפשרי

עבור גירסאות תוכנה מסוימות של טלפון נייד
זה ,תשובה לשיחה באמצעות לוח המקשים
של הטלפון הנייד ,תנתק באופן אוטומטי את
הטלפון הנייד ממערכת הדיבורית.

ענה לשיחה נכנסת בלחיצה על

.

טלפון ספציפי :סוניאריקסון

בעיה

סיבה אפשרית

לעיתים  Blue&MeTMאינו מגלה את הטלפון
הנייד ואינו מסוגל לבצע שיחה בדיבורית.
דגמים:

פתרון אפשרי


Sony-Ericsson Z600

 ¥אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו
ובהפעלתו שוב ,לחדש את החיבור עם
.Blue&MeTM
 ¥אפס את הטלפון הנייד בהפסקת פעולתו
ובהסרת סוללתו ,לאחר מכן החזר את
הסוללה למקומה והפעל אותו שוב.

דגמים:

Sony-Ericsson T610

הטענת ספר טלפון מהטלפון הנייד ל
 ,Blue&MeTMאינה פועלת.
דגמים:

Sony-Ericsson Z600

טלפון נייד זה יכול להטעין רישומי אנשי קשר,
רק עם הם נשמרו בזיכרון הטלפון.

BLUE&ME

כאשר משתמשים בשיחה ממתינה לקליטת
שיחה נכנסת במהלך שיחת טלפון מתנהלת,
לעיתים  Blue&MeTMמנתק את השיחה
המתנהלת.



לאחר שאתה סוגר את שיחת הטלפון
האחרת ,שקבלת משיחה ממתינה ,הטלפון
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
הטלפון מ  ,Blue&MeTMבבחירת האופציה
) DELETE PHONEBOOKמחק ספר
טלפון(.

תפקודי קביעות  נהל את מידע
המשתמש שלך וספר הטלפון
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בעיה

סיבה אפשרית

כאשר נכנסים לרכב במהלך שיחת טלפון,
לאחר לאחר סיבוב מפתח ההצתה למצב
 ,.MARשיחת הטלפון אינה מועברת באופן
אוטומטי למערכת הטלפונית דיבורית.

הטלפון הנייד דורש קביעה מיוחדת להעברה
אוטומטית של הספק שמע ,להתקן
טכנולוגיה אלחוטית בלוטוס.

דגמים:

BLUE&ME
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זה המספר המרבי של שיחות שניתן לאחסן.


Sony-Ericsson Z600

לאחר ניתוק וחיבור הטלפון שם ספק שירותי
הטלפון כבר אינו מוצג בתצוגת לוח המחוונים.
דגמים:



Sony-Ericsson Z600

לאחר זיווג )התאמה( הטלפון הנייד ,מערכת
הטלפונית דיבורית שומרת בזיכרון רק את 20
השיחות האחרונות
דגמים:

פתרון אפשרי

Sony-Ericsson T637



כדי למנוע בעיה זו ,לאחר הפסקת פעולת
הטלפון הנייד המתן  30שניות לפחות ,לפני
חיבורו למערכת הדיבורית.

קורא הודעות

אני מקבל הודעות  SMSבטלפון הסלולרי אך
לא ב .Blue&MeTM

לא כל הטלפונים הניידים תומכים בהעברת
הודעות  SMSל .Blue&MeTM

בדוק האם הטלפון הנייד שלך תומך בתפקוד
העברת הודעות  ,SMSהודעות בטכנולוגיית
בלוטוס ,או למידע נוסף ראה פרק “רשימת
קביעות טלפון הנתמכות על ידי
 ,”Blue&MeTMאו באתר .www.fiat.com

מלל  SMSהמתקבל ממרכז שירות נושא
הטלפון שלך ,מציג שם ומספר שולח בלתי
רגילים.

לא כל הטלפונים הניידים תומכים בהעברה
נכונה של שלם נושא הטלפון ,השולח הודעות
 SMSל .Blue&MeTM

 Blue&Me TMהפסיק לק בל הודעות
מהטלפון הנייד שלך.

אתה יכול היית לקבוע בטעות את האופציה
) NOT ACTIVEלא פעיל( ,מתפריט
) notification settingsקביעות הודעה(.

קבע בתפריט ) notification settingsקביעות
הודעה( או VISUAL+ACOUSTIC
)חזותי+קולי( ,או ) NOT VISUALלא חזותי(.
תפקודי קורא הודעות  הודעות ,SMS
פרק קביעות הודעה.

אינך יכול להציג כמה הודעות  ,SMSהקיימות
בטלפון הנייד שלך ,וברשימת הודעות SMS
של .Blue&MeTM

 Blue&MeTMמסוגל לקרוא ולשמור יותר מ
 20הודעות  SMSשהתקבלו ,בעת שערכת
הטלפון מחוברת למערכת .הודעות שהתקבלו
בקונטקסט אחר אינן מועברות ל
.Blue&MeTM

הודעות הנשמרות SMSניתנות למחיקה מ
.Blue&MeTM
תפקודי קורא הודעות  הודעות ,SMS
פרק ניהול הודעות  SMSומחיקת כל



BLUE&ME

בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

הודעות .SMS
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BLUE&ME
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בעיה

סיבה אפשרית

כמה הודעות  SMSאו חלק מהן אינו נקרא,
או אינו נקרא נכון באמצעות ערכת דיבורית
.Blue&MeTM

תווים “מיוחדים“ מסוימים בתוך הודעתSMS

פתרון אפשרי


שהתקבלה ,אינם ניתנים לפיענוח באמצעות
.Blue&MeTM

קורא הודעות  SMSשל  ,Blue&MeTMמציג
את מספר הטלפון של השולח ,במקום את
שם השולח.

ייתכן שבמהלך שלב רישום טלפון נייד ,בחרת
לא להטעין את ספר הטלפון ,או אם הטלפון
הנייד שלך תומך רק בניהול קשרים בודדים,
בחרת להטעין רק כמה קשרים.

לעתים לא ניתן לקרוא את הודעות  SMSשל
השולח.

כמה הודעות  SMSלדוגמה אלה שנשלחו על
ידי מפעיל הטלפון ,אינן קשורות למספר טלפון
השולח ,כך שלא ניתן להשתמש באופציה
) CALLהתקשר(.

כדי להטעין את ספר הטלפון של הנייד שלך,
התייחס לפריט מיוחד בתפריט קביעות.

תפקודי קביעות ,פיסקה רישום
טלפון סלולרי ,וניהול מידע משתמש.



נגן מדיה
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

הודעה מוצגת:

 ¥אף התקן  USBאינו מחובר בפתח חיבור
 USBברכב.

 ¥ציית להוראות לחיבור התקן ה  USBשלך
ל .Blue&MeTM

 ¥אף קובץ שמע דיגיטלי אינו שמור בהתקן
האחסון .USB

 ¥אחסן קבצי שמע דיגיטליים בהתקני
האחסון  USBשלך ,בהתאם להוראות
הניתנות על ידי תוכנת קובץ המדיה שלך.

) NO MEDIAלא נמצאה מדיה(
או  Blue&MeTMאומר:
””No mdeia found

 ¥אם הפסקת החשמל מופסקת,
)לדוגמה :מצבר הרכב נותק(,

 ¥התקן האחסון
.Blue&MeTM

לאחר חיבור התקן ה  USBשלך והתקנת
המפתח האלקטרוני במתג ההצתה ,לא
מנוגנת מוסיקה.

USB

אינו נתמך על ידי

בניית ספריית המדיה עשויה לדרוש מספר
דקות.

 ¥בדוק האם התקן ה  USBנתמך על ידי
.Blue&MeTM

המתן לבניית הספריה.
אם הזמן הנדרש לבניית הספריה חריג ,אתה
יכול להתערב בהפחתת מספר קבצי השמע
שיאוחסנו בהתקן ה  USBשלך.

BLUE&ME

 Blue&MeTMיאבר כוח באופן זמני .במקרה
שכזה ספריית המדיה תצטרך להיבנות
מחדש.

 ¥הסר את התקן ה  USBמפתח התקנת
ה  USBוהתקן אותו מחדש ,כדי לבנות
שוב את ספריית המדיה.
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בעיה

סיבה אפשרית

פתרון אפשרי

הודעה מוצגת:

לא אוחסנה אף רשימת ניגון בהתקן האחסון
 USBהמחובר.

בנה רשימת ניגון במחשב שלך בשימוש
תוכנת קבצי המדיה ,והעתק אותה להתקן
ה  USBשלך.

) NO PLAYLISTSאין רשימות ניגון(
או  Blue&MeTMאומר:
””No playlists found

BLUE&ME

הודעה מוצגת:
) INVALID PLAYLISTרשימת ניגון בלתי
תקפה(

 ¥בנה את רשימת הניגון שוב לפי ההוראות
הניתנות בפרק בניית רשימות ניגון עבור
  Blue&MeTMעצות מעשיות.
 ¥אם הבעיה מוסיפה להתקיים ,מחק את
רשימת הניגון מהתקן ה  USBשלך.

הודעה מוצגת:

 ¥אף קובץ מדיה אינו נכלל ברשימת הניגון.

) EMPTY PLAYLISTרשימת ניגון ריקה(

 ¥קובץ  wplגדול מדי עבור קיבולת האחסון
של .Blue&MeTM

””Empty playlist

 ¥רשימת הניגון אינה כוללת הפניות לקבצי
מדיה בהתקן ה  USBשלך.

או  Blue&MeTMאומר:

הודעה מוצגת:
) BAD MEDIAמדיה גרועה(
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רשימת הניגון ניזוקה או בלתי תקפה.

 ¥וודא שרשימת הניגון היא בפורמט של
 m3uאו של .wpl

קובץ השמע הדיגיטלי ניזוק או בלתי תקף.

 ¥מחק את רשימת הניגון מהתקן ה USB
שלך ,או העתק קבצי מדיה לרשימת
הניגון באמצעות תוכנת קובץ המדיה
שלך.

 ¥הפחת את מספר רצועות ההקלטה
ברשימת הניגון ,בשימוש תוכנת קובץ
המדיה שלך.

מחק מדיה גרועה מהתקן ה  USBשלך.

בעיה

סיבה אפשרית

הודעה מוצגת:

רצועת ההקלטה שנבחרה היא מוגנת ב
 ,DRMולא ניתן לנגנה בנגן המדיה.

) PROTECTEDתוכן מוגן(

פתרון אפשרי


או  Blue&MeTMאומר:
””Protected content
 Blue&MeTMאינו מנגן את כל הקבצים
הדיגיטליים ברשימת הניגון.

 ¥רשימת הניגון שלך כוללת קבצים מוגני
 ,DRMהמערכת מתעלמת מהם במהלך
הניגון.
רשימת הניגון שלך כוללת יותר מ
¥
 20,000רצועות הקלטה ,וזה מספר
הקבצים המרבי שניתן להעתיק לספריית
מדיה.
¥



רשימת הניגון מאוחסנת בהתקן ה USB

BLUE&ME

ספריית המדיה אינה מציגה את כל הקבצים
הדיגיטליים ,המאוחסנים בהתקן ה
שלך.

USB

רשימת הניגון שלך כוללת קבצים מוגני ,DRM
שלא ניתן לנגנם; או שהיא מכילה הפניות
לקבצי מדיה בלתי תקפים.

למידע נוסף ראה פרק התקני אחסון USB
נתמכים.

שלך ,הכולל יותר מ  20תיקיות.
תיקיות וקבצים חייבים להיות מועתקים
לספריית המדיה.
לאחר השמעת הפקודה:
 Blue&MeTMאומר:
”) ”Command not availableהפקודה
אינה זמינה( ,למרות שהפקודה שהשמעת
היא פקודה קולית ברמה הראשונה.

פקודות מסוימות אינן זמינות כאשר רצועת
הקלטה מושהית ,או נגן התקליטורים מנגן
רצועת הקלטה.

אם ניגון רצועת ההקלטה הושהה ,המשך
בניגון באמצעות לחיצה על
.
לאחר מכן השמיע את הפקודה הקולית שוב.
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בעיה

סיבה אפשרית

התקן אחסון  USBמסוים שחובר בעבר ,לוקח
לו  10שניות עד לתחילת הניגון ב
.Blue&MeTM

הסרת את התקן האחסון
שלך לפני שהוא היה מוכן.

פתרון אפשרי
USB

מהמחשב

להכנת התקן אחסון בשימוש במיקרוסופט
ווינדוס  ,XPבתפריט התחל ,לחץ על המחשב
שלי ,לחץ על הלחצן הימני על התקן אחסון
 ,USBבחר במאפיינים ,בחר בתג הכלים
ובאזור “בדיקת שגיאות“ הקש על לחצן
“בדוק עכשיו ;“...בדוק את תיבת “תקן באופן
אוטומטי את שגיאות המערכת“ והקש לאחר
מכן על התחל.

BLUE&ME

להימנע מבעיה זו בעתיד ,עליך להסיר
בביטחה את התקן האחסון  ,USBבשימוש
באופציה “הסרת חומרה בביטחה“.

הגנת מידע אישי
תפקודי  Blue&MeTMמחייבים ניהול מידע אישי .על מנת להגן על מידע אישי ולמנוע גישה לא מורשית אליו Blue&MeTM ,יושם עם הקריטריונים
הבאים:
 ¥מידע אישי המחובר לתפקודי ערכת הדיבורית )ספר טלפון והשיחות האחרונות( ,ניתן לגישה רק לאחר זיהוי אוטומטי הטלפון הנייד שלך
המוכשר לפעולה בטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס;
 ¥מידע אישי מאוחסן ניתן למחוק בשימוש בתפקודי  Blue&MeTMמיוחדים.
לפרטים נוספים כיצד למחוק מידע אישי ,התייחס לפרק תפקודי קביעות  נהל את מידע המשתמש.
חשוב קח בחשבון שכאשר אתה עוזב את הרכב במרכז שירות ,מידע אישי המאוחסן ב ) Blue&MeTMספר טלפון ו  20השיחות האחרונות(
עשוי להיות חשוף או יעשה שימוש בלתי מורשה .לפני שאתה עוזב את רכבך במרכז שירות ,אתה יכול למחוק את כל המידע השמור ואת ספר
הטלפון מ .Blue&MeTM

לפרטים נוספים כיצד למחוק מידע אישי וספר טלפון ,התייחס לפרק תפקודי קביעות  נהל את מידע
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המשתמש.

הערות לשימוש בתוכנת המערכת
המערכת כוללת תוכנה ברישיון מטעם היצרן כפופה להסכם אחיזה ברישיון .כל הסרה ממנה ,העתקה ,הנדסה הפוכה או כל שימוש בלתי
מורשה בתוכנה במערכת זו ,מהווה הפרה של הסכם האחיזה ברישיון ואסור בתכלית ,ועלול לגרור פעולה חוקית נגדך.
אזהרה ניסיון לפרוץ להתקן  Blue&MeTMאו התקנת תוכנה בלתי מאושרת ,עלולה להוביל לביטול אחריות ולסיכוני בטיחות ,כולל סיכון המידע
המאוחסן

הסכם רישיון למשתמש קצה )“(”EULA

 אם אינך מסכים להסכם אחיזה ברישיון של משתמש קצה זה )“ ,(”EULAאל תשתמש בהסכם זה או תעתיק את התוכנה .במקום זאת
התקשר ישירות לפיאט כלי רכב  .S.p.Aעבור הוראות עבור התקן)ים( שאינם בשימוש .כל שימוש בתוכנה הנכללת אך אינה מוגבלת
לשימוש בהתקן ,יהווה הסכמה מצידך ל “ ”EULAזה )או אישרור כל הסכם קודם(.

הענקת רישיון תוכנה  הסכם  EULAזה מעניק לך את הרישיון הבא:

BLUE&ME

 רכשת התקן )“ (”DEVICEהכולל תוכנה ברישיון מטעם חברת פיאט כלי רכב  .S.p.Aמאחד או יותר מהמחזיקים ברישיון )“פיאט כלי רכב
 .S.p.Aספקי תוכנה“( .מוצרי תוכנות שכאלה ובאותה המידה מדיה החוברת אליהם ,חומרים מודפסים או מסמכים אלקטרוניים “און ליין“
)“ = ”SOFTWAREתוכנה( ,מוגנים בחוקי ואמנות רכוש אינטלקטואלי בינלאומיים .התוכנה המוגנת ברישיון אינה נמכרת ,כל הזכויות
שמורות.

 זיהוי דיבור .אם התוכנה כוללת רכיב)י( זיהוי דיבור ,עליך להבין כי זיהוי דיבור הוא תהליך סטטיסטי פנימי וכי שגיאות זיהוי עשויות להיות
כלולות בה .לא חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aולא הספקים שלה יהיו אחראיים לנזקים כלשהם הנובעים משגיאות בתהליך זיהוי דיבור.
 הגבלות על הנדסה הפוכה ,חלוקה או פירוק .אסור לך לבצע הנדסה הפוכה ,לחלק או לפרק את התוכנה ,מלבד אם מידת פעילות שכזו
מותרת בפירוש בחוק ישים ואינו מנוגד להגבלות אלה.
  EULAבודד .מסמכי משתמש הקצה עבור ההתקן עשויים לכלול גירסאות מרובות של  EULAזו ,כגון התקנות מרובות ו/או גירסאות מדיה
מרובות )לדוגמה במסמכי המשתמש ובגירסאות התוכנה( .גם אם אתה מקבל גירסאות מרובות של  ,EULAאתה מקבל רישיון אחד )(1
לתוכנה.
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 אין שכירה .מלבד היותך מורשה מטעם חברת פיאט כלי רכב  ,אינך יכול להשאיל ,להשכיר או להלוות את התוכנה.
 העברת תוכנה .אתה רשאי להעביר את זכויותיך בחסות חוזה  EULAזה רק כחלק מהמכירה או ההעברה של ההתקן .בתנאי שאינך מחזיק
ברשותך העתקים והעברת את כל התוכנה )כולל כל חלקי הרכיבים ,כל המדיה והחומרים המודפסים ,שדרוגים כלשהם ,את הסכם ה
 EULAהזה ואם ישים את המסמך)ים( המעידים על מקוריותו( ,והמקבל ממך מסכים לחוזה  EULAזה .אם התוכנה שודרגה ,כל העברה
חייבת לכלול את כל גירסאות התוכנה.
 סיום .ללא משוא פנים ביחס לזכויות אחרות כלשהן ,חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aאו ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  ,S.p.Aרשאים
לסיים הסכם EULAזה ,אם אתה תיכשל בציות לתנאים של הסכם  EULAזה .במקרה שכזה ,אתה תהיה חייב להשמיד את כל ההעתקים
של התוכנה ואת כל חלקי הרכיבים שלה.
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 הסכמה לשימוש במידע .אתה מסכים כי ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות
המיועדת ,רשאים לאסוף ולהשתמש במידע טכני שנאסף בכל צורה שהיא ,כחלק משירותי התמיכה במוצר המיוחסים לתוכנה .ספקי
התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,רשאים להשתמש במידע זה רק כדי לשפר
את המוצרים שלהם ,או כדי לספק לך שירותים מותאמים במיוחד וטכנולוגיות .ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים
הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,רשאים להעביר מידע זה לאחרים ,אך לא באופן המזהה אותך אישית.
 רכיבי שירות המבוססים על אינטרנט .התוכנה עשויה להתיר לחברת פיאט כלי רכב  ,S.p.Aספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב S.p.A
וכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,להשתמש בשירותים מסוימים המבוססים על אינטרנט .אתה תאשר ותסכים כי
חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,יהיו רשאים לבדוק באופן אוטומטי את גירסת התוכנה
ו/או את הרכיבים שעשית בהם שימוש והם עשויים לספק שדרוגים או תוספות לתוכנה ,שניתן יהיה להורידה ישירות להתקן שלך.

 תוכנה/שירותים נוספים .התוכנה עשויה להרשות לחברת פיאט כלי רכב  ,S.p.Aספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל
הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,לספק לך עדכוני תוכנה ,תוספות ,רכיבים נוספים או שירותי רכיבי תוכנה המבוססים על
האינטרנט זמינים ,לאחר התאריך שבו רכשת את ההעתק הראשוני של התוכנה )“רכיבים משלימים“(.
 אם חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aמספקת או מעמידה לרשותך רכיבים משלימים ותנאים נוספים של הסכם  EULAאינם מלווים אותם,
בכל מקרה התנאים של הסכם  EULAזה יהיו תקפים.
 אם ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת ,מעמידים לרשותך רכיבים
משלימים ותנאים נוספים של הסכם  EULAאינם מלווים אותם ,התנאים של הסכם  EULAזה יהיו תקפים ,מלבד אם ספקי התוכנה של
חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת המספקים את הרכיבים המשלימים יהיו ספקי
הרישיון לרכיבים המשלימים.
 חברת פיאט כלי רכב  ,S.p.Aספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת,
שומרים לעצמם את הזכות לא להמשיך במתן שירותים כלשהם המבוססים על אינטרנט המסופקים לך ,או הועמדו לרשותך באמצעות
השימוש בתוכנה.
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 קשרים לאתרים של צד שלישי .התוכנה עשויה לספק לך את היכולת להתקשר לאתרים של צד שלישי ,באמצעות השימוש בתוכנה .אתרי
הצד השלישי אינם נמצאים תחת הביקורת של חברת פיאט כלי רכב  ,S.p.Aספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים
הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת .לא ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aולא הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות
המיועדת אחראיים ) (iלתכנים של אתרי הצד השלישי ,לקישורים כלשהם הכלולים באתרי צד שלישי או שינויים או עדכונים באתרי צד
שלישי ,או ) (iiהעברת אתרים או צורה אחרת של העברה המתקבלות מאתרים של צד שלישי .אם התוכנה מספקת קישורים לאתרים של
צד שלישי ,קישורים אלה מסופקים לך רק לצורך נוחות והכללת כל קישור שהוא אין פירושו קבלת אחריות של חברת פיאט כלי רכב ,S.p.A
ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם ו/או הסוכנות המיועדת על אתרים של צד שלישי.

שדרוגים ומדיית הכשרה

זכויות נכסים אינטלקטואליים
כל זכויות כותרים ונכסים אינטלקטואליים בתוכנה או שייכים לה )כולל אך ללא הגבלה באיורים כלשהם ,צילומים ,אנימציות ,קטעי ווידיאו ,אודיו,
מוסיקה ,טקסט המאוגדים בתוכנה( ,החומרים המודפסים הנלווים והעתקים כלשהם של התוכנה ,השייכים לחברת פיאט כלי רכב ,S.p.A
ספקי התוכנה של חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aוכל הגורמים הקשורים אליהם או הספקים .התוכנה נמסרת בחוזה רישיון ואינה נמכרת .אסור לך
להעתיק או להדפיס חומרים הנלווים לתוכנה .כל זכויות כותרים ונכסים אינטלקטואליים בתכנים אשר ניתן להשיג אליהם גישה באמצעות
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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 אם התוכנה המסופקת על ידי חברת פיאט כלי רכב  S.p.Aבנפרד מההתקן ,במדיה כגון שבב  ,ROMתקליטור)ים(  ,ROMבאמצעות הורדה
מאתר או באמצעים אחרים ומתוייקת “למטרות שדרוג בלבד“ ,אתה רשאי להתקין העתק אחד ) (1של תוכנה כזו בהתקן כהעתק חלופי
לתוכנה הקיימת ולהשתמש בה בהתאם להסכם  EULAזה כולל תנאי  EULAנוספים המלווים את שדרוג התוכנה.
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אזהרה

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

מצבי קליטה
תנאי הקליטה משתנים כל הזמן בעת
הנהיגה .ההפרעות לקליטה עשויות
להיגרם מקרבת הרים ,מבנים או
גשרים ,במיוחד אם המכונית רחוקה
ממשדר תחנת הרדיו.
אזהרה בעת קליטת דיווחי תנועה,
ייתכן שעצמת הקול תוגבר בהשוואה
להשמעה רגילה.

תפקודים
וכוונונים

בטיחות בכביש
אחנו ממליצים לך ללמוד להשתמש
בתפקודים השונים של מערכת השמע
)לדוגמה ,שמירת תחנות( לפני תחילת
הנהיגה.

מדריך
מהיר

אזהרה

הלוח הקדמי של מערכת
השמע כולל חלקים הניתנים
להסרה .הרחק את הילדים ממערכת
השמע ואל תשאיר אותם ללא
השגחה כדי למנוע את הסכנה של
בליעת חלקים אשר עלולה לגרום
לחנק הילדים.

עצמת קול גבוהה מדי
עלולה לסכן את הנהג ואת
משתמשי הדרך האחרים .הקפד
לקבוע עצמת קול שתאפשר לך
לשמוע את הקורה מסביבך )למשל,
צפירות ,סירנות אמבולנסים ,ניידות
משטרה וכו'(.

הקדמה

מערכת השמע של הרכב ,המצוידת
בנגן תקליטורי שמע ותקליטורי ,MP3
תוכננה בהתאם למאפיינים הייחודיים
של תא הנוסעים ,כולל עיצוב מותאם
המשתלב היטב בסגנון לוח המכשירים;
גודל מערכת השמע של הרכב תואם
לרכב ומכיוון שאינו מתאים לדגמי כלי
רכב אחרים ,זהו מכשיר קבוע ברכב.
מערכת השמע מותקנת במיקום נוח
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

תוכן
העניינים

הקדמה
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הקדמה

תוכן
העניינים

טיפול ותחזוקה
מבנה מערכת השמע מבטיח אורך
חיים ללא צורך בתחזוקה מיוחדת.
במקרה של נזק ,פנה לסוכנות פיאט.
נקה את הלוח הקדמי בפיסת בד רכה
אנטי-סטטית .חומרי ניקוי והברקה
עלולים לפגוע בפני המכשיר.
תקליטור
זכור כי נוכחות אבק ,שריטות או
עיוותים בתקליטור עלולים לגרום
לקפיצות בעת השמעת התקליטור
ולאיכות שמע ירודה .כדי להשיג תנאי
השמעה אופטימליים ,אנחנו ממליצים
על ההנחיות הבאות:
 השתמש רק בתקליטורים הנושאים
את הסימון הבא:





תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

CD





איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו



נקה טביעות אצבעות ואבק מפני
התקליטור באמצעות פיסת בד
רכה .החזק את התקליטור בהיקף
החיצוני שלו ונקה אותו מפנים
התקליטור כלפי חוץ;
לעולם אל תנקה את התקליטור
בחומרי ניקוי כימיים )לדוגמה,
תרסיס אנטי-סטטי או מדלל(
מכיוון שהם עלולים לפגוע בפני
התקליטור;
לאחר האזנה לתקליטור ,החזר אותו
לקופסה המקורית שלו ,כדי למנוע
פגיעה או שריטות שעלולים לגרום
לקפיצות במהלך השמעה;
אל תחשוף תקליטורים לקרינת
שמש ישירה ,לטמפרטורות גבוהות
או ללחות למשכי זמן ארוכים ,מכיוון
שתנאים אלה עלולים לגרום לעיוות
התקליטור;
אל תדביק מדבקות על פני
התקליטור ואל תכתוב על המשטח
המוקלט באמצעות עיפרון או עט.

כדי להוציא תקליטור מהקופסה,
לחץ על הפתח האמצעי והרם את
התקליטור ,תוך החזקה זהירה בהיקף
החיצוני שלו.
החזק תמיד את התקליטור בהיקף
החיצוני שלו .לעולם אל תיגע בפני
התקליטור.
להסרת טביעת אצבעות ואבק ,נקה את
פני התקליטור במטלית רכה והתחל
מפנים התקליטור כלפי חוץ.
אל תשתמש בתקליטורים שרוטים
מאוד ,סדוקים ,מעוותים וכולי .שימוש
בתקליטורים כאלה עלול לפגוע במכשיר
ולגרום בו לתקלות.
להשמעה באיכות הקול הטובה ביותר,
השתמש בתקליטורים מקוריים .איננו
יכולים להבטיח פעולה תקינה במדיית
 CD-R/RWשלא נצרבה כהלכה ו/או
אם נצרבו בה יותר מ 650 MB-נתונים.
אזהרה אל תשתמש בעטיפות מגן
מסחריות לתקליטורים או בתקליטורים
עם מייצבים ,מכיוון שהתקליטורים
עלולים להיתקע במנגנון הפנימי ולפגוע
בנגן התקליטורים.
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הקדמה
תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר
איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

המערכת המלאה כוללת את הרכיבים
הבאים:
 שני רמקולים בקוטר  165מ"מ
לצלילי ביניים/צלילים נמוכים בעצמה
של  40ואט בכל אחת מהדלתות
הקדמיות;
 שני רמקולים בקוטר  38מ"מ
לצלילים גבוהים בעצמה של  30ואט
בכל אחד מהעמודים הקדמיים;
 שני רמקולים בקוטר  165מ"מ
לטווח צלילים מלא בעצמה של
 40ואט בכל אחד מלוחות הצד
האחוריים;
 אנטנה המותקנת בגג הרכב;
 מכשיר רדיו ונגן תקליטורים.MP3/

רדיו

בנוסף ,על המדבקה )או הקופסה( של
תקליטורים מוגנים לא מופיע לעתים
הסמל המזהה תקליטור שמע:

מאפיינים טכניים

תוכן
העניינים

אזהרה אם משתמשים בתקליטור בעל
תכונת הגנה מהעתקה ,ייתכן שיחלפו
מספר שניות לפני שהמכשיר יפעיל
אותו .בנוסף ,עקב התפוצה של שיטות
הגנה חדשות ושונות ,אנחנו לא יכולים
להבטיח כי המכשיר יצליח תמיד להפעיל
את כל סוגי התקליטורים המוגנים.
המידע על ההגנה מפני העתקה כתוב
לעתים בכתב קטן או קשה לקריאה
על מדבקת התקליטור או מסומן
במינוח כגון ) COPY CONTROLבקרת
העתקה() COPY PROTECTED ,מוגן
מפני העתקה(THIS CD CANNOT BE ,
) PLAYED ON A PC/MACאי-אפשר
להשמיע תקליטור זה במחשב  PCאו
מקינטוש( ,או מזוהה בסמלים כגון:

אזהרה נגן התקליטורים מסוגל לקרוא
את רוב מערכות הדחיסה הנפוצות
כיום בשוק )לדוגמה,BLADE ,LAME :
 ,(FRAUNHOFER ,XINGאולם ,עקב
התפתחות המערכות האלה ,אנחנו לא
יכולים להבטיח את ההפעלה של כל
מבני הדחיסה.
אזהרה אם מכניסים למכשיר תקליטור
רב-סבבים ) (multisessionיופעל רק
הסבב הראשון שנצרב.

אם מותקנת מערכת  HiFiלהשגת
איכות שמע גבוהה )אם הוזמנה(:
 שני רמקולים בקוטר  165מ"מ
לצלילי ביניים/צלילים נמוכים בעצמה
של  60ואט;
 שני רמקולים לצלילים גבוהים
בעצמה של  40ואט בכל אחד
מהעמודים הקדמיים;
 שני רמקולים לטווח צלילים מלא
בעצמה של  40ואט בכל אחד
מלוחות הצד האחוריים;
 רמקול לצלילים נמוכים מאוד בעצמה
של  60ואט מתחת למושב הקדמי
הימני;
 מגבר  4x30ואט מאחורי לוח הצד
הימני האחורי;
 אנטנה המותקנת בגג הרכב;
 מערכת שמע המצוידת בנגן
תקליטוריםMP3/
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מדריך מהיר

הקדמה

תוכן
העניינים

QUICK GUID

QUICK GUIDE

מאפייני מערכת השמע






הדגשת צלילים נמוכים
אקולייזר מוגדר
אקולייזר הניתן להתאמה אישית
התאמה אוטומטית של עצמת
הקול בהתאם למהירות המכונית
)(SPEED VOLUME
תפקוד השתק
)(Loudness

לחצן

MP3

g

איתור
תקלות

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

F0S0075m

–+/
FM AS

מאפייני מקלט הרדיו

מאפייני נגן התקליטורים

 קליטת דיווחי תנועה )(TA
 אחסון אוטומטי של  6תחנות
בתחום  FMייעודי - AS) FMA -
שמירה אוטומטית(






הפעל/השהה
בחר בקטע המוזיקלי הקודם/הבא
קידום מהיר/החזרה מהירה
בחר תיקייה הקודמת/הבאה

תפקודים עיקריים

אופן הפעלה

הפעלה

לחץ על הלחצן

הפסקת פעולה

לחץ על הלחצן שניות אחדות

כוונון עצמת הקול

לחץ על  :+הגברת עצמת הקול
לחץ על  :-הפחתת עצמת הקול

בחירת תחום התדרים להשמעה FMA ,FM2 ,FM1

לחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצבים
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˙

˙

˙

חיפוש תחנות רדיו:
• חיפוש אוטומטי
• חיפוש ידני

חיפוש אוטומטי :לחץ על הלחצנים ˙ או
)לחץ על הלחצן שניות אחדות כדי לבצע קידום מהיר(
או
חיפוש ידני :לחץ על הלחצנים
)לחץ על הלחצן שניות אחדות כדי לבצע קידום מהיר(

שמור את תחנת הרדיו המושמעת כעת

לחץ על אחד מלחצני התחנות הקבועות  1עד  6למשך
שניות אחדות כדי לשמור בו את התחנה

בחירת תחנה השמורה בזיכרון

לחץ לחיצה קצרה על אחד מלחצני התחנות הקבועות  1עד
 6כדי לבחור את התחנה

לחצן

תפקודי נגן התקליטורים

אופן הפעלה

˚

הוצאת תקליטור

לחץ על הלחצן לחיצה קצרה

השמעת הקטע הקודם/הבא

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ˙ או

˙

קידום מהיר/החזרה מהירה של הקטע המושמע בתקליטור

לחץ שניות אחדות על הלחצן ˙ או

˙

או

˙

˙

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן

˙

˙

השמעת התיקייה הקודמת/הבאה )בתקליטור(MP3-

˙

˙

˙

˙

˙

123456

איתור
תקלות

䊲

נגן תקליטורי

˙

䊱

¯

˙

לחצן

תפקודי הרדיו

אופן הפעלה

˙

˙

MENU

אפשרויות כוונון מתקדמות

הפעלת התפריט :לחץ על הלחצן לחיצה קצרה
בחירת התפקוד המבוקש לכוונון :לחץ על הלחצנים
כוונון ההגדרות :לחץ על הלחצנים ˙ או

MP3

או

רדיו

AUD

כוונוני שמע :צלילים נמוכים ) ,(BASSצלילים גבוהים ) (TREEBLEהפעלת התפריט :לחץ על הלחצן לחיצה קצרה
בחירת התפקוד המבוקש לכוונון :לחץ על הלחצנים
איזון רמקולים מימין/משמאל ),(BALANCE
כוונון ההגדרות :לחץ על הלחצנים ˙ או
איזון רמקולים מלפנים/מאחור )(FADER

או

תפקודים
וכוונונים

z

הקול נשמע/הקול מושתק )השתק/השהה(

לחץ על הלחצן לחיצה קצרה

מדריך
מהיר

CD

לחצן בחירת מקלט הרדיו/נגן התקליטורים כמקור השמע

לחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצבים

הקדמה

AM

בחירת תחום התדרים להשמעה MW ,LW

לחץ על הלחצן לחיצות חוזרות כדי לעבור בין המצבים

תוכן
העניינים

לחצן

תפקודים עיקריים

אופן הפעלה
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80

40 60

180
160
CD

הקדמה

תוכן
העניינים

בקרות בהגה )אם קיימות(
100 120 140

הפעלת השמע/השתקת השמע
)כשהרדיו מופעל(

לחץ על הלחצן לחיצה קצרה

+

הגברת עצמת הקול

לחץ על הלחצן

-

הפחתת עצמת הקול

לחץ על הלחצן

SRC

לחצן בחירת תחום התדרים )(LW ,MW ,FMA ,FM2 ,FM1
ומקור השמע )רדיו  -תקליטור  -תקליטור (MP3

לחץ על הלחצן

˙

מדריך
מהיר

פונקצייה

אופן הפעלה

מקלט רדיו :בחירת אחת התחנות הקבועות בזיכרון ) 1עד (6
נגן תקליטורים :בחירת הקטע הבא

לחץ על הלחצן

˙

F0S0160m

לחצן

מקלט רדיו :בחירת אחת התחנות הקבועות בזיכרון ) 1עד (6
נגן תקליטורים :בחירת הקטע הקודם

לחץ על הלחצן

‘

התפקודים של לחצן זה פעילים
רק כאשר מותקנת מערכת
™) Blue&Meעיין במידע המתאים(

-

MAIN/ß

התפקודים של לחצן זה פעילים
רק כאשר מותקנת מערכת
)עיין במידע המתאים(

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

&

-

™Blue&Me

8
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איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי



רדיו



מאפייני מערכת השמע
 תפקוד השתק/השהה;
 תפקוד השתקה רכה;
 תפקוד הדגשת צלילים נמוכים;
 אקולוייזר גרפי של  7ערוצים:
 כוונון נפרד של תחום הצלילים
הנמוכים והגבוהים;
 איזון עצמת השמע ימין/שמאל.

תפקודים
וכוונונים






מדריך
מהיר

מאפייני מקלט הרדיו
 חיפוש תחנות  PLLבתחומי תדרים
;FM/AM/MW/LW
 תפקודי ) RDSמערכת נתוני רדיו(
עם ) TAדיווחי תנועה( ) TP -תכניות
דיווחי תנועה( ) EON -תחנות
נוספות השייכות לאותה רשת( -
) REGתכניות אזוריות(;
 :AF בחירת חיפוש תדר חלופי
במצב ;RDS
 הגדרה מראש להתראות חירום;
 חיפוש תחנות אוטומטי/ידני;
 גלאי ;FM Multipath
 אחסון ידני של  36תחנות18 :
בתחום  6) FMב 6 ,FM1-ב6 ,FM2-
ב 6 ,(FMA-בתחום  MWו 6-בתחום
;LW
 אחסון אוטומטי )תפקוד (AUTOSTORE
של  6תחנות בתחום  FMייעודי;
 תפקוד ) SPEED VOLUMEעצמת
קול מותאמת למהירות( :התאמה
אוטומטית של עצמת הקול בהתאם
למהירות הנסיעה של המכונית;
 בחירת סטריאו/מונו אוטומטית.





בחירה ישירה של התקליטור;
בחירת רצועה )קדימה/אחורה(;
חיפוש רצועה מהיר )קדימה/
אחורה(;
תפקוד מידע ) MP3תגי ;(ID3
בחירת תיקייה )הקודמת/הבאה(;
בחירת רצועה )קדימה/אחורה(;
חיפוש רצועה מהיר )קדימה/
אחורה(;
תפקוד תצוגת  :MP3תצוגה של
שם התיקייה ,מידע תג  ,ID3זמן
השמעה חולף של הרצועה ,שם
הקובץ(;
הפעלה של תקליטורי שמע או
נתונים  CD-R ,CD -ו.CD-RW-

הקדמה

בציוד קיימים התפקודים הבאים:

MP3

תוכן
העניינים

מידע כללי

מאפייני תקליטור שמע ותקליטור

שמע,
לקטעי
בנוסף
תקליטורי מולטימדיה כוללים
גם קובצי נתונים .השמעה
של תקליטור מסוג זה עלולה
לגרום לרעשים נלווים בעצמה רבה
שעלולה לסכן את בטיחות הנסיעה וכן
לגרום נזק לדרגת ההגברה הסופית של
המגבר ולרמקולים.

9
19/07/2009 15:10:02

Fiat 500 Sound System 9224_S3_MO9 9

הפעלת מערכת השמע של
הרכב
מפעילים את מערכת השמע בלחיצה
קצרה על הלחצן .g
כשמפעילים את מערכת השמע של
הרכב ,עצמת הקול מוגבלת ל 20-אם
לפני ההפעלה הנוכחית העצמה נקבעה
לעצמה גבוהה יותר.
אם מערכת השמע מופעלת כאשר
מפתח ההצתה נמצא במצב ,STOP
פעולתה תופסק באופן אוטומטי לאחר
כ 20-דקות .לאחר הכיבוי האוטומטי,
ניתן להפעיל אותו שוב ל 20-דקות
נוספות על-ידי לחיצה על הלחצן .g

הפסקת הפעולה של מערכת
השמע של הרכב
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן .g

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

הקדמה

תוכן
העניינים

תפקודים והתאמות
בחירת תפקודי הרדיו

תפקוד זיכרון מקור השמע

כאשר לוחצים לחיצות חוזרות מהירות
על הלחצן  ,FM-ASניתן לבחור את
מקורות השמע הבאים באופן מחזורי:
 רדיו )";("FMA" ,"FM2" ,"FM1
כאשר לוחצים לחיצות חוזרות מהירות
על הלחצן  ,AMניתן לבחור את מקורות
השמע הבאים באופן מחזורי:
 רדיו )".("LW" ,"MW

במהלך השמעת תקליטור ,אם תרצה
לבחור תפקוד אחר )לדוגמה ,הרדיו(,
ההשמעה תופסק ,והיא תחודש
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.

בחירת תפקודי התקליטור
ניתן לבחור את התקליטור כמקור
השמע בלחיצה קצרה על הלחצן
)רק כאשר קיים תקליטור במכשיר(.

CD

כוונון עצמת הקול
כדי לכוון את עצמת הקול ,לחץ על
הלחצנים  +או  -כדי להגביר או להחליש
את עצמת הקול.
אם משנים את עצמת הקול במהלך
קליטת עדכון תעבורה ,ההגדרה החדשה
תישמר רק במהלך השלמת העדכון.

תפקוד
)עצמת קול המותאמת
למהירות הנסיעה(
SPEED VOLUME

תפקוד זה מתאים באופן אוטומטי
את עצמת הקול למהירות הנסיעה
של המכונית; הוא מגביר את העצמה
כאשר המהירות עולה כדי לשמור על
התאמה עם רמת הרעש בתא הנוסעים.
עיין בסעיף "תפריט" כדי ללמוד כיצד
להפעיל ולהפסיק תפקוד זה.

10
19/07/2009 15:10:02

Fiat 500 Sound System 9224_S3_MO10 10

˙
˙

˙

˙

˙

˙

˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

˙

˙

הקדמה

˙

פעל באופן הבא:
 השתמש בלחצן או כדי לקבוע
את הגדרות האפשרות BALANCE
בתפריט ) AUDIOשמע(;
 לחץ על הלחצן
כדי להגביר את
עצמת הקול של הרמקולים בצד
ימין או על הלחצן ˙ כדי להגביר
את עצמת הקול של הרמקולים
בצד שמאל.
לחיצה קצרה על הלחצנים תגרום
לשינוי הדרגתי של ההגדרות .לחיצה
ארוכה יותר על הלחצנים ,תגרום לשינוי
מהיר של ההגדרות.
בחר באפשרות "˙  " 0כדי לקבוע
עצמת קול זהה לרמקולים בצד ימין
ובצד שמאל.

תפקודים
וכוונונים

כוונוני האיזון

מדריך
מהיר

˙

19/07/2009 15:10:02

התפקודים שניתן לבחור מתפריט
השמע משתנים בהתאם להקשר.:
תקליטר AM/FM/CD
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן AUDIO
כדי לשנות את תפקודי השמע .החיווי
) BASSצלילים נמוכים( יופיע בצג.
השתמש בלחצנים או כדי לעבור
בין התפקודים בתפריט .כדי לשנות
את הגדרת התפקוד הנבחר ,השתמש
בלחצנים ˙ או .
המצב הנוכחי של התפקוד הנבחר
יופיע.
התפקודים הניתנים להגדרה באמצעות
התפריט הם:
) BASS כוונון צלילים נמוכים(;
) TREBLE כוונון צלילים גבוהים(;
) BALANCE כוונון איזון רמקולים
ימניים/שמאליים(;
) FADER כוונון איזון הרמקולים
קדמיים/אחוריים(;
) LOUDNESS הפעלה/הפסקת פעולה
של הדגשת צלילים נמוכים(;
) EQUALIZER הפעלה ובחירה
של הגדרות האקוולייזר ביציאה
מהמפעל(;
) USER EQUALIZER הגדרות אקוולייזר
מותאמות אישית(.

תוכן
העניינים

תפקוד השתק/השהה

)הגדרת עצמת הקול לאפס(
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן  MUTEכדי
להפעיל את התפקוד השתק .עצמת
הקול תרד בהדרגה והמילה MUTE
תופיע בצג במצב רדיו או שהמילה
 PAUSEתופיע במצב תקליטור.
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן MUTE
כדי להפסיק את התפקוד השתק.
עצמת הקול תעלה בהדרגה עד שתגיע
לרמה שנקבעה לפני כן.
אם בזמן השתקה משנים את עצמת
הקול באמצעות הבקרות ,תפקוד
ההשתקה יפסיק לפעול ועצמת הקול
תותאם לרמה החדשה שנבחרה.
כאשר תפקוד ההשתקה פעיל;
 אם מתקבלים דיווחי תנועה )אם
מופעל תפקוד דיווחי תנועה( או
אם מתקבלת הודעת חירום ,ינותק
התפקוד השתק  .בתום ההודעה ,
יופעל מחדש התפקוד.

כוונוני שמע

TONE ADJUSTMENT

)התאמה נפרדת של צלילים
נמוכים/גבוהים(
פעל באופן הבא:
 השתמש בלחצן או כדי לקבוע
את הגדרות האפשרות  BASSאו
 TREBLEבתפריט ) AUDIOשמע(;
כדי
או
 לחץ על הלחצן
להגביר/להחליש הדגשת הצלילים
הנמוכים או הגבוהים.
לחיצה קצרה על הלחצנים תגרום
לשינוי הדרגתי של ההגדרות .לחיצה
ארוכה יותר על הלחצנים ,תגרום לשינוי
מהיר של ההגדרות.
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˙

˙

˙

˙

˙

˙

איתור
תקלות

˙

MP3

רדיו

תפקודים
וכוונונים

˙

הקדמה
מדריך
מהיר

˙

תוכן
העניינים
נגן תקליטורי

˙

תפקוד הדגשת צלילים נמוכים מגביר
את הצלילים הנמוכים והגבוהים ומשפר
את עצמת הקול בעת האזנה לשמע
בעצמה נמוכה.
כדי להפעיל את תפקוד זה או כדי
להפסיק את פעולתו ,בחר באפשרות
 LOUDNESSבעזרת או או בתפריט
) AUDIOשמע( .מצב התפקוד )מופעל
או כבוי( מופיע בתצוגה למשך שניות
אחדות באמצעות החיווי LOUDNESS
 ONאו .LOUDNESS OFF

˙

˙

תפקוד הדגשת הצלילים

ניתן להפעיל את האקוולייזר המובנה
או להפסיק את פעולתו .כאשר פעולת
האקוווילייזר מופסקת ,ניתן לשנות את
הגדרות השמע רק באמצעות כוונון
הגדרות האפשרויות  BASSו,TREBLE-
ואילו כאשר האקוולייזר פועל ,ניתן
לכוונן את העקומות האקוסטיות.
כדי להפסיק את פעולת האקוולייזר,
בחר את התפקוד  , PRESETבעזרת
הלחצנים ˙ או .
כדי להפעיל את האקוולייזר ,השתמש
בלחצנים ˙ או
כדי לבחור באחד
הכוונונים:
 מצב ) USERהמשתמש יכול לשנות
את  7ערוצי האקוולייזר(;
 מצב ) CLASSICהגדרות קבועות
מראש של האקוולייזר לצליל מיטבי
של מוזיקה קלאסית(;
 מצב ) ROCKהגדרות קבועות
מראש של האקוולייזר לצליל מיטבי
של מוזיקת רוק ופופ(;
 מצב ) JAZZהגדרות קבועות מראש
של האקוולייזר לצליל מיטבי של
מוזיקת ג'אז(;
כאשר אחד ממצבי האקוולייזר הקבועים
מראש פועל ,יופיע החיווי  EQבתצוגה.

כדי לבחור במצב הגדרות משתמש
של האקוולייזר ,השתמש בלחצן
או
כדי לבחור באפשרות  USERולחץ
לחיצה ארוכה על הלחצן .
בתצוגה יופיעו  7עמודות 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
 AUDIOפעם נוספת .החיווי USER EQ
) SETTINGSהגדרות משתמש של
האקוולייזר( יופיע בצג.
˙

פעל באופן הבא:
 השתמש בלחצן או כדי לקבוע
את הגדרות האפשרות FADER
בתפריט ) AUDIOשמע(;
כדי להגביר
 לחץ על הלחצן
את עצמת הקול של הרמקולים
מאחור או על הלחצן ˙ כדי להגביר
את עצמת הקול של הרמקולים
מלפנים.
לחיצה קצרה על הלחצנים תגרום
לשינוי הדרגתי של ההגדרות  .לחיצה
ארוכה יותר על הלחצנים ,תגרום לשינוי
מהיר של ההגדרות.
בחר באפשרות "˙  " 0כדי לקבוע
עצמת קול זהה לרמקולים מלפנים
ומאחור.

˙

כוונון איזון הרמקולים מלפנים
ומאחור

תפקודי אקוולייזר )מוגדר
מראש/הגדרות משתמש*/
קלאסי/ג'ז( )אקוולייזר
מופעל/מופסק(

*מצב הגדרות משתמש של
האקוולייזר )מצב הגדרות
המשתמש זמין רק אם נבחר
מצב (USER

הגנה מפני גניבה
עיין בפרק "מכשיר רדיו ונגן תקליטורים/
."MP3
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תפקודים
וכוונונים

˙

איתור
תקלות

MP3

˙

19/07/2009 15:10:03

לחץ לחיצה קצרה על הלחצן ˙ או
כדי להתחיל חיפוש אוטומטי אחר
התחנה הבאה שניתן לקלוט בכיוון
החיפוש שנבחר .
אם לוחצים על הלחצן ˙ או לחיצה
ארוכה ,יתבצע חיפוש מהיר .כאשר
עוזבים את הלחצן  ,החיפוש ייעצר
בתחנה הבאה שניתן לקלוט.
אם תפקוד דיווחי תנועה ) (TAמופעל,
המקלט יחפש רק תחנות המשדרות
עדכוני תנועה.

נגן תקליטורי

כאשר מצב רדיו מופעל ,לחץ על לחצן
 FMאו  AMלחיצות קצרות וחוזרות
כדי לבחור בתחום התדרים המבוקש
לקליטה.
לחץ על הלחצן כדי לעבור בין תחומי
התדרים:
 לחיצה על לחצן ,"FM2" ,"FM1" :FM
";"FMA
 לחיצה על לחצן  "MW":AMו."LW"-
בצג יופיע זיהוי של תחום התדרים.
מקלט הרדיו ישמיע את התחנה
האחרונה שהושמעה בתחום התדרים
שנבחר.

הלחצנים הממוספרים מ 1-עד  6משמשים
לקביעת התחנות הבאות בזיכרון:
 18 תחנות בתחום התדרים 6) FM
ב 6 ,FM1-ב 6 ,FM2-ב;(FMA-
 6 בתחום התדרים ;MW
 6 בתחום התדרים ;LW
כדי להאזין לתחנה שנקבעה בזיכרון,
בחר בתחום התדרים המבוקש ולחץ
לחיצה קצרה על הלחצן המבוקש מבין
לחצני התחנות שנקבעו בזיכרון ) 1עד
.(6
לחיצה על לחצן תחנה קבועה בזיכרון
למשך יותר מ 2-שניות תשמור בזיכרון
את התחנה המושמעת באותו רגע.
אות קולי מאשר שהתחנה נשמרה
בזיכרון.

חיפוש תחנות אוטומטי

רדיו

בחירת תחום התדרים

לחצני תחנות שנקבעו
בזיכרון

הרדיו שומר בזיכרון באופן אוטומטי את
התחנה האחרונה שנבחרה בכל אחד
מתחומי התדרים ,ותחנה זו תושמע
כאשר הרדיו מופעל או כאשר מחליפים
את תחום התדרים.

מדריך
מהיר

כאשר מערכת השמע של הרכב
מופעלת ,יפעל מקור השמע האחרון
אשר נבחר )רדיו ,נגן תקליטורים( לפני
הפסקת פעולת מערכת השמע.
כדי לבחור בתפקוד רדיו כאשר מושמע
מקור שמע אחר ,לחץ לחיצה קצרה
על לחצן  FMאו  AMבהתאם לתחום
התדרים המבוקש.
כאשר מצב רדיו מופעל ,יופיעו בתצוגה
השם )תחנות  RDSבלבד( והתדר של
תחנת הרדיו שנבחרה  ,תחום התדרים
שנבחר )למשל  (FM1ומספר לחצן
התחנה )למשל .(P1

הכנסה לזיכרון של התחנה
שנבחרה אחרונה

הקדמה

מבוא

תחום התדרים  FMמחולק לתחומים
הבאים FM2 ,FM1 :ו ;FMA-תחום
התדרים  FMAשמור לתחנות הנשמרות
באופן אוטומטי בתפקוד האחסון
האוטומטי ).(AutoSTore

תוכן
העניינים

רדיו
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תוכן
העניינים

תפקוד

חיפוש תחנות ידני

˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

˙

הקדמה

˙

˙

מצב זה מיועד לחיפוש ידני של תחנות
בתחום התדרים שנבחר.
בחר את תחום התדרים המבוקש ולחץ
לחיצות קצרות וחוזרות על הלחצן
או
כדי להתחיל את החיפוש בכיוון
המבוקש .אם לוחצים על הלחצן
או
לחיצה ארוכה ,יתחיל חיפוש מהיר
אשר ייעצר כאשר עוזבים את הלחצן.

AutoSTore

)חיפוש ושמירה אוטומטית של
תחנות(
כדי להפעיל את תפקוד ,AutoSTore
לחץ על לחצן  FM-ASעד שיישמע
אות אישור קולי .כשתפקוד זה פועל,
הרדיו שומר בזיכרון באופן אוטומטי את
 6התחנות בעלות אות השידור החזק
ביותר בסדר יורד בתחום התדרים .FMA
אזהרה כאשר מפעילים את תפקוד
 ,AutoSToreהתחנות שהיו שמורות בזיכרון
של תחום התדרים  FMAיימחקו.
אם תפקוד מידע התחבורה ) (TAפועל,
יאותרו ויישמרו רק תחנות המשדרות
דיווחי תנועה.
במהלך השמירה האוטומטית של
התחנות ,יהבהב החיווי  FM ASTבצג.
כדי להפסיק את פעולת השמירה
האוטומטית של התחנות ,לחץ פעם
נוספת על הלחצן  :FM-ASהרדיו יבחר
את התחנה האחרונה שהושמעה לפני
הפעלת תפקוד .AutoStore

כשמסתיימות פעולות החיפוש והשמירה
האוטומטית ,הרדיו ישמיע באופן
אוטומטי את התחנה הראשונה
השמורה בלחצן  1של לחצני התחנות
הקבועות בתחום התדרים . FMA
התחנות הבאות אחריה בעצמת אות
השידור שלהן באותו הרגע נשמרות
באופן אוטומטי בתחום התדרים שנבחר
בלחצנים  1עד .6
כאשר מפעילים את תפקוד AutoSTore
בתחום התדרים  MWאו  ,LWייבחר
באופן אוטומטי תחום התדרים FMA
שבו מתבצעת השמירה האוטומטית.
אזהרה לעתים תפקוד  AutoSToreאינו
יכול למצוא  6תחנות בעלות אות שידור
חזק .במצב כזה ,התחנות בעלות אות
השידור החזק ישוכפלו ויאוחסנו בלחצני
התחנות הפנויים.
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˙

˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

˙

מדריך
מהיר

תפקודי לחצן
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן MENU
כדי להפעיל את התפריט .החיווי MENU
)תפריט( יופיע בצג.
או
השתמש בלחצנים
כדי
לעבור בין פריטי התפריט .כדי לשנות
את הגדרת הפריט הנבחר ,השתמש
בלחצנים ˙ או .
המצב הנוכחי של הפריט הנבחר
יופיע.
הפריטים הניתנים להגדרה באמצעות
התפריט הם:
 תדר חלופי )הפעלה/הפסקת פעולה(
)((ON/OFF) AF SWITCHING
 דיווחי תנועה )הפעלה/הפסקת
פעולה( )((ON/OFF) TRAFFIC INFO
 מצב תכניות אזוריות )הפעלה/
הפסקת פעולה( )REGIONAL MODE
);((ON/OFF
MENU

תפקודים
וכוונונים

תפקוד

EON

תפריט

הקדמה

הודעות חירום אשר משודרות על-ידי
תחנת הרדיו כאשר יש אירועים או
נסיבות יוצאי דופן )תאונות ,רעידות
אדמה ,שיטפונות וכו'( ייקלטו במקלט
הרדיו של המכונית שהוגדר לקליטה
של הודעות מסוג זה במצב .RDS
תפקוד זה מופעל באופן אוטומטי ולא
ניתן להפסיק את פעולתו.
כאשר משודרת הודעת חירום ,יופיע
החיווי  ALARMבצג .במהלך השמעת
הודעה זו תשתנה עצמת הקול של
הרדיו ,באופן דומה למה שקורה כאשר
מתקבל עדכון תנועה )עיין בנושא
"תפקוד דיווחי תנועה ).("(TA

אם אות השידור הנקלט חלש ,השידור
ישתנה באופן אוטומטי מסטריאו
למונו.

תוכן
העניינים

קליטת התראות חירום

שידורים סטריאופוניים

)תחנות נוספות ברשת(
בארצות מסוימות יש רשתות שידור
אשר מאגדות כמה תחנות שידור
המשדרות דיווחי תנועה .במקרה מסוג
זה ,התכנית המשודרת בתחנה תופסק
באופן זמני כדי:
 לקלוט דיווחי תנועה )רק כאשר
תפקוד דיווחי תנועה ) (TAמופעל(;
 להקשיב לשידורי רשתות אזוריות
בכל פעם שאחת מתחנות השידור
השייכת לאותה רשת משדרת
אותם.

 תצוגת ) MP3הגדרות
תקליטור ;(CD MP3) (MP3
 עצמת קול המותאמת למהירות
הנסיעה )בקרה אוטומטית של
עצמת הקול בהתאם למהירות
הנסיעה( );(SPEED VOLUME
 עצמת התקן שמע חיצוני )מצב ניהול
מקור שמע חיצוני( )EXTERNAL
(AUDIO VOL
 הפסקת פעולת הרדיו )RADIO
.(OFF
 חזרה לערכי בררת המחדל
)(RESTORE DEFAULT
לחץ לחיצה קצרה נוספת על הלחצן
 MENUכדי לצאת מהתפריט.
תצוגת
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תפקוד
)חיפוש תדר חלופי(
במערכת ה RDS-של הרדיו קיימים שני
מצבים אפשריים:
 :"AF ON" הפעלת חיפוש תדרים
חלופיים )החיווי  AFיופיע בצג(;
 :"AF OFF" הפסקת פעולת חיפוש
תדרים חלופיים
כאשר מופעל החיפוש )מצב ,(AF ON
הרדיו יחפש וישדר באופן אוטומטי את
התחנה בעלת האות החזק ביותר אשר
משדרת את אותה תכנית .במהלך
נסיעה ,תוכל להמשיך להאזין לאותה
תחנה מבלי שתצטרך לשנות את
התדר בעת מעבר בין אזורים.
כמובן שצריכה להיות אפשרות לקלוט
את התחנה שמאזינים לה באזור שבו
נוסעים.
כדי להפעיל את חיפוש התדרים
החלופי ולהפסיק את פעולתו לחץ על
לחצן  ,MENUבחר בAF SWITCHING -
ובחר בהפעלה ) (ONאו הפסקת פעולה
) .(OFFכאשר חיפוש התדרים החלופי
מופעל ,יופיע החיווי  AFבצג.
אם הרדיו משמיע תחנה בתחום
התדרים  AMכאשר מפעילים את
חיפוש התדרים החלופי ,הרדיו יעבור
לתחנה האחרונה שהושמעה בתחום
התדרים .FM1

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

הקדמה

תוכן
העניינים

AF SWITCHING

תפקוד
)דיווחי תנועה(
תחנות מסוימות בתחום התדרים
 FM2 ,FM1) FMו (FMA-יכולות לשדר
דיווחים על מצב התנועה .במצב זה
יופיע החיווי  IPבצג.
כדי להפעיל את תפקוד דיווחי תנועה
ולהפסיק את פעולתו לחץ לחיצה קצרה
על לחצן  ,MENUבחר בTRAFFIC INFO-
ובחר בהפעלה ) (ONאו הפסקת פעולה
).(OFF
אזהרה אם מפעילים את תפקוד TA
)דיווחי תנועה( ,כאשר נגן התקליטורים
או מצב טלפון או מצב השתק/השהה
מופעלים :יתבצע חיפוש אוטומטי של
תחנה המשדרת דיווחי תנועה.
כאשר תפקוד דיווחי תנועה פועל,
אפשר:
 לחפש רק תחנות  RDSבתחום
התדרים  ,FMאשר משדרות דיווחי
תנועה;
 לקלוט דיווחי תנועה גם אם נגן
התקליטורים פועל;
 לקלוט דיווחי תנועה בעצמת קול
מוגדרת מראש גם כאשר הרדיו
במצב השתק.
TRAFIC INFO

אזהרה יש ארצות שבהן תחנות הרדיו
מפעילות את תפקוד ) TPהחיווי
מופיע בצג( ,אך אינן משדרות דיווחי
תנועה.
אם הרדיו משמיע תחנה בתחום
התדרים  AMכאשר מפעילים את
תפקוד מידע התחבורה ,הרדיו יעבור
לתחנה האחרונה שהושמעה בתחום
התדרים .FM1
TP
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הקדמה

תוכן
העניינים

˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

˙

עצמת הקול שבה ישודר עדכון התנועה
תלויה בעצמת השמעת התחנה
הנקלטת:
 עצמת ההשמעה נמוכה מ:20-
עצמת הקול של דיווח התנועה
שווה ל) 20-ערך קבוע(;
 עצמת ההשמעה גבוהה מ:20-
עצמת הקול של דיווח התנועה
שווה לעצמת הקליטה .+1
אם עצמת הקול משתנה במהלך דיווח
התנועה ,רמת העצמה לא תוצג בצג;
עצמת הקול החדשה תישאר רק בזמן
דיווח התנועה.
כאשר נקלטים דיווחי תנועה ,יופיע
החיווי  TRAFFIC INFORMATIONבצג.
ניתן להפסיק את השמעת דיווח
התנועה בלחיצה על כל אחד מלחצני
הרדיו.

תפקוד REGIONAL MODE
)קליטת שידורי תכניות אזוריות(
יש רשתות שידור ארציות המשדרות
תכניות אזוריות בזמנים מוגדרים
במהלך היום )התכניות משתנות מאזור
לאזור( .כשתפקוד זה מופעל ,הרדיו
ישמיע באופן אוטומטי רשתות שידור
מקומיות )אזוריות( )עיין בנושא "תפקוד
.("EON
חובה להפעיל את התפקוד אם רוצים
שהרדיו ישמיע באופן אוטומטי את
התחנות האזוריות הזמינות ברשת
השידור שנבחרה.
כדי להפעיל את התפקוד או להפסיק
את פעולתו ,השתמש בלחצנים ˙ או
.
המצב הנוכחי של התפקוד הנבחר
יופיע:
 :"REGIONAL MODE: ON" התפקוד
מופעל.
 :"REGIONAL MODE: OFF" התפקוד
אינו מופעל.
כאשר התפקוד אינו מופעל ,אם
מקשיבים לתחנה אזורית הנקלטת
באזור מסוים ונכנסים לאזור שונה,
תושמע התחנה האזורית המשדרת
באזור החדש.
אזהרה אם  AFו REG-מופעלים בו
זמנית ,ברגע שחוצים גבול בין שני
אזורים ,ייתכן שהרדיו לא יעבור לתדר
חלופי מתאים.

MP3 DISPLAY FUNCTION

)תצוגת נתוני תקליטור (MP3
בעזרת תפקוד זה אפשר לבחור מידע
המופיע בצג כאשר מכניסים תקליטור
המכיל קובצי  MP3לנגן.
ניתן לבחור בתפקוד זה רק אם הוכנס
תקליטור  MP3לנגן התקליטורים :במצב
זה יופיע החיווי  MP3 DISPLAYבצג.
כדי לשנות את הגדרות התפקוד,
השתמש בלחצנים ˙ או .
יש  6הגדרות אפשריות:
 כותרת ) :TITLEכותרת הקטע,
נתוני תגי  ID3אם ישנם(
 יוצר ) :AUTHORיוצר הקטע ,נתוני
תגי  ID3אם ישנם(
 כותר ) :ALBUMשם הכותר ,נתוני
תגי  ID3אם ישנם(
 תיקייה ) :DIRשם התיקייה(;
 שם קובץ ) :FILENAMEשם קובץ
;(MP3
 זמן ) :TIMEזמן השמעת הקטע
שחלף(
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תפקוד RADIO OFF
)הפעלת הרדיו והפסקת פעולתו(
בעזרת תפקוד זה אפשר לבחור את
האופן שבו תופסק פעולת הרדיו בין
שני תהליכים שונים .כדי להפעיל את
התפקוד ,השתמש בלחצנים ˙ או .
המצב הנבחר יופיע בצג:
 :"00 MIN" פעולת הרדיו נפסקת
בהתאם למצב מתג ההתנעה;
פעולת הרדיו תיפסק באופן מידי
כאשר מסובבים את המפתח למצב
;STOP
 :"20 MIN" פעולת הרדיו נפסקת בלי
קשר למצב מתג ההתנעה; הרדיו
ממשיך לפעול במשך  20דקות לכל
היותר לאחר סיבוב מתג ההתנעה
למצב ;STOP

˙

˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

˙

הקדמה

תוכן
העניינים

תפקוד SPEED VOLUME
)עצמת קול המותאמת למהירות
הנסיעה(
תפקוד זה משנה באופן אוטומטי את
עצמת הקול בהתאם למהירות הרכב;
הוא מגביר את העצמה כאשר המהירות
עולה כדי לשמור על היחס בין עצמת
השמע לרמת הרעש בתא הנוסעים.
כדי להפעיל את התפקוד או להפסיק
את פעולתו ,השתמש בלחצנים ˙ או
 .המצב הנוכחי של התפקוד יופיע:
 :OFF התפקוד אינו מופעל
 :LOW התפקוד מופעל
)רגישות נמוכה(
 :HIGH התפקוד מופעל
)רגישות גבוהה(

תפקוד
בעזרת תפקוד זה אפשר לכוונן )הגדרות
מ 0-עד  (40או לנתק )הגדרת (OFF
את מקורות השמע החיצוניים.
כדי להפעיל את התפקוד או להפסיק
את פעולתו ,השתמש בלחצנים ˙ או
.
המצב הנוכחי של התפקוד יופיע:
FUNCTION
OFF" 
:"EXTERN
התפקוד אינו מופעל.
 :"EXTERN VOLUME: 23" התפקוד
מופעל ועצמת הקול נקבעה על
.23
EXTERNAL AUDIO VOL

אזהרה אם פעולת הרדיו נפסקת באופן
אוטומטי לאחר סיבוב מתג ההתנעה
למצב ) STOPבאופן מידי או לאחר
 20דקות( ,הוא יופעל באופן אוטומטי
כאשר מסובבים את מתג ההתנעה
למצב  .MARלעומת זאת ,אם מפסיקים
את פעולת הרדיו בלחיצה על לחצן ON/
 ,OFFהרדיו יישאר כבוי כאשר מסובבים
את מתג ההתנעה למצב .MAR
תפקוד ) RESTORE DEFAULTחזרה
להגדרות בררת המחדל(
בעזרת תפקוד זה אפשר להחזיר את כל
ההגדרות להגדרות המקוריות שנקבעו
במפעל הייצור .האפשרויות הן:
 :NO אל תחזור להגדרות בררת
המחדל;
 :YES ההגדרות ישובו להגדרות
בררת המחדל .במהלך פעולה זו,
החיווי  RESTORINGיופיע בצג.
בסיום פעולה זו ,מקור השמע אינו
משתנה ויוצג המצב הקודם.
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איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

כדי להכניס תקליטור למכשיר ,הכנס
את קצהו לחריץ כדי להפעיל מנגנון
ממונע אשר יוביל אותו וימקם אותו
כהלכה.
כשהמכשיר מופעל ,לחץ על הלחצן
˚ כדי להוציא את התקליטור בעזרת
המנגנון הממונע הפנימי .לאחר הוצאת
התקליטור ,יושמע מקור השמע
האחרון שפעל לפני בחירת מצב נגן
תקליטורים.
אם אין מוצאים את התקליטור מהנגן,
הוא ישוב וייכנס אליו לאחר  20שניות
בערך וייבחר מצב השמעת הרדיו
).(Tuner
לא ניתן להוציא את התקליטור אם
מערכת השמע אינה פועלת.
אם מכניסים חזרה תקליטור שהוצא
מבלי להוציא אותו באופן מלא מהחריץ,
מערכת השמע לא תתחיל בהשמעת
התקליטור בנגן התקליטורים.

מדריך
מהיר

כדי להפעיל את נגן התקליטורים
המובנה ,פעל באופן הבא:
 הכנס את התקליטור ,כשהמכשיר
מופעל :יושמע הקטע הראשון;
או
 אם כבר יש תקליטור במכשיר,
הפעל את מערכת השמע ולחץ
לחיצה קצרה על לחצן  CDכדי
לבחור במצב נגן תקליטורים :יושמע
הקטע האחרון שהושמע.

הכנסת/הוצאת תקליטור
הקדמה

בחירה בנגן תקליטורי

MP3

כדי להבטיח את איכות הצליל
הטובה ביותר ,אנו ממליצים להשתמש
בתקליטורים מקוריים .אם משתמשים
בתקליטורים צרובים ) ,(CDR/RWמומלץ
להשתמש בתקליטורים מאיכות טובה
שנצרבו במהירות נמוכה ככל האפשר.

תוכן
העניינים

נגן תקליטורי MP3
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˙

קידום מהיר/החזרה מהירה
לאחור בחירת קטע
˙

החזק לחוץ את הלחצן כדי לקדם את
הקטע הנבחר במהירות והחזק לחוץ
את הלחצן
כדי להחזיר את הקטע
לאחור במהירות .הקידום המהיר/
ההחזרה המהירה לאחור ייפסקו כאשר
עוזבים את הלחצן.
˙

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

˙

אם לא ניתן לקרוא את התקליטור
)למשל ,אם הוכנס תקליטור מסוג
 ,CD-ROMהתקליטור הוכנס כשצדו
התחתון פונה למעלה או אם יש תקלה
בהשמעה( ,תופיע ההודעה CD ERROR
בצג במשך  2שניות בערך.
לאחר מכן ,התקליטור ייצא מהנגן
ויושמע מקור השמע האחרון שהיה פעיל
לפני הבחירה במצב נגן תקליטורים.

כאשר נגן התקליטורים פועל ,יופיע
המידע הבא בצג ,שמשמעותו כלהלן:
" :"T05מציין את מספר הקטע המוזיקלי
)הרצועה( בתקליטור;
" :"03:42מציין את הזמן ההשמעה
שחלף מתחילת הקטע )בתנאי
שהאפשרות הופעלה בתפריט(.

מדריך
מהיר

הקדמה

תוכן
העניינים

הודעות שגיאה

תצוגת מידע

בחירת קטע מוזיקלי

)הקטע הבא/הקטע הקודם(
לחץ לחיצה קצרה על הלחצן
כדי
להשמיע את˙ הקטע הקודם בתקליטור
ועל הלחצן כדי להשמיע את הקטע
הבא .השמעת הקטעים נעשית באופן
מחזורי :לאחר הקטע האחרון ,יושמע
הקטע הראשון וחוזר חלילה.
אם הקטע הושמע למשך יותר מ3-
שניות ,לחיצה על הלחצן
תגרום
להשמעת הקטע מההתחלה .במקרה
זה ,אם רוצים לנגן את הקטע הקודם ,יש
ללחוץ על הלחצן פעמיים ברציפות.
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איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

בנוסף להשמעה של תקליטורי שמע
רגילים ,מערכת השמע של המכונית
יכולה להשמיע גם תקליטורים שעליהם
מוקלטים קובצי שמע בתסדיר )פורמט(
 .MP3מערכת השמע פועלת כפי
שתואר לעיל כאשר מוכנס תקליטור
שמע רגיל.
כדי להבטיח את איכות הצליל הטובה
ביותר ,מומלץ להשתמש בתקליטורים
מאיכות טובה שנצרבו במהירות נמוכה
ככל האפשר.
הקבצים המאוחסנים בתקליטור ה-
 MP3מסודרים בתיקיות וברשימות
סידוריות שנוצרו עבור כל התיקיות
המכילות קטעי ) MP3התיקיות ותיקיות
המשנה מוצגות כולן באותה רמה(.
לא ניתן לבחור תיקיות שאינן מכילות
קטעי .MP3

מדריך
מהיר

PAUSE

הקדמה

כדי לעצור את פעולת נגן התקליטורים,
לחץ על הלחצן  .MUTEהחיווי
)עצור( יופיע בצג.
כדי לחדש את השמעת הקטע ,לחץ
פעם נוספת על הלחצן .MUTE
אם בוחרים במקור שמע אחר ,מצב
ההשהיה יתבטל.

הערה טכנולוגיית קידוד האודיו MPEG
 Layer-3שייכת ברישיון לFraunhofer-
.IIS and Thomson multimedia

להלן תנאי הפעולה
להשמעת קובצי :MP3
להיצרב
חייבים
 התקליטורים
בתאימות למפרט ;ISO9660
 הסיומת של קובצי המוזיקה חייבת
להיות " :".mp3לא ניתן להשמיע
קבצים בעלי סיומות אחרות;
המאפשרת
הדגימה
 תדירות
השמעה היא 44.1 :קה"צ ,סטריאו
) 96עד  320קילוביט/ש'( 22.05 -
קה"צ ,מונו או סטריאו ) 32עד 80
קילוביט/ש'(;
 ניתן להשמיע קטעים בעלי קצבי
סיביות משתנים.
אזהרה אסור שהתווים הבאים יופיעו
בשמות הקטעים :רווחים) ' ,גרש() ,
ו) (-סוגר ימני וסוגר שמאלי( .כאשר
צורבים תקליטור  ,MP3יש לוודא
ששמות הקבצים אינם כוללים תווים
אלו; אם תווים אלו כן מופיעים בשמות
הקבצים ,מערכת השמע לא תוכל
להשמיע קטעים אלו.

תוכן
העניינים

תפקוד השהה

מצב

MP3

והמאפיינים
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˙

מערכת השמע מצוידת במערכת הגנה
מפני גניבה המבוססת על החלפת
מידע בין מערכת השמע של המכונית
לבין מערכת הבקרה האלקטרונית של
המחשב )מחשב המכונית(.
מערכת זו מבטיחה הגנה מרבית
ומונעת את הצורך להזין ססמה בכל
פעם שמופסקת הספקת המתח
למערכת השמע.
אם מתקבל זיהוי חיובי במערכת
הבקרה ,תתחיל מערכת השמע לפעול,
אך אם הקודים המושווים אינם זהים
או אם מערכת הבקרה האלקטרונית
)מחשב המכונית( הוחלפה ,ההתקן
יבקש מהמשתמש להזין ססמה לפי
הנוהל המתואר להלן.

איתור
תקלות

MP3

נגן תקליטורי

רדיו

תפקודים
וכוונונים

מדריך
מהיר

הקדמה

תוכן
העניינים

˙

תצוגת מידע  -הצגת המידע של
תגי ID3
מערכת השמע מסוגל לנהל ,בנוסף
למידע הנוגע לזמן ההשמעה שחלף,
שם התיקייה ושם הקובץ ,גם את
המידע של תגי  ID3המתייחס לשם
הקטע ,אמן ,יוצר )ראה פרק "תפקוד
תצוגת .("MP3
שם תיקיית ה MP3-המופיעה בתצוגה
הוא השם שבו נצרבה התיקייה
בתקליטור ואחריו כוכבית.
דוגמה לשם מלא של תיקיית :MP3
.*BEST OF
כאשר מנסים להציג את המידע הקיים
בתגי ) ID3כותרת ,אמן ,כותר( ואין
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:
לאחר התיקייה האחרונה ,תיבחר
התיקייה הראשונה וחוזר חלילה.
אם אין בוחרים תיקייה/קטע אחרים
במשך  2השניות הבאות ,יושמע הקטע
הראשון בתיקייה החדשה.
בתום השמעת הקטע האחרון בתיקייה
המושמעת הנוכחית ,תושמע התיקייה
הבאה.

הגנה מפני גניבה
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הזנת ססמה
כאשר מפעילים את מערכת השמע,
אם קיימת בקשה להזנת קוד ,תופיע
ההודעה  CODEבצג במשך  2שניות
בערך ואחריה ארבעה מקפים "."- - - -
הססמה מורכבת מארבע ספרות מ1-
עד  ,6שכל אחת מהן מייצגת את אחד
המקפים.
כדי להזין את הספרה הראשונה של
הקוד ,לחץ על הלחצן התואם את
מיקום הספרה מבין לחצני התחנות
הקבועות ) 1עד  .(6הזן את יתר ספרות
הקוד באותו אופן.
אם אין מזינים את ארבע הספרות בתוך
 20שניות ,תופיע שוב ההודעה CODE
בתצוגה למשך  2שניות ,ואחריה 4
מקפים " ."- - - -מקרה כזה אינו נחשב
למקרה של הזנת קוד שגויה.

לאחר הזנת הספרה הרביעית )בטווח
 20השניות( ,מערכת השמע תתחיל
לפעול.
אם הוזן קוד שגוי ,מערכת השמע
תשמיע אות קולי וההודעה CODE
תופיע בתצוגה למשך  2שניות,
ואחריה  4מקפים " "- - - -כדי לבקש
מהמשתמש להזין את הקוד הנכון.
בכל פעם שמוזן קוד שגוי ,יתארך זמן
ההמתנה בין הזנות הקוד בהדרגה
)דקה אחת 2 ,דקות 4 ,דקות8 ,
דקות 16 ,דקות 30 ,דקות ,שעה אחת,
שעתיים 4 ,שעות 8 ,שעות 16 ,שעות,
 24שעות( עד לזמן המתנה מרבי של
 24שעות .זמן ההמתנה יופיע בתצוגה
יחד עם ההודעה  .WAITלאחר היעלמות
ההודעה ,ניתן להתחיל מחדש בתהליך
הזנת הקוד.

כרטיס קוד
כרטיס זה הוא אישור בעלות על מערכת
השמע של המכונית .כרטיס הקוד כולל
מידע בנוגע לדגם מערכת השמע,
למספר הסידורי שלה ולססמה.
אזהרה שמור על כרטיס הקוד היטב
כדי שתוכל לעזור לרשויות החוק
במקרה של גניבת מערכת השמע.

23
19/07/2009 15:10:04

Fiat 500 Sound System 9224_S3_MO23 23

כללי

נגן תקליטורים

השמעת קובץ

עצמת שמע נמוכה
יש לקבוע את הגדרות איזון הרמקולים
מלפנים ומאחור ) (FADERעל אפשרות
) Fרמקולים קדמיים( בלבד כדי למנוע
את הפחתת הספק מערכת השמע ואת
השתקת השמע מלפנים אם הגדרת
האיזון מלפנים/מאחור היא .R+9

נגן התקליטורים אינו פועל
התקליטור מלוכלך .נקה את התקליטור.
התקליטור שרוט .נסה להשמיע תקליטור
אחר.

יש קפיצות במהלך השמעת קובץ

לא ניתן לבחור את מקור השמע
אין תקליטור בנגן התקליטורים .הכנס
תקליטור שמע או תקליטור .MP3

לא ניתן להכניס את התקליטור
יש כבר תקליטור בנגן התקליטורים .לחץ
על הלחצן ˚ והוצא את התקליטור.

MP3

MP3

התקליטור שרוט או מלוכלך .נקה
את התקליטור לפי המתואר בנושא
"תקליטור  "CDבפרק הקדמה.
משך השמעת קטעי ה MP3-אינו
מוצג באופן תקין
במקרים מסוימים )בשל אופן הצריבה(
ייתכן שמשך ההשמעה של קטעי MP3
יוצג באופן שגוי.
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איתור תקלות
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הערה
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