Поршневі компресори
з ремінним приводом

Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування

Будь ласка, прочитайте це керівництво перед експлуатацією. Ви повинні
прочитати та зрозуміти запобіжні заходи
. щодо безпеки, щоб захистити вашу
безпеку та будь-які пошкодження вашої власності

Обмеження відповідальності:
Ця брошура є предметом інтелектуальної власності виробника і не може, повністю або частково,
цитуватись, копіюватись, поширюватись на будь-яких носіях, без дозволу Виробника. Вона надається
кінцевому користувачу обладнання тільки в цілях організації правильної експлуатації обладнання.
З огляду на узагальнений і уніфікований характер інформації, представлений в цій брошурі, Виробник
допускає наявність в тексті неточностей, в той час як Виробник залишає за собою право без попереднього
сповіщення вносити зміни як в цьому документі так і в конструкцію обладнання, яке описано в ньому,
зберігаючи при цьому незмінними основні експлуатаційні показники устаткування.
Ця брошура пояснює принципи роботи обладнання, його експлуатаційні властивості і характеристики,
задані Виробником. Брошура призначена в якості керівництва для освоєння обладнання кінцевим
користувачем і не повинна розглядатися як єдине джерело для навчання технічного персоналу монтажу,
налагодження та ремонту цього обладнання. Наявність цього керівництва не може замінити собою рівень
технічної освіти, досвід і навички персоналу, що працює з цим обладнанням, так само як всі можливі
ситуації в монтажі та експлуатації не можуть бути спрогнозовані.
Таким чином, виробник не несе відповідальністі за можливі пошкодження і збитки, що виникли в зв'язку
з неправильним використанням або з невірним трактуванням інформації, що міститься в цій брошурі.
У свою чергу монтаж, налагодження і введення обладнання в експлуатацію, так само як його ремонт,
демонтаж і транспортування повинні виконуватися кваліфікованим персоналом, який пройшов навчання і
уповноважений для цих робіт.
Крім того у цьому посібнику містяться вимоги дотримання техніки безпеки при роботі з цим обладнанням
та рекомендації по його найбільш ефективному використанню. Оператор повинен мати необхідну
достатню компетенцію для правильної експлуатації обладнання та практичні навички управління
різноманітними механізмами. Оператор зобов'язаний знати і виконувати правила техніки безпеки при роботі
з обладнанням та механізмами. При роботі з ними персоналу заборонено носіння вільного одягу, так само
як і довге волосся повинно бути прибране і приховане захисним головним убором, в цілях безпеки праці.
Таким чином, виробник не несе відповідальністі за можливі пошкодження і збитки, що виникли в
результаті робіт, виконаних не уповноваженими особами, так само як і за травми, що стали наслідком
порушення правил техніки безпеки.
Використовувані в цьому керівництві терміни «Оператор», «Слюсар з обслуговування» і
«Кінцевий користувач» для обладнання та механізмів треба тлумачити так: ОПЕРАТОР: особа,
уповноважена управляти обладнанням та механізмами в процесі їх експлуатації. Він відповідає за роботу
обладнання та механізмів в правильному режимі, як зазначено в керівництві.
СЛЮСАР З ОБСЛУГОВУВАННЯ: особа, уповноважена на технічне обслуговування і ремонт обладнання
та механізмів.
КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ: організовує правильну експлуатацію обладнання та механізмів, відповідно
до його призначення, як це визначено в інструкції. У випадках коли це керівництво не дає достатніх
відповідей по влаштуванню, монтажу і експлуатації обладнання та механізмів, так само як і в будь-якій
ситуації, коли на думку кінцевого користувача потрібна пряма технічна консультація, телефонуйте,
будь ласка, в службу сервісу представника Виробника.
******* ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ ********
Наступні умови повинні дотримуватися при будь-яких обставинах, щоб забезпечити правильну
експлуатацію обладнання та механізмів:
- виконуйте регулярно за графіком технічне обслуговування, як зазначено в керівництві
- забезпечуйте запобіжні заходи з безпеки при використанні обладнання та механізмів, відповідно до
інструкцій виробників.
- пам'ятайте про першочергову відповідальність власника обладнання за забезпечення всіх правил
техніки безпеки, які потрібні при роботі обладнання та механізмів і встановлюються Законами держави.
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ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Артикул

V-050250S

Модель

Живлення

220 В, 50 Гц

Потужність

Тиск

Ресивер

8 бар

Поршень
Шумність
Розміри

Продуктивність

2×65 мм

Швидкість

95 дБ
89×41×76 см

V-0.25/8A
2.2 кВт
50 л

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Артикул

V-200600S

Модель

V-0.6/8

Живлення

380 В, 50 Гц

Потужність

4.0 кВт

Тиск

250 л/хв

Поршень

1030 об/хв

Шумність

Серійний номер

Розміри

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Артикул

V-100250S

Модель

Живлення

220 В, 50 Гц

Потужність

Тиск

Ресивер

8 бар

Поршень
Шумність
Розміри

Продуктивність

2×65 мм

Швидкість

95 дБ
112×44×82 см

V-0.25/8A
2.2 кВт
100 л

W-200360S

Модель

220 В, 50 Гц

Потужність

Тиск
Поршень
Шумність
Розміри

Ресивер

8 бар

Продуктивність

3×65мм

Швидкість

95 дБ
133×54×94 см

Модель

V-0.6/8

Потужність

4.0 кВт

Тиск

8 бар
2×90 мм
97 дБ
92×66×163 см

Ресивер

300 л

Продуктивність

600 л/хв

Швидкість

820 об/хв

Серійний номер

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Артикул

W-500900S

Модель

W-0.9/8

Живлення

380 В, 50 Гц

Потужність

5.5 кВт

Тиск

360 л/хв

Поршень

1030 об/хв

Шумність

AIR COMPRESSORS

820 об/хв

Серійний номер

380 В, 50 Гц

Розміри

Серійний номер

Швидкість

V-300600VS

Шумність

200 л

600 л/хв

Живлення

1030 об/хв

3.0 кВт

200 л

Продуктивність

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР

Поршень

W-0.36/8

97 дБ

Ресивер

Артикул

ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР
Живлення

2×90 мм
137×52×101см

250 л/хв

Серійний номер

Артикул

8 бар

Розміри

8 бар
3×90 мм
97 дБ
182×66×124 см

Ресивер

500 л

Продуктивність

900 л/хв

Швидкість

880 об/хв

Серійний номер

1

2

AIR COMPRESSORS

AIR COMPRESSORS

3

4

AIR COMPRESSORS

AIR COMPRESSORS

5

ʶ̶̨̛̖̬̞̦̯̏̏ ̚ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌
ʯ̖̬̞̜̯̖̍̐̌ ̶̖̜ ̨̡̛̪̭̞̦̍ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̨̨̭̏̽̐ ̨̪̖̬̞̱̔ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌

1. ʯ̵̨̨̛̪̞̙̦̞̌̍̌̔̚
ʿˀʤʦʰʸʤ ˀʽʥʽ˃ʰ
ʶ̨̨̥̪̬̖̭̬ ̨̛̪̦̖̦̏ ̶̛̪̬̯̌̀̏̌ ̏ ̨̬̖̔̍ ̵̨̛̛̖̦̯̣̦̏̽̏̌ ̵̛̪̬̥̞̺̖̦̦́, ̛̪̬ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̞̌ ̞̏̔ + 5 °ˁ
̨̔ + 40 °ˁ͘ ʦ ̨̪̞̯̬̞̏ ̛̪̬̥̞̺̖̦̦́ ̦̖ ̨̨̛̪̦̦̏ ̛̛̥̞̭̯̯̭́ ̛̪̣̱, ̪̬̞̌̏ ̡̨̛̭̣̯, ̵̸̵̨̛̛̱̦̖̖̪̖̦̏̍̍̚ ̨̌̍
̵̡̨̛̛̣̖̜̥̭̯̐̌̚ ̛̬̞̦̔ ̨̌̍ ̞̐̌̏̚͘
ʥ̸̖̪̖̦̌̚ ̞̭̯̦̏̔̌̽ ̞̏̔ ̶̸̨̨̪̬̌̀̀̐ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ - ̦̖ ̥̖̦̹̖ 4 ̥̖̯̬̞̏ ̨̔ ̶̥̞̭́ ̨̨̨̭̦̦̟̏ ̨̨̛̬̯̍͘
˔̡̨̺ ̡̛̛̬̍̚ ̨̨̛̬̪̣̦̟̀̏̌̚ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̴̛̬̌̍ ̨̪̯̬̪̣̯̌́̀̽ ̦̌ ̵̛̛̭̦̜̌̚ ̵̡̨̙̱
̨̨̬̖̥̞̦̦̐ ̨̛̪̬̱̏̔, ̸̛̦̯̌̽̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̨̭̯̟̯̽ ̨̦̯̌̌̔̚ ̡̨̛̣̍̽̚ ̨̔ ̶̥̞̭́ ̨̨̛̬̯̍͘
ʧ̨̦̞̔̚ ̣̔́ ̡̛̛̣̏ ̡̨̨̨̖̣̖̯̬̪̬̱̏̔ ̨̨̛̪̦̦̏ ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̟̜ ̌̚ ̴̨̨̬̥̀, ̦̪̬̱̞̌̚, ̸̨̭̯̯̞̌ ̞
̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̸̛̛̦̦̥ ̨̛̦̬̥̥̌ ̵̡̛̯̖̦̞ ̡̛̖̪̖̍̚͘ ʪ̣́ ̴̵̛̛̯̬̦̌̚ ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̞̔̏̐̏ ̡̛̣̱̏
̡̨̨̨̖̣̖̯̬̪̬̱̏̔ ̨̛̪̦̖̦̏ ̨̛̭̯̦̣̯̏̌̏̀̏̌ ̡̛̯̞̣̽ ̴̡̡̨̛̣̞̞̦̜̏̌̏̌ ̡̡̛̖̣̖̯̬, ̸̨̛̛̯̬̥̱̭̔̀̽ ̸̵̛̞̔̀
̨̛̦̬̥̯̞̌̏̏͘
ʿ̛̬ ̨̪̖̬̹̥̱ ̸̡̣̖̦̦̞̏̀ ̪̖̬̖̞̬̯̖̏ ̨̡̦̪̬̥̌́ ̨̖̬̯̦̦̍̌́ ̨̨̬̯̬̌, ̡̖́ ̥̌̿ ̛̞̯̭̍̐̌́̚ ̞̚ ̡̨̭̯̬̞̣̀ ̦̌
̵̨̛̭̦̥̱̌̚ ̡̨̙̱̭̞ ̨̛̪̬̱̏̔ (̏ ̵̨̥̖̣̔́ ̚ ̨̛̪̣̭̯̥̭̥̌̌̏ ̵̡̨̨̙̱̥) ̨̌̍ ̦̌ ̛̱̦̞̔̏̐ (̏ ̵̨̥̖̣̔́ ̚
̛̥̖̯̣̖̥̌̏ ̵̡̨̨̙̱̥)͘
ʿ̛̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̸̨̨̪̙̱̔̏̏̌̌ ̨̛̙̦̔̏̌ ̨̨̜̐ ̡̖̣̌̍̀ ̦̖ ̨̛̪̦̦̏̌ ̛̛̪̖̬̖̺̱̯̏̏̌ 5 ̥, ̌ ̨̨̜̐
̛̪̖̬̖̯̦ ̨̛̪̦̖̦̏ ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̛̪̖̬̖̯̦̱ ̡̖̣̌̍̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌͘ ʻ̖ ̡̨̬̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌
̸̨̨̪̙̱̞̔̏̏̌ ̨̞̣̹̟̍̽ ̨̛̛̙̦̔̏, ̨̡̨̡̯̦̯̯̦̞̍̌̐̌̌ ̹̯̖̪̭̖̣̞ ̨̌̍ ̵̪̖̬̖̞̦̞̔ ̨̛̪̬̭̯̬̟͘
ʦ̡̛̛̥̜̯̖̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̛̙̌̏̔̚ ̞ ̡̛̯̞̣̽ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̸̡̛̛̥̏̌̌, ̨̨̨̨̬̯̹̦̌̏̌̐̚ ̦̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱,
̨̌̍ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̸̡̛̛̥̏̌̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̌, ̡̨̺́ ̞̦̏ ̿ ̏ ̡̨̨̨̛̛̬̭̯̱̦̟̏̏̏̌ ̛̥̏̌ ̨̥̖̣̞̔͘
ˍ̨̍ ̪̞̭̣́ ̡̛̛̱̪̦̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̦̖ ̡̪̱̭̭̌̌̏́̚ ̚ ̨̡̛̛̭̥̏ ̡̨̛̯̭̥ ̏ ̨̨̣̦̞̜̐̏ ̸̛̭̯̦̞̌, ̡̨̛̦̞̣ ̦̖
̡̛̛̥̜̯̖̏̌ ̨̨̜̐, ̨̨̪̬̭̯ ̸̛̛̜̥̏̌̀ ̡̛̣̱̏ ̚ ̥̖̬̖̙̞͘
ʿ̸̛̖̬̖̥̞̺̌̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬, ̯̦̞̯́̐̽ ̨̨̜̐ ̡̛̯̞̣̽ ̌̚ ̸̛̪̬̦̖̦̱̌̚ ̣̔́ ̶̨̨̽̐ ̡̨̭̱̍͘
ʪ̣́ ̶̵̨̛̭̯̞̦̬̦̌̌ ̨̥̖̣̖̜̔ ̡̨̬̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̯̬̦̭̪̣̣̖̯̞̌̌̏, ̸̦̦̯̙̱̞̌̏̌̌̏̌̏, ̡̛̯̥̌
̸̨̛̦̥, ̨̺̍ ̨̛̦̏ ̶̨̨̛̛̪̞̦̱̣̭̏̌́̚ ̛̭̖̬̖̦̞̏̔ ̵̨̨̛̪̬̦ ̨̡̦̞̙͕ ̸̛̪̞̦̞̥̔̌̀ ̛̪̬̭̯̬̞̜ ̡̛̯̞̣̽ ̚
̨̪̖̬̖̦̟̔̽ ̨̨̛̭̯̬̦͘ ˄ ̬̞̌̚ ̪̖̬̖̥̞̺̖̦̦́ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̛̪̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̵̨̛̪̞̜̥̦̔ ̨̛̪̬̭̯̬̟̏,
̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̡̛̛̱̦̯̌ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̸̞̦̞̍ ̨̨̛̭̯̬̦ ̨̛̪̬̭̯̬̀ ̚ ̨̥̖̯̀ ̨̪̪̖̬̖̙̖̦̦̔́
̨̨̜̐ ̨̡̨̪̹̙̖̦̦̔́͘ ʶ̬̞̥ ̨̨̯̐, ̛̪̖̬̖̞̬̯̏́, ̨̺ ̦̯̙̏̌̌ ̨̬̖̔̍ ̨̛̣̦̭̦̜̍̌̌̏̌̚͘
ʦ̨̭̯̦̣̜̯̖̌̏̀ ̶̸̛̪̬̜̌̀̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̦̌ ̡̭̯̞̜̞̜ ̨̨̛̬̦̯̣̦̞̜̐̌̽̚ ̵̨̪̖̬̦̞̏: ̶̖ ̬̦̯̱̐̌̌̿ ̛̪̬̣̦̖̌̏̽
̥̺̱̦̦̌̏̌́̚ ̵̭̞̏ ̨̨̜̐ ̱̣̞̏̏̚͘
ˍ̨̍ ̸̛̛̖̪̖̯̌̍̚̚ ̨̛̦̬̥̣̦̜̌̽ ̛̛̪̬̪̣̏ ̵̨̨̨̨̣̦̔̐ ̨̪̞̯̬̏́ ̨̔ ̶̸̨̨̪̬̌̀̀̐ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌, ̦̖
̨̭̯̦̣̜̯̖̏̌̏̀ ̨̨̜̐ ̞̣̍́ ̛̭̯̞̦ ̸̛̣̙̖̍ ̦̞̙ ̦̌ 50 ̭̥͘
ʻʫ ˀʽʥʳ˃ː ˉːʽʧʽ
ʻ̖ ̦̪̬̣̜̯̖̌̌̏́ ̭̯̬̱̥̞̦̽ ̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́ ̦̌ ̣̖̜̀̔, ̛̯̬̦̏̌ ̨̌̍ ̦̌ ̣̭̦̖̏̌ ̨̯̞̣͘ (ˍ̨̍ ̞̚
̭̯̬̱̥̖̦̖̥ ̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́ ̏ ̸̨̞ ̦̖ ̨̛̛̪̯̬̪̣̌ ̬̞̦̞̔̍ ̸̡̛̛̭̯̦̌ ̛̪̣̱, ̨̨̭̯̭̱̜̯̖̌̏̚ ̨̛̭̌̍̚
̵̛̭̯̱̌̚ ̸̨̖̜)͘
ʻ̖ ̦̪̬̣̜̯̖̌̌̏́ ̭̯̬̱̥̞̦̽ ̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́ ̏ ̡̞̍ ̨̨̭̥̌̐ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌͘
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ʻ̖ ̶̪̬̜̯̖̌̀ ̖̍̚ ̵̨̨̛̭̦̌̐̚ ̱̯̯̏́̚, ̦̖ ̨̡̯̬̜̯̖̭̌̽ ̶̸̨̨̪̬̌̀̀̐ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̨̡̛̛̥̬̥ ̡̛̬̱̥̌
̞/̨̌̍ ̨̛̦̥̐̌͘
ʻ̖ ̡̛̭̥̜̯̖̌ ̡̨̨̖̣̖̯̬̪̬̞̏̔ ̛̙̣̖̦̦̏́, ̸̡̛̛̛̥̏̌̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̚ ̥̖̬̖̙̞, ̦̖ ̯̦̞̯́̐̽ ̌̚ ̨̨̦̽̐,
̸̛̦̥̭̌̌̐̌̀̽ ̛̛̬̱̹̯̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̚ ̶̥̞̭́͘
ʻ̖ ̛̣̹̜̯̖̌̌̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̪̞̔ ̨̛̪̣̥̏̏ ̵̛̛̛̦̖̭̪̬̯̣́̏ ̴̵̨̛̯̥̭̖̬̦̌ ̨̱̥̏ (̨̺͕̔ ̪̬̥̞́ ̸̨̭̦̦̞́
̨̪̬̥̖̦̞, ̯̱̥̦͕̌ ̭̦̞̐)͘
ʻ̖ ̨̪̖̬̖̯̖̏̽̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̚ ̶̥̞̭́ ̦̌ ̶̥̞̭̖, ̦̖ ̡̛̛̭̦̱̹̏ ̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽ ̡̛̯̭ ̚ ̛̬̖̭̖̬̏̌͘
ʻ̖ ̨̨̪̬̯̖̏̔̽ ̵̸̛̥̖̦̞̦̜̌ ̨̬̖̥̦̯ ̨̌̍ ̬̦̦̏̌̀̏̌́̚ ̛̬̖̭̖̬̏̌͘ʿ̛̬ ̛̣̖̦̦̞̏́̏ ̴̡̖̖̯̞̔̏ ̨̌̍ ̨̡̦̌̚
̡̨̨̬̞̟̚ ̥̖̯̣̱̌ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̨̨̜̐ ̨̪̦̞̭̯̏̀ ̛̛̥̞̦̯̌̚͘
ʻ̖ ̨̡̪̱̭̯̭̔̌̿̽́ ̶̡̨̨̦̖̭̦̞̦̦̖̌̏̌ ̸̯̬̱̦̦̏̌́ ̏ ̨̛̪̞̙̦̜̌̍̚ ̡̣̪̦̌̌͘
ʻ̖ ̨̡̛̪̱̭̯̔̌ ̨̔ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̡̨̨̨̥̪̬̖̭̬̥ ̴̡̡̨̛̦̖̣̞̞̦̜̏̌̏̌ ̨̌̍ ̸̨̛̦̖̭̞̖̦̜̔̏̔ ̨̪̖̬̭̦̣̌͘ ʻ̖
̨̨̣̜̯̖̔̏́̚ ̛̛̦̣̙̯̭̌̍̌́ ̨̔ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̞̯̥̔́ ̞ ̛̯̬̦̥̏̌̌͘ ʻ̖ ̨̬̥̞̺̱̜̯̖̚ ̸̨̪̬̱ ̚ ̡̨̨̨̥̪̬̖̭̬̥
̸̨̬̞̐̀ ̛̪̬̖̥̖̯̔, ̦̖ ̡̣̞̯̌̔̽ ̦̌ ̡̨̬̪̱̭ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̨̛̛̬̏̍ ̚ ̨̦̖̜̣̦̱ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̵̡̨̛̛̣̖̜̥̭̯̐̌̚
̡̛̯̦̦̌͘
ʻ̖ ̨̛̪̬̯̬̜̯̖̌ ̡̨̬̪̱̭ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̡̨̣̖̐ ̛̛̛̜̥̭̯̥̌̚ ̛̛̬̞̦̥̔̌͘ ʶ̨̛̬̭̯̱̜̯̖̭́ ̸̡̨̛̣̦̏̀
̸̨̨̥̖̦̀̚ ̱ ̨̞̏̔ ̸̡̨̦̞̬̐̌̀͘
ʻ̖ ̱̯̖̌̍̔̽̚ ̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽ ̸̡̛̛̞̣̯̏̔̀ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̞̏̔ ̡̨̖̣̖̯̬̥̖̬̖̙̞͘
ʻ̖ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̜̯̖̏̏ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̣̔́ ̛̭̯̭̦̖̦̦́ ̨̨̞̦̹̐ ̱̐̌̚, ̨̡̬̞̥ ̨̪̞̯̬̏́͘
ʪ̛̦̜̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̨̨̛̬̬̣̖̦̜̍̚ ̡̛̯̞̣̽ ̣̔́ ̵̸̵̛̯̖̦̞̦ ̨̪̯̬̖̍͘ ˄ ̵̡̣̞̬̦̌́, ̏ ̴̶̶̛̬̥̖̯̞̌̌̏ ̯̌ ̣̔́
̨̛̪̬̯̱̦̦̐̏̌́ ̟̙̞ ̨̔ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̛̪̬̦̱̯̿̔̏̌ ̛̪̬̭̯̬̞̜ ̨̨̪̪̖̬̖̦̟̔̽ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̨̪̞̯̬̏́͘
ʻ̖ ̨̥̙̦̌ ̨̨̛̭̯̭̱̯̌̏̏̌̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̣̔́ ̨̦̪̦̖̦̦̌̏́ ̡̣̦̞̌̏̌̌̐̏͘
ʻ̖ ̡̛̥̜̯̖̏̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̏ ̨̨̬̯̱̍ ̖̍̚ ̵̨̨̛̭̦̌̐̚ ̵̡̨̙̱̌ ̨̨̬̖̥̞̦̦̐ ̨̛̪̬̱̏̔ ̞ ̨̡̦̖̯̬̜̯̖̭̌́ ̨̨̜̐
̵̵̨̛̬̱̥ ̸̛̭̯̦̌͘
ʻ̖ ̨̡̯̬̜̯̖̭̌́ ̸̛̭̯̦͕̌ ̸̵̛̦̖̦̌̌̚̚ ̨̨̛̭̥̣̥͕̏ ̨̺ ̡̱̏̌̿̚ ̦̌ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯, ̡̞́ ̏ ̵̨̞̔
̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̨̭̯̔́̐̌̀̽ ̵̨̡̛̛̭̏ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌ ̞ ̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚ ̡̛̛̯̥̌ ̨̨̪̬̯̥́̐ ̨̨̪̖̦̏̐ ̨̡̪̬̥̞̙̱
̸̭̱̌ ̪̞̭̣́ ̡̛̛̱̪̦̚͘
ˍʽ ʿʽ˃ˀʳʥʻʽ ʯʻʤ˃ʰ
ʪ̛̦̜̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̨̛̭̯̬̖̦̜̏ ̣̔́ ̴̶̡̨̱̦̞̦̱̦̦̏̌́ ̚ ̨̭̪̞̞̦̹̖̦̦̥̏̏̔́ ̸̨̛̱̬̭̯̭̯̞̏̌, ̸̛̦̖̦̥̌̌̚̚
̦̌ ̸̶̛̯̣̞̌̍ ̵̸̵̛̯̖̦̞̦ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̛̱̦̔̏̐̌ (̡̛̦̪̬̣̌̌̔, S3-50 ̸̨̦̌̌̿̚ 5 ̵̛̛̣̦̏ ̨̨̛̬̯̍ ̞ 5 ̵̛̛̣̦̏
̡̛̛̱̪̦̚)͘ ˄ ̬̞̌̚ ̪̖̬̖̬̞̱̐̏ ̶̨̭̪̬̱̌̽̏̿ ̵̛̭̦̌̌̚ ̨̯̖̬̥̪̬̌̌, ̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏̌ ̦̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̞̔̏̐͘
ʪ̣́ ̨̪̣̦̭̯̞̌̏ ̡̪̱̭̱ ̛̱̦̔̏̐̌, ̡̬̞̥ ̸̨̨̦̖̦̌̌̐̚̚ ̛̺̖̏, ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̪̖̬̖̖̭̯̏
̸̨̡̭̪̯̱̌ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ «̡̛̣̏͘», ʤ ̨̪̯̞̥ ̨̦̱̏̚ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ «̡̣̏͘» (ˀ̛̭͘ 1a-1b)͘
˄ ̴̵̨̨̛̦̦̔̌̚ ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̞̔̏̐̏, ̡̨̛̣ ̨̛̦̏ ̸̡̞̣̯̭̏̔̀̌̀̽́ ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̪̖̬̖̬̞̱̐̏, ̨̦̱̏̚ ̸̡̛̛̣̯̏̀
̛̱̦̔̏̐ ̏ ̨̨̬̯̱̍ ̨̥̙̦̌ ̡̛̯̞̣̽ ̸̡̛̛̥̖̥̏̌ ̦̌ ̡̣̖̥̦̞̜ ̶̡̨̨̬̞̍ ̨̨̭̥̌̐ ̛̱̦̔̏̐̌ (̛̬̭͘ 2)͘
˄ ̴̵̛̛̯̬̦̌̚ ̛̱̦̞̔̏̐̏ ̨̛̭̯̔̽ ̸̬̱̦̱̏ ̛̪̖̬̖̖̭̯̏ ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ «̸̡̨̣̖̦̏̀»
̨̌̍ ̛̛̦̯̭̦̱̯̌ ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̨̛̯̖̬̥̪̬̌, ̨̨̛̬̯̹̦̜̌̏̌̚ ̦̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̞ (̛̬̭ 3a-3b-3c)͘
ʻ̌ ̴̛̯̬̦̞̜̌̚ ̨̭̯̱̪̖̦̖̞̜̔̏̏ ̨̥̖̣̞̔ ̚ ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̀, ̨̺ ̛̪̖̬̖̺̱̏̿ ̨̌̍ ̨̬̞̦̔̏̀̿ 7,5 ̡̭͕̌͘͘ ̡̨̯̙̌
̦̌ ̵̛̯, ̨̪̯̱̙̦̞̭̯̽ ̵̡̛́ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ̨̌̍ ̛̪̖̬̖̺̱̏̿ 10 ̡̭͕͘͘ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̛̛̦̯̭̦̱̯̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̡̛̭̦̦̔̌́
̵̛̭̯̱̌̚ ̛̱̦̔̏̐̌ (̛̬̭͘ 3c), ̌ ̨̪̯̞̥ ̛̛̪̬̖̭̯̏ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ ON (ʦʶʸ͘) (̛̬̭͘ 6̌-6b-6c-6d)͘
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ʪ̣́ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̨̨̪̣̦̌̏̐ ̡̪̱̭̱ ̏ ̴̵̨̨̛̦̦̔̌̚ ̵̛̱̦̔̏̐̌ ̸̨̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̚ ̡̛̛̪̱̭̦̥̏
̨̛̪̞̯̬̦̥̏́ ̡̨̣̪̦̥̌̌ ̨̨̱̪̞̣̦̖̦̟̏̽ ̞̟̔ (̨̌̍ ̚ ̨̡̨̛̯̥̔̔̌̏ ̦̌ ̨̨̨̭̯̪̬̦̥̱ ̡̣̪̦̞̌̌). ˃̨̥̱ ̛̪̬
̨̨̨̪̬̙̦̥̱̽ ̛̬̖̭̖̬̞̏ ̵̛̞̏̔ ̚ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐ ̡̣̪̦̌̌̌ ̡̨̨̛̦̖̖̣̏̐ ̭̯̬̱̥̖̦́ ̨̪̞̯̬̏́ ̨̨̪̬̯̥́̐
̵̡̡̨̖̞̣̔̽ ̡̭̖̱̦̔ ̿ ̨̛̦̬̥̣̦̥̌̽͘
ʪ̣́ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̡̛̖̪̖̍̚ ̨̨̛̬̯̍ ̭̞̏ ̡̨̨̛̥̪̬̖̭̬ ̨̣̦̦̞̍̌̔̌ ̨̛̪̞̙̦̥̌̍̚ ̡̨̣̪̦̥͕̌̌ ̨̺
̶̨̭̪̬̱̌̽̏̿ ̛̪̬ ̨̞̥̞̏̔̏ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ (̛̬̭. 4).
˄ ̵̭̞̏ ̵̨̛̭̯̱̪̖̦̖̔̏̏ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̞̏ ̨̪̞̙̦̞̌̍̚ ̡̛̣̪̦̌̌ ̨̭̯̦̣̯̭̏̌̏̀̀̽́ ̦̌ ̡̨̡̨̣̖̯̬̞ ̨̨̦̪̞̬̦̌̐
̡̪̯̬̱̌̍̌ ̛̬̖̭̖̬̏̌ ̞ ̦̌ ̶̶̡̛̬̖̬̱̣̞̜̦̞̜́ ̯̬̱̞̥̞̙̍ ̡̨̛̛̦̦̪̞̬̦̥̽̌̚ ̞ ̨̡̨̛̛̭̦̪̞̬̦̥̏̌ ̶̛̛̣̞̦̬̥̔̌ ̏
̨̨̣̦̞̜̐̏ ̸̛̭̯̦̞̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌. ʦ̨̛̦ ̶̨̭̪̬̱̯̌̽̏̀̽ ̏ ̵̛̬̞̜̦̌̏̌ ̵̡̛̪̏̌̔̌ (̛̬̭. 5).
ʯ ̡̨̨̨̥̪̬̖̭̬̥ ̨̥̙̱̯̽ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̭̏̏̏̌́ ̸̛̭̣̖̦̦̞ ̨̛̪̬̦̣̖̙̦̭̯̞̌ ̞ ̸̛̪̦̖̥̯̦̞̏̌ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯:
̣̔́ ̵̟ ̨̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̐ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̨̨̛̛̦̜̥̯̭̌́̚ ̚ ̶̡̛̞̦̭̯̬̱̞̥́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̭̞̌̍̏̚.
ʿ̛̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́ (̦̱̦̦͕̌̔̏̌́ ̨̛̬̪̣̖̦̦́̚ ̸̖̬̖̚ ̨̪̦̖̥̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯͕̏
̴̬̱̦̦͕̌̍̏̌́ ̡̛̥̜̌ ̸̨̛̛̬̦̥̌̚ ̦̌ ̨̦̞̜̏̔ ̨̨̭̦̞̏ ̞ ̯.̪.) ̨̛̯̬̥̱̜̯̖̭̔̽ ̛̪̬̣̌̏ ˃ʥ ̣̔́ ̡̨̨̨̙̦̐
̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐ ̡̛̪̱̏̌̔.

2. ʿ̡̱̭ ̶̡̯̖̭̪̣̱̯̞̌̌̌́
ʯ̨̥̦̯̱̜̯̖ ̡̨̣̖̭̌ ̞ ̡̦̞̙̱͕ ̨̌̍ ̨̨̨̪̬̯̦̖̏ ̡̨̨̣̖̭ ̣̔́ ̨̥̖̣̖̜͕̔ ̏ ̵̡̛́ ̨̨̦̏ ̸̪̖̬̖̖̦̖̔̍̌. ʪ̣́
̨̥̖̣̖̜̔ ̦̌ ̴̵̡̨̛̞̭̦̏̌ ̵̡̦̞̙͕̌ ̨̥̦̯̱̜̯̖̚ ̡̨̡̥̪̣̖̯ ̨̪̖̬̖̦̟̔̽ ̡̨̛̭̍ ̨̌̍ ̶̛̦̯̞̬̞̜̦̞̌̏̍̌ ̨̛̪̬̭̯̬̟͕
̡̨̺́ ̨̛̦̏ ̸̪̖̬̖̖̦̞̔̍̌.
ʿ̖̬̖̞̬̯̖͕̏ ̨̺̍ ̛̪̬̥̖̯̬͕̌̌ ̸̦̖̦̞̦̌̌̌̚̚ ̸̶̛̯̣̞͕̌̍ ̨̛̞̪̞̣̏̔̏̔̌ ̴̸̡̛̛̯̦̥̌ ̪̬̥̖̯̬̥̌̌̌
̸̡̨̛̖̣̖̯̬̦̟ ̨̨̡̛̪̬̏̔; ̨̛̪̱̭̯̥̖̔ ̡̨̛̣̦̦̏̌́ ̛̦̪̬̱̌̐ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ ± 5% ̞̏̔ ̨̨̨̦̥̞̦̣̦̌̽̐ ̸̦̖̦̦̌́̚.
ʦ̭̯̯̖̌̏ ̡̛̣̱̏ ̡̖̣̌̍̀ ̛̙̣̖̦̦̏́ ̏ ̨̡̬̖̯̱̚; ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̛̪̬ ̶̨̥̱̽ ̨̛̪̦̖̦̏ ̛̪̖̬̖̱̯̍̏̌
̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦̞ «O» (̡̛̣̏) (̛̬̭. 6̌-6b-6c-6d).
ʪ̣́ ̴̵̛̛̯̬̦̌̚ ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̞̔̏̐̏ ̡̛̛̣̏ ̨̛̪̦̦̞̏ ̛̛̪̬̦̱̯̭̿̔̏̌́ ̨̔ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯͕̌ ̨̨̨̣̦̦̍̌̔̌̐
̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̡̛̛̪̣̥̌̏ ̨̡̛̛̪̞̙̦̥̌̍̌̚͘
ʪ̣́ ̨̥̖̣̖̜̔ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̞̏ ̚ ̡̨̨̛̖̣̖̯̬̺̯̥ (̨̡̣̍ ̱̪̬̣̞̦̦̌̏́ «˃̦̖̥̌̔» ̨̌̍ ̸̡̪̱̭̌ ̚ ̚'̦̦̦̥̿̔̌́
«̡̞̬̌̚-̡̡̛̛̯̬̱̯̦») ̨̡̱̭̯̦̌̏̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̌ ̞ ̛̪̬̦̦̦̿̔̌́ ̵̭̞̏ ̵̵̨̛̦̖̞̦̍̔ ̡̨̡̦̯̯̞̌̏ (̦̌
̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̞͕̔̏̐ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱͕ ̵̡̨̡̖̣̖̯̬̣̪̦̌̌̌) ̨̛̪̦̦̏̌ ̡̨̛̛̦̱̯̭̏̏̌́ ̡̛̯̞̣̽ ̴̡̡̨̛̣̞̞̦̥̏̌̏̌
̨̨̪̖̬̭̦̣̥̌͘
ʿ̖̬̖̞̬̯̖̏ ̬̞̖̦̏̽ ̥̭̣̌̌ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̡̨̛̞̦̯̬̔̌̌ ̞ ̛̪̬ ̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̨̛̣̜̯̖͕̔ ̸̸̛̛̞̦̱̏̔̐̏̀
̨̪̞̯̬̦̱̏́ ̨̡̪̬̱̍ (̛̬̭. 7͕ ̍).
˃̖̪̖̬ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̨̨̛̯̜̐̏ ̨̔ ̨̛̬̯̌̍.
ʿ̛̬ ̨̪̖̬̖̞̏̔ ̸̡̛̛̥̏̌̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ (̨̌̍ ̸̡̛̪̖̬̖̥̌̌ ̦̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̞) ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ «̡̪̱̭» (̛̬̭.
6̌-6b-6c-6d) ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̸̨̛̪̦̌̿ ̶̛̪̬̯͕̌̀̏̌ ̸̨̛̪̔̌̀ ̨̪̞̯̬̏́ ̸̖̬̖̚ ̛̦̦̞̯̣̦̜̌̐̌̽ ̨̡̪̯̬̱̌̍ ̏
̛̬̖̭̖̬̏. ˄ ̵̨̛̭̯̱̪̖̦̖̔̏̏ ̵̨̥̖̣̔́ ̨̪̞̯̬̏́ ̨̪̯̭̔̌̿̽́ ̏ ̞̣̱̐̽̚ ̡̯̌ ̨̨̦̏̌̐̚ «̡̨̨̨̛̦̦̪̞̬̦̽̌̐̚»
̶̛̣̞̦̬̔̌ ̞ ̨̪̯̞̥ ̏ ̶̛̣̞̦̬̔ «̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐ ̛̭̯̭̦̖̦̦́». ʯ̌ ̶̶̡̨̛̬̖̬̱̣̞̜̦́̀ ̨̯̬̱̍̀ ̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽
̛̭̯̭̦̖̦̖ ̨̪̞̯̬̏́ ̵̨̛̪̖̬̖̯̔̽ ̏ ̞̣̞̐̽̚ ̱ «̨̡̨̛̛̭̦̪̞̬̦̜̏̌» ̶̛̣̞̦̬̔ ̞ ̛̞̯̏̔̚ ̏ ̛̬̖̭̖̬̏. ˃̡̛̜̌
̸̨̨̛̬̜̍ ̶̡̛̣ ̨̨̣̔̏́̿̚ ̨̛̛̯̬̥̱̯̏̌ ̞̣̹̍̽ ̨̡̛̛̭̜̏ ̡̛̯̭ (15 ̬̍̌ ̏ ̵̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̶̨̨̭̪̖̞̣̦̌̽̐
̸̛̪̬̦̖̦̦̌́̚).
ʿ̞̭̣́ ̨̨̯͕̐ ̡́ ̨̨̭̦̱̯̔́̐ ̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̌̽ ̸̨̨̛̬̜̍ ̡̛̯̭ (̯̭̌̔̌̿̽́̚ ̨̡̨̛̛̬̦̥̏̍ ̏ ̵̨̞̔
̨̛̪̬̱̦̏̍̏̌̽)͕ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̛̱̪̦̯̭͕́̿̽́̚ ̨̡̛̦̣̹̌̔ ̨̪̞̯̬̏́ ̏ ̶̨̨̣̞̐̏ ̞ ̏ ̨̦̪̞̬̦̥̱̌ ̡̪̯̬̱̱̌̍
̡̭̪̱̭̯̭̌̿̽́ ̸̖̬̖̚ ̡̣̪̦̌̌ ̡̛̭̦̦̔̌́ ̪̞̔ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ (̛̪̬ ̚’̵̦̦̦̿̔̌́ «̡̞̬̌̚-̡̡̛̛̯̬̱̯̦» ̸̖̬̖̚
̡̨̡̖̣̖̯̬̣̪̦͕̌̌ ̨̺ ̶̨̭̪̬̱̌̽̏̿ ̛̪̬ ̶̛̱̪̦̞̚ ̛̱̦̔̏̐̌).
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ˉ̛̥ ̦̞̥̯̭̌̿̽́̚ ̡̨̛̛̦̣̹̜̌̔̏ ̡̛̯̭ ̏ ̨̨̣̦̞̜̐̏ ̸̛̭̯̦̞̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌, ̞ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́ ̦̌ ̛̱̦̔̏̐ ̛̪̬
̨̨̪̣̹̥̱̔̌̽ ̡̪̱̭̱ ̛̦̙̱̯̭̿̽́̚. ʶ̨̛̣ ̛̏ ̱̖̯̖̍̔ ̸̛̛̯̬̯̏̌̌ ̨̪̞̯̬̏́, ̡̛̯̭ ̏ ̛̬̖̭̖̬̞̏ ̪̌̔̌̿ ̞ ̡́ ̡̛̯̞̣̽
̨̭̦̖̔́̐ ̨̛̦̙̦̟̽ ̥̖̙̞ (̶̛̬̞̦́̚ ̥̞̙ ̞ ̵̖̬̦̞̥̏ ̛̦̙̦̞̥ ̬̞̦̖̥̏ ̨̛̭̯̦̯̌̏̽ 2 ̛̬̍̌), ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̔̏̐
̸̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌ ̨̦̱̏̚ ̸̡̣̯̭̏̀̌̿̽́ ̏ ̨̨̬̯̱̍.
ˇ̸̡̛̛̯̦̜̌ ̡̛̯̭ ̏ ̛̬̖̭̖̬̞̏ ̨̡̪̱̯̭̌̿̽́̚ ̦̌ ̨̥̦̥̖̯̬̞̌, ̨̺ ̵̨̛̯̏̔̽ ̏ ̡̨̡̥̪̣̖̯ ̨̡̛̪̭̯̌̏. (ˀ̛̭. 4).
ʦ ̸̨̨̛̯̥̯̦̥̱̌̏̌ ̨̨̨̛̬̖̙̥̞̪̪̖̬̖̥̞̦̦̐ ̡̪̱̭̱ ̞ ̡̛̛̱̪̦̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̶̪̬̌̀̿ ̨̔ ̵̛̯ ̪̞̬, ̨̡̛̪
̸̡̛̛̥̏̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ (̨̌̍ ̦̌ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̞, ̛̔̏. ˀ̛̭. 6̌-6b-6c-6d) ̦̖ ̱̖̍̔ ̡̨̛̥̦̖̦̏.
˄ ̵̨̥̖̣̔́ ̚ ̡̨̨̛̖̣̖̯̬̺̯̥ ̸̡̛̛̥̏̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̨̛̪̦̖̦̏ ̛̙̌̏̔̚ ̛̪̖̬̖̱̯̍̏̌ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦̞ (ʦʶʸ).
ʿ̛̬ ̨̨̬̯̞̍ ̚ ̨̨̪̦̖̥̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̥̏ ̡̛̯̭ ̨̥̙̦̌ ̛̬̖̱̣̯̐̀̏̌ ̸̨̛̪̖̬̯̏̌̀ ̸̡̬̱̱ ̨̬̖̱̣̯̬̐́̌: ̛̪̞̦̯̔́
̨̬̱̏̐ ̞ ̨̛̪̖̬̦̱̯̏ ̌̚ ̨̡̨̨̛̛̦̦̐̔̏̀ ̡̨̭̯̬̞̣̀ ̣̔́ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̡̛̯̭̱ ̞ ̨̛̪̬̯ - ̣̔́ ̨̨̜̐ ̥̖̦̹̖̦̦́̚
(̛̬̭ 8). ʽ̛̛̯̬̥̹̌̏ ̨̛̛̪̯̥̣̦̜̌̽ ̣̔́ ̨̨̛̬̯̍ ̡̛̯̭͕ ̨̡̣̱̜̯̖̌̍̚ ̨̬̖̱̣̯̬̐́, ̨̦̱̏̚ ̨̛̛̪̱̭̯̹̏ ̨̨̜̐
̸̡̬̱̱ ̛̦̏̚. ˃̡̛̭ ̨̥̙̦̌ ̛̛̪̖̬̖̞̬̯̏ ̌̚ ̨̨̥̦̥̖̯̬̥̌ (̏ ̵̨̥̖̣̔́, ̖̔ ̞̦̏ ̵̨̛̯̏̔̽ ̏ ̡̨̡̥̪̣̖̯
̨̡̛̪̭̯̌̏, ̛̬̭. 9).
ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏, ̨̺̍ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̪̞̯̬̏́ ̞ ̡̛̛̥̭̥̣̦̜̌̽ ̶̡̛̖̭̪̣̱̯̞̜̦̜̌̌ ̡̛̯̭ ̸̨̨̛̪̦̖̥̯̦̏̐ ̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯̱
̛̱̣̍ ̭̱̥̞̭̦̞ ̚ ̡̨̛̯̭̥͕ ̨̛̭̯̦̣̖̦̥̏̌̏ ̦̌ ̨̬̖̱̣̯̬̞̐́ ̡̛̯̭̱, ̞ ̚ ̡̡̞̣̞̭̯̽̀ ̨̪̞̯̬̏́, ̨̺ ̨̪̯̭̔̌̿̽́
̡̨̨̨̥̪̬̖̭̬̥͘
ʿ̞̭̣́ ̸̡̞̦̖̦̦̌́̚ ̨̨̛̬̯̍ ̛̱̪̦̞̯̽̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬, ̡̞̞̥̦̞̯̏̔̽ ̨̨̜̐ ̞̏̔ ̥̖̬̖̙̞ ̛̙̣̖̦̦̏́ ̞ ̡̛̭̦̯̖̽ ̡̛̯̭
̚ ̛̬̖̭̖̬̏̌.

3. ʿ̨̛̞̯̬̦̜̏́ ̛̬̖̭̖̬̏
ʻ̵̨̨̖̞̦̍̔ ̨̛̪̪̖̬̖̙̯̔̌ ̨̱̯̬̖̦̦̏́ ̡̨̨̬̞̟̚: ̏ ̨̣̖̙̦̭̯̞̌̚ ̞̏̔ ̨̱̥̏ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚, ̛̭̖̬̖̦̞̏̔ ̡̍̌̌
̨̥̙̖ ̸̡̨̛̛̦̪̱̯̭̌̏̌́ ̡̨̦̖̦̭̯̔̌, ̡̛̜́ ̨̛̪̦̖̦̏ ̛̛̣̯̭̏̌́̚ ̨̺̦̔́. ˉ̖ ̨̥̙̦̌ ̨̛̛̬̯̍ ̸̬̱̦̱̏,
̸̡̛̛̞̬̏̔̏̌̀ ̛̬̖̦̙̦̜̔̌ ̡̣̪̦̌̌ (̛̬̭. 13), ̨̌̍ ̌̚ ̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ̨̛̪̬̭̯̬̀ ̸̨̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌̐ ̬̖̦̙̱̔̌,
̡̨̺́ ̛̬̖̖̬̱̬̏̌̚ ̟̥ ̨̭̦̺̖̦̞̌. ˄ ̱̍̔̽-̡̨̥̱́ ̡̛̪̱̏̌̔, ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔ ̨̛̺̯̙̦̖̱̏ ̡̪̖̬̖̞̬̱̏
̨̨̛̬̯̍ ̸̨̨̨̛̯̥̯̦̌̏̌̐ ̡̣̪̦̌̌̌. ˉ̖ ̨̥̙̦̌ ̨̛̛̬̯̍ ̸̬̱̦̱̏, ̸̡̛̛̞̬̏̔̏̌̀ ̸̛̬̱̦̜ ̛̬̖̦̙̦̜̔̌ ̡̣̪̦̌̌
̞ ̸̛̛̣̏̌̀̚ ̡̨̦̖̦̭̯̔̌.
ʻ̵̨̨̖̞̦̍̔ ̸̨̨̺̬̞̦ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̨̛̛̯̺̦̏ ̡̛̭̯̞̦ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐ ̡̍̌̌ ̡̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̥
̨̨̬̦̥͕̐̌ ̏ ̏̚'̡̱́̚ ̚ ̛̯̥͕ ̨̺ ̦̱̯̬̞̹̦̏́ ̡̨̨̬̞́̚ ̨̥̙̖ ̛̛̥̖̦̹̯̚ ̨̛̯̺̦̱̏ ̨̭̯̣̖̟̌̏ ̡̛̭̯̞̦ ̨̺ ̿
̨̨̬̌̐̀̚̚ ̵̛̱̞̏̍̏.
˃̖̬̥̞̦ ̛̭̣̱̙̍ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐ ̛̬̖̭̖̬̏̌ ̛̣̖̙̯̌̽̚, ̨̨̛̣̦̥̐̏ ̸̨̛̦̥͕ ̞̏̔ ̨̱̥̏ ̨̨̜̐ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌. ʻ̖
̭̣̞̔ ̨̛̭̯̦̣̯̏̌̏̀̏̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̨̨̛̪̞̺̖̦̔̏̐ ̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚ ̞ ̛̪̣̱̏̏ ̵̛̛̬̖̭̦̌̐̏
̨̛̭̖̬̖̺͕̔̏ ̡̞́ ̨̥̙̱̯̽ ̡̡̛̛̛̣̯̏̌ ̡̨̨̬̞̀̚, ̡̯̌ ̡́ ̶̖ ̨̭̱̯̯̿̏ ̡̨̨̛̭̬̯̯̽ ̯̖̬̥̞̦ ̛̭̣̱̙̍ ̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚.
ʻ̖ ̡̨̬̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́ ̡̛̬̞̪̣̯̌̀̏̌̚ ̬̖̖̬̱̬̏̌̚ ̞ ̭̱̥̞̙̦̞ ̚ ̛̦̥ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯ ̦̌ ̨̪̞̣̞̔̚ ̞ ̞̦̹̞ ̨̡̙̬̭̯̞
̶̡̨̡̦̭̯̬̱̞̟. ˍ̨̍ ̡̛̛̱̦̦̱̯ ̨̨̡̛̪̣̥ ̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚ ̨̡̨̨̛̭̏̐ ̡̛̯̭̱ ̏ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚ ̨̨̨̯̥̦̏̐ ̦̪̬̱̙̖̦̦̌́,
̡̡̨̨̛̛̣̦̏̌̐ ̶̞̬̞̏̍̌̿̀ ̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚ ̏ ̶̨̪̬̖̭̞ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌, ̛̪̬ ̶̨̱̭̯̦̞̌̏ ̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚ ̨̡̨̨̛̭̏̐
̡̛̯̭̱ ̡̨̬̖̥̖̦̱̯̭̔̿̽́ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̴̛̖̥̪̖̬̔ ̶̞̬̞̜̏̍̌.
ʯ̸̦̖̦̦̌́ ̡̛̯̭̱ ̞ ̛̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌ ̛̪̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̬̖̖̬̱̬̏̌̌̚ ̨̛̪̦̦̞̏ ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̨̞̪̦̥͕̔̌̌̌̚
̡̛̦̥̏̌̌̚ ̦̌ ̸̶̛̯̣̞̌̍.
ʻ̖ ̨̡̪̱̭̯̭̔̌̀̽́ ̱̍̔̽-̡̞́ ̛̥̞̦̚ ̶̡̨̡̦̭̯̬̱̞̟ ̬̖̖̬̱̬̱̏̌̚ ̚ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́ ̬̦̦̏̌̀̏̌́̚,
̭̖̬̣̞̦̦̏̔́ ̨̌̍ ̵̛̞̦̹ ̵̸̵̛̥̖̦̞̦̌ ̨̥̖̯̞̔̏.

4. ˃̵̸̖̦̞̦̖ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́
˃̖̬̥̞̦ ̛̭̣̱̙̍ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̨̯̍̌̐̌ ̏ ̸̨̥̱ ̛̣̖̙̯̌̽̚ ̞̏̔ ̨̨̛̪̬̣̦̌̏̽̐ ̵̸̨̨̯̖̦̞̦̐ ̨̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́.
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ʪ̨ ̸̨̡̪̯̱̌ ̱̍̔̽-̵̡̛́ ̨̬̞̯̍ ̚ ̵̨̨̯̖̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̪̖̬̖̖̞̯̏̔̽ ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́
«ʦʰʶʸ.», ̡̞̞̥̦̞̯̏̔̽ ̡̖̣̌̍̽ ̞̏̔ ̥̖̬̖̙̞ ̡̨̛̖̣̖̯̬̙̣̖̦̦̏́ ̞ ̭̯̬̞̯̌̏̽ ̨̪̞̯̬̏́ ̚ ̛̬̖̭̖̬̏̌.
ʿ̨̨̨̨̛̬̯̖̬̯̏̔̽̍ ̛̪̬ ̵̨̨̨̨̣̙̖̦̥̱̔ ̨̛̪̬̭̯̬̟ ̛̪̬ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̞̏̌ ̨̭̞̌̍̏̚ ̨̨̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̐
̵̛̭̯̱̌̚.
ʦ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̜̯̖̏ ̨̞̪̞̦̞̏̔̏̔ ̛̞̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̣̔́ ̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̨̬̞̯̍ ̞ ̡̛̯̞̣̽ ̨̛̬̞̦̣̦̞̐̌̽ ̪̭̦̞̌̌̚
̸̛̛̭̯̦̌.
ʿ̖̬̖̞̬̯̖̏ ̡̯̙̱̌́̚ ̵̭̞̏ ̛̦̯̞̐̏̏, ̨̨̨̛̭̣̍̏, ̏ ̨̨̣̦̞̜̐̏ ̸̛̭̯̦̞̌ ̱̣̏̌̚ (̛̬̭. 10). ʶ̨̨̦̯̬̣̽ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔
̨̛̪̬̖̭̯̏ ̪̖̬̖̔ ̛̪̖̬̹̥ ̡̨̪̱̭̥̌̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌.
ʿ̖̬̖̞̬̜̯̖̏́ ̸̨̛̭̯̯̱ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐ ̴̞̣̯̬̽̌ ̡̨̙̦̞ 100 ̨̛̦͕̐̔ ̛̪̬ ̨̬̱̦̖̦̥̱̌̍̔̚ ̨̪̞̯̬̞̏
̛̪̬̥̞̺̖̦̦́ ̸̭̯̞̹̖̌͘ ˁ̸̨̨̭̦̏̿̌ ̥̞̦̜̯̖̌̀̚ ̨̨̜̐ (̛̬̱̦̖̦̜̌̍̔̚ ̴̞̣̯̬̽ ̨̛̛̪̬̯̏̔̽̚ ̨̔ ̛̦̙̖̦̦́̚
ʶʶʪ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̞ ̸̨̨̪̖̬̖̭̦̔̌̐ ̨̦̭̱̚ ̨̨̜̐ ̸̛̛̭̯̦̌, ̛̬̭. 11̌-11b).
˃̶̛̣̌̍́ 1 ʯʤ˃˔ʧʮʶʤ ʥʽʸ˃ʳʦ ʶˀʰˌʶʰ ˉʰʸʳʻʪˀʤ
ʺ̞̦͘ ̨̥̥̖̦̯ ̡̛̯̙̌́̚, ʻ̥

ʺ̡̭̌. ̨̥̥̖̦̯ ̡̛̯̙̌́̚, ʻ̥

ȻɨɥɬɆ

9

11

ȻɨɥɬɆ

22

27

ȻɨɥɬɆ

45

55

ȻɨɥɬɆ

76

93

ȻɨɥɬɆ

121

148

ʿ̞̭̣́ ̵̛̪̖̬̹ 100 ̨̛̦̐̔ ̨̨̛̬̯̍ ̥̞̦̞̯̽̚ ̨̥̭̣̌; ̏ ̨̨̪̣̹̥̱̔̌̽ ̥̞̦̜̯̖̌̀̚ ̨̨̜̐ ̸̖̬̖̚ ̡̨̙̦̞ 300
̨̛̦̐̔͘ ʿ̸̨̨̛̖̬̞̦̔ ̪̖̬̖̞̬̜̯̖̏́ ̬̞̖̦̏̽ ̥̭̣̌̌.
ʦ̡̨̨̡̛̛̬̭̯̱̜̯̖̞̭̦̖̏́ ̡̨̨̥̪̬̖̭̭̬̦̖ ̥̞̦̖̬̣̦̖̌̽ ̨̥̭̣̌. ʻ̡̨̛̞̣ ̦̖ ̥̞̹̱̜̯̖̚ ̬̞̦̞̚ ̡̛̥̬̌ ̥̭̣̌̌.
˔̡̨̺ ̨̥̭̣̌ ̥̞̦̀̿̚ ̭̞̜̏ ̨̛̦̬̥̣̦̜̌̽ ̡̨̣̞̬ (̭̞̯̣̞̹̖̏ ̸̨̨̛̜̦̏̌̐̚ - ̨̛̪̯̬̪̣̌̌ ̨̏̔̌; ̯̖̥̦̞̹̖
̸̨̨̛̜̦̏̌̐̚ - ̨̪̖̬̖̬̞̣̭̐́), ̨̦̖̜̦̐̌ ̥̞̦̞̯̌̽̚.
ʿ̞̭̣́ ̛̥̞̦̚ ̥̭̣̌̌ ̨̬̖̯̖̣̦̽ ̡̬̱̯̞̯̌̽̚ ̡̡̛̬̹̱ ̨̨̯̬̱̏ (̛̬̭. 17̌), ̪̖̬̖̞̬̯̖̏ ̦̌ ̡̛̯̞̏ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̛̬̯̍
̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌. ˍ̨̍ ̭̞̏ ̶̸̪̬̞̌̀̀ ̸̛̛̭̯̦̌ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̨̨̭̯̯̦̔̌̽ ̛̥̺̱̣̭̌̏̌́̚, ̨̛̺̯̙̦́
̪̖̬̖̞̬̜̯̖̏́ ̬̞̖̦̏̽ ̥̭̣̌̌ (̛̬̭. 17̭).
ʿ̸̨̨̛̖̬̞̦̔ ̪̖̬̖̞̬̜̯̖̏́ ̦̯̌́̐ ̬̖̥̖̦̞̏ ̨̛̪̬̱̏̔: ̨̛̪̬̦̐ (̛̬̭. 14), ̨̛̪̦̖̦̏ ̡̛̭̣̯̌̔̌ ̡̨̛̣̍̽̚ 1
̭̥͘
˃̶̛̣̌̍́ 2:
˃ʫˀʺʳʻʰ ʺʳʮ ˃ʫˈʻʳˋʫʻʰʺ ʽʥˁʸ˄ʧʽʦ˄ʦʤʻʻ˔ʺ
ˀ̨̯̌̍̌

ˋ̖̬̖̚ ̪̖̬̹̞ 100 ʶ̙̦̞̌ 100
̨̛̦̐̔
̨̛̦̐̔

ˋ̡̛̭̯̌ ̴̞̣̯̬̽̌ ̨̡̭̥̯̱̦̦̏̏̌́ ̯̌/̨̌̍
̥̞̦̌̌̚ ̴̸̨̨̞̣̯̬̱̽̀̐ ̖̣̖̥̖̦̯̌
ʯ̥̞̦̌̌ ̥̭̣̌̌*

10

ʶ̨̙̦̞ 300
̨̛̦̐̔

භ
භ

භ
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ʯ̡̯̙̌́̐̌ ̨̣̯̞̍̏ ̡̡̛̬̼̹ ̶̛̣̞̦̬̔̌

ʶ̨̨̦̯̬̣̽ ̵̨̨̦̖̞̦̍̔ ̨̛̪̬̖̭̯̏ ̪̖̬̖̔ ̛̪̖̬̹̥
̡̨̪̱̭̥̌̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌

ʦ̛̣̖̦̦̔̌́ ̡̨̦̖̦̭̯̱̔̌ ̚ ̬̖̖̬̱̬̱̏̌̚

24 ̐ -----> 24 ̐ -----> 24 ̐----->.

ʿ̡̖̬̖̞̬̏̌ ̦̯̱̌́̐ ̬̖̥̖̦̞̏

ʿ̸̨̨̛̖̬̞̦̔

ʿ̡̖̬̖̞̬̏̌ ̨̛̛̯̺̦̏ ̡̛̭̯̞̦ ̨̨̨̪̞̯̬̦̏́̐
̡̍̌̌.

ˍ̸̨̨̬̞̦

* ʦ̶̨̞̪̬̦̖̔̌̽̏̌ ̨̥̭̣̌ ̞ ̡̨̦̖̦̭̯̔̌ ̨̛̪̦̦̞̏ ̛̛̣̯̭̏̌́̚ ̱ ̨̨̞̪̞̦̭̯̞̏̔̏̔ ̚ ̸̛̛̞̥̔̀ ̨̛̦̬̥̥̌
̵̨̨̨̛̬̦ ̡̨̨̨̛̦̣̹̦̌̏̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌.

5. ʺ̨̛̙̣̞̏ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̯̌ ̨̨̛̭̪̭̍ ̵̟ ̱̭̱̦̖̦̦́
ʻ̨̡̛̖̪̣̌̔ ̏ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̞̜ ̸̛̭̯̦̞̌ (̡̖̣̞̌̍, ̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̔̏̐, ̬̖̣̖ ̡̛̯̭̱, ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯ ̞ ̯.̪.) ̨̛̪̦̦̞̏
̛̱̭̱̯̭̏̌́ ̴̡̡̨̛̣̞̞̦̥̏̌̏̌ ̡̡̨̛̖̣̖̯̬̥.
ʻʫʿʽʸʤʪʶʰ

ʿˀʰˋʰʻʰ

ˁʿʽˁʽʥʰ ˄ˁ˄ʻʫʻʻ˔

ʿ̨̛̞̯̬̦̜̏́ ̡̣̪̦̌̌ ̬̖̣̖
̡̛̯̭̱ ̨̡̪̬̪̱̭̌̿ ̨̪̞̯̬̏́.

ˁ̨̨̛̯̪̬̦̜ ̡̣̪̦̌̌
̨̛̦̹̖̦̜̚ ̨̌̍
̛̬̱̦̖̦̜̌̍̔̚.

ʦ̡̛̛̞̬̱̯̯̔ ̛̹̖̭̯̬̦̦̱̐̌ ̨̨̡̣̱̐̏
̨̨̨̨̭̯̪̬̦̐ ̡̣̪̦̌̌̌, ̸̨̛̛̛̭̯̯
̨̛̭̞̣̦̱̔̏ ̯̌ ̨̱̥̱̐̏ ̨̡̡̪̬̣̱̌̔
(̛̛̥̞̦̯̌̚, ̡̨̺́ ̨̦̹̖̦̌̚).
ʿ̡̛̛̛̬̬̱̯̯ ̨̨̡̣̱̐̏ ̛ ̡̡̨̱̬̯̦̌̌
̛̯̦̱̯̌́̐̚ (̛̬̭. 15a-15b).

ʻ̖ ̡̛̛̬̯̜̌̚ ̡̬̦̌ ̡̭̪̱̭̱
̡̨̦̖̦̭̯̔̌̌

ʯ̡̛̛̬̯̌ ̡̬̦̌͘

˃̡̬̱̍̌ ̦̦̦͛̿̔̌̌́̚ ̚ ̬̖̣̖
̡̛̯̭̱, ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽
̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏̌.

ʿ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̡̬̱̱̍ (̛̬̭. 16).

ʻ̥̞̬̦̖̌̔ ̨̛̭̪̙̦̦̏̌́
̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́.

ʯ̛̛̥̖̦̹̯ ̛̛̯̬̯̏̌ ̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐
̨̪̞̯̬̏́.

ʦ̨̡̛̛̯ ̏ ̸̵̛̱̺̞̣̦̽̀̀
̵̨̡̡̪̬̣̌̔̌ ̨̌̍ ̵̹̣̦̌̐̌.

ʯ̛̛̥̞̦̯̌ ̨̡̡̛̪̬̣̌̔.

ʿ̨̛̞̯̬̦̜̏́ ̴̞̣̯̬̽
̛̬̱̦̖̦̜̌̍̔̚

ʽ̸̛̛̛̛̛̭̯̯̥̞̦̯ͬ̌̚ ̴̞̣̯̬̽ (̛̬̭. 11a11b).

ʿ̨̨̭̣̣̖̦̌̍ ̦̯̌́̐ ̬̖̥̖̦́.

ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏ ̦̯̌́̐ ̬̖̥̦́ (̛̬̭. 14).

ʿ̛̬ ̡̪̱̭̱ ̨̨̣̦̐̏̌ ̸̛̭̯̦̌̌
̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚
̪̞̔ ̡̨̛̯̭̥.

ˀ̨̛̛̬̯́̔̚ ̨̨̡̣̱̐̏ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌,
̛̛̦̯̭̦̱̹̌̏ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̨̥̦̭̯̯̌̌̌ .

ʻ̡̛̽̌̚ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̌̌ ̏
̛̪̬̥̞̺̖̦̦̞.

ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̱̌ ̛̪̬̥̞̺̖̦̦́

ʻ̨̖̭̯̯̦̔̌́ ̦̪̬̱̌̐̌ ̏
̥̖̬̖̙̞.

ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏ ̦̪̬̱̱̌̐ ̏ ̥̖̬̖̙̞.ʿ̛̬
̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̸̡̛̛̛̣̯̏̀ ̨̨̬̯̱̍ ̚
̸̨̨̛̪̙̱̥̔̏̏̌̌ ̡̖̣̌̍́.

ʯ̛̦̙̖̦̦́ ʶʶʪ. ˋ̭̯̞̌
̡̛̪̱̭. ʻ̨̖̭̯̯̦̞̜̔̌ ̡̛̯̭
̨̨̛̭̯̭̦̖̦̐ ̨̪̞̯̬̏́.

ʶ̨̨̥̪̬̖̭̬ ̪̞̭̣̖ ̨̛̭̪̬̍
̡̪̱̭̱ ̛̱̪̦̯̭́̿̽́̚, ̨̯̥̱
̨̺ ̶̨̭̪̬̱̌̽̏̿
̵̨̛̯̖̬̥̭̯̌̚ ̸̖̬̖̚
̛̪̞̺̖̦̖̔̏ ̦̦̯̙̖̦̦̌̏̌̌́
̦̌ ̛̱̦̔̏̐͘
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ʻ̨̖̭̯̯̦̔̌̿ ̥̺̱̦̦̌̏̌́̚
̨̌̍ ̨̛̦̖̪̬̣̦̌̏̽ ̛̬̦̏̍̌̌
̡̥̬̌̌ ̛̥̭̯̣̌̌.

ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏ ̬̞̖̦̏̽ ̛̥̭̯̣̌̌, ̨̛̛̣̯̔ ̸̛
̛̛̥̞̦̯̌̚ ̡̥̬̱̌ ̛̪̬ ̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔.

ʻ̨̖̭̪̬̦̭̯̞̌̏ ̏
̡̨̡̖̣̖̯̬̣̪̦̞̌̌.

ʯ̖̬̦̞̯̭̏̽́ ̨̔ ̭̖̬̞̭̱̏.

ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̛̬̯̌̍ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ˁ̶̨̪̬̱̌̽̏̿ ̵̨̛̯̖̬̥̯̌̚̚
̛̱̪̦̯̭́̿̽́̚ ̖̍̚ ̵̛̛̛̥̏̔ ̛̱̦̔̏̐̌.
̸̛̛̪̬̦͘

ʿ̨̛̛̖̬̞̬̯̏ ̬̞̖̦̏̽ ̛̥̭̯̣̌̌.
ʽ̴̨̛̦̦̜̔̌̚ ̨̨̛̦̭̯̱̪̖̦̖̜̔̏:
ʿ̛̖̬̖̖̭̯̏ ̸̡̛̪̖̬̖̥̌ ̏ ̨̨̪̣̙̖̦̦́
«̡̼̣̏.» (̛̬̭. 1a).
ʯ̛̛̥̞̦̯ ̨̯̖̬̥̪̬̱̌ ̏ ̶̨̣̞̍ (̛̬̭. 2) ̯̌
̨̨̛̛̪̯̬̯̏ ̡̪̱̭ (̛̬̭. 1b).
˔̡̨̺ ̡̛̛̱̪̦̚ ̨̨̪̯̬̯̭̏̀̀̽́,
̖̬̦̞̯̭̏̽́̚ ̨̔ ̭̖̞̭̱̏ .
ʿ̡̨̛̱̭̜̏ ̨̡̣̍ «̡̞̬̌̚-̡̡̛̛̯̬̱̯̦»:
ʿ̡̛̖̬̖̥̦̱̯ ̡̨̡̦̪̱ ̵̨̛̯̖̬̥̭̯̱̌̚ ̦̌
̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̞ (18) (̛̬̭. 3c) ̯̌
̨̨̛̛̪̯̬̯̏ ̡̪̱̭ (̛̬̭. 6b).
˔̡̨̺ ̡̛̛̱̪̦̚ ̨̨̪̯̬̯̭̏̀̀̽́,
̖̬̦̞̯̭̏̽́̚ ̨̔ ̭̖̞̭̱̏ .

ʿ̞̔ ̸̭̌ ̨̛̬̯̌̍
̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌
̨̭̪̭̯̖̬̞̯̭̐̌̿̽́ ̛̭̣̦̽̌
̶̞̬̞̏̍̌́, ̛̱̦̔̏̐
̨̦̖̬̖̱̣̬̦̐́ ̱̖̐̔͘ ʿ̞̭̣́
̡̛̛̱̪̦̚ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬ ̦̖
̡̪̖̬̖̪̱̭̯̭̌̌̿̽́̚, ̵̸̨̌
̱̣̐ ̶̸̨̨̪̬̌̀̀̐ ̛̱̦̔̏̐̌
̸̨̱̯̦

ʽ̴̨̛̦̦̜̔̌̚ ̛̱̦̔̏̐:
ʪ̴̡̛̖̖̯̦̜ ̡̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌.

˃̴̛̛̬̦̜̌̚ ̛̱̦̔̏̐: ʽ̦̔̌
ʿ̛̛̖̬̖̞̬̯̏ ̭̯̦̌ ̨̡̛̪̞̙̦̞̌̍̏̚ ̦̌
̴̌̌̚ ̸̡̞̣̖̦̏̔̀̌, ̨̨̜̥̞̬̦̏ ̡̨̛̖̣̖̯̬̺̯̞ ̨̌̍ ̏ ̡̣̖̥̦̞̜ ̶̡̨̨̬̞̍,
̪̞̭̣́ ̶̭̪̬̦̦̌̀̏̌́
̛̪̬ ̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔ ̛̛̥̞̦̯̌̚ (̛̬̭. 18).
̡̨̨̪̣̌̏̐ ̨̡̛̪̞̙̦̌̍̌̚.

ʻ̦̞̭̯̌́̏̽ ̭̣̞̞̔̏ ̛̥̭̯̣̌̌ ̏ ʻ̡̨̛̣̹̌̔̏̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽
̵̨̛̪̞̯̬̦̏́ ̵̡̦̣̌̌̌.
̛̥̭̯̣̌̌ ̏ ̛̭̭̯̖̥̞.

ˁ̡̛̪̱̭̦̜ ̡̬̦̌ ̨̡̪̬̪̱̭̌̿
̡̨̦̖̦̭̯̔̌ .
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ʯ̛̛̥̞̦̯̌ ̡̨̨̦̖̦̭̯̬̔̌.

ʿ̨̛̛̖̬̞̬̯̏ ̬̞̖̦̏̽ ̛̥̭̯̣̌̌.

ʯ̨̦̹̖̦̞ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯
̨̛̛̥̭̣̭̭̯̖̥̌.

ʯ̖̬̦̞̯̭̏̽́ ̨̔ ̭̖̞̭̱̏ .

ʶ̬̦̌ ̛̬̱̦̖̦̜̌̍̔̚
̛̛̭̖̬̖̦̔̚

ʿ̸̨̛̛̛̬̭̯̯ ̡̬̦̌͘

AIR COMPRESSORS

˄ ̵̭̞̏ ̵̛̞̦̹ ̵̡̛̪̏̌̔̌ ̨̬̖̥̦̯ ̡̨̨̥̪̬̖̭̬̌ ̨̛̪̦̖̦̏ ̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔́ ̦̌ ˁ̶̯̦̞̟̌ ˃̵̸̨̨̖̦̞̦̐
ʽ̨̭̣̱̱̦̦̍̐̏̏̌́ ̚ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̥̏̌́ ̵̨̛̛̬̞̦̣̦̐̌̽ ̵̛̪̭̦̌̌̚ ̸̛̭̯̦̌͘ ˁ̨̨̯̬̦̦̞ ̸̯̬̱̦̦̏̌́ ̛̪̬̖̱̯̏̔̽̚
̨̔ ̡̭̭̱̦̦̌̏̌́ ̵̛̬̦̯̞̜̦̐̌̌ ̨̨̍̏̚'̦́̌̽̚ ̨̡̛̛̬̦̏̍̌͘

6. ʧ̨̬̦̯̞̜̦̞̌̌̌̍̏̚’̦̦́̌́̚
ʿ̶̨̡̱̪̖̽ ̨̭̟̥̏ ̨̛̪̞̪̭̥̔ ̪̞̯̖̬̙̱̔̏̔̿ ̨̛̯̬̥̦̦̌́ ̨̯̬̱̏̌ ̏ ̨̪̦̞̜̏ ̶̡̨̡̥̪̣̖̯̞̟̌ ̯̌ ̨̦̦̭̯̞̌́̏
ʳ̶̡̦̭̯̬̱̞̟ ̚ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌͘ ʯ ̡̨̛̛̛̛̪̬̣̥̬̭̯̦̦̌̏̌̏̌́, ̸̛̪̬̦̖̦̦̥͕̌́̚ ̚ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌ ̵̡̛̯̖̦̞ ̡̛̖̪̖̍̚,
̛̛̬̦̯̞̜̦̥̐̌̌ ̨̨̍̏̚'̛̦̦̥͕́̌́̚- ̨̨̛̦̜̥̣̖̦̜̌̚͘
(̛̪̞̪̭̔ ̶̨̡̪̱̪́)

___________________________ (̛̪̞̪̭̔ ̶̨̡̪̱̪́)
ˁ̨̡̯̬ ̬̦̯̞̟̐̌̌ (̛̭̣̱̙̍) 12 ̶̥̞̭̞́̏ ̛̪̬ ̨̦̦̭̯̞̌́̏ ̨̨̨̯̬̦̏̌̐ ̨̌̍ ̡̨̨̨̭̌̏̐ ̸̡̖̱ (̵̡̬̱̦̱̌-̴̡̛̯̱̬̌) ̚
̡̨̞̥̞̯̏̔̀ ̨̪̬ ̯̱̔̌ ̨̪̬̙̱̔̌, ̌ ̡̨̯̙̌ ̨̛̪̬̣̦̌̏̽ ̨̨̨̪̦̖̦̌̏̐̚ ʧ̨̨̬̦̯̞̜̦̌̌̐ ̨̯̣̦̱̌ ̯̌ ̛̪̞̪̭̱̔
ʿ̶̨̡̱̪́ ̨̪̬ ̛̪̬̜̦̯̯́́ ̛̦̥ ̵̛̬̦̯̞̜̦̐̌̌ ̨̱̥̏͘ʿ̛̬ ̡̨̛̦̖̦̦̦̞̏̌ ̶̵̛ ̨̱̥̏ ̪̬̖̯̖̦̞̟̚ ̨̪ ̡̨̭̯̞́
̨̛̬̱̏̍ ̦̖ ̛̪̬̜̥̯̭̌̀̽́͘ʿ̨̨̬̯̥́̐ ̨̨̬̦̯̞̜̦̐̌̌̐ ̯̖̬̥̞̦̱ ̡̛̣̭̦̏̌ ̥̌̿ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̡̨̨̛̖̹̯̦̜̍̏̚
̨̬̖̥̦̯ ̨̛̬̱̏̍ ̡̨̺́ ̞̦̏ ̨̛̜̹̏̏ ̚ ̣̱̌̔ ̸̖̬̖̚ ̴̡̛̖̖̯̔ ̨̨̛̯̣̖̦̦̏̐̏́ ̨̌̍ ̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏͘ ʿ̨̬̌̏ ̦̌
̛̬̦̯̞̜̦̜̐̌̌ ̨̬̖̥̦̯ ̸̯̬̯̭̏̌̌̿̽́ ̏ ̵̛̦̭̯̱̪̦̌ ̵̡̛̪̏̌̔̌:
1͘ʻ̦̞̭̯̌́̏̽ ̏ ̨̬̦̯̞̜̦̥̱̐̌̌ ̨̯̣̦̞̌ ̛̪̬̣̖̦̏̌̏̽, ̵̨̛̛̦̖̬̞̬̣̍̏̚ ̛̪̭̞̌̏̚͘ ˔̡̨̺ ̦̌ ̨̛̬̞̏̍ ̸̛̣̱̖̦̏̌
̸̛ ̨̡̨̪̹̙̖̦̔̌ ̴̶̡̛̞̖̦̯̞̞̜̦̔̌̌ ̡̡̛̖̯̖̯̌, ̨̛̛̦̖̬̞̬̣̜̍̏̚ ̨̌̍ ̛̥̞̦̖̦̜̚ ̛̭̖̬̞̜̦̜ ̨̦̥̖̬͘
2͘˔̡̨̺ ̨̦̖̭̪̬̦̭̯̞̌̏ ̨̛̬̱̏̍ ̡̛̛̛̦̣̏ ̡̨̛̱̹̙̖̦̦̥̔́ ̛̪̬ ̨̯̬̦̭̪̬̯̱̦̦̞̌̏̌, ̛̛̦̖̪̬̣̦̥̌̏̽
̖̬̖̙̖̦̦̥͕̍́̚ ̛̦̖̣̥̔̍̌ ̨̭̯̭̱̦̦̥͕̌̏̌́̚ ̨̛̪̦̥̐̌ ̨̨̣̥̔̐́̔͘ ˔̡̨̺ ̛̬̞̏̍ ̥̌̿ ̦̥̞̬̦̖̌̔
̬̱̦̖̦̦̌̍̔́̚, ̡́ ̦̱̯̬̞̹̦̏̿ ̡̯̌ ̞ ̨̦̞̹̦̏̿̚, ̚ ̛̭̣̞̥̔̌ ̡̨̨̬̞̟̚͘
3͘˔̡̨̺ ̵̛̞̏̔ ̚ ̣̱̌̔ ̡̛̛̦̏ ̏ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚ ̪̖̬̖̦̯̙̖̦̦̏̌̌́ ̨̛̬̱̏̍ ̡̖́ ̨̛̪̬̖̣̏ ̨̔ ̵̨̛̱̏̔ ̚ ̣̱̌̔
̡̨̛̖̣̖̯̬̱̦̔̏̐̌ ̯̌ ̵̛̞̦̹ ̱̣̞̏̏̚ ̯̌ ̖̯̣̖̜̔̌ (̨̨̬̞̣̍̐̌ ̶̨̞̣̞́́̚, ̴̶̨̖̬̥̞̔̌́ ̨̌̍ ̨̪̣̣̖̦̦̌̏́
̖̯̣̖̜̔̌, ̱̣̞̏̏̚, ̨̡̦̭̣̞̏̌̔ ̪̖̬̖̬̞̱̐̏ ̯̌ ̞̦̹̖)͘
4͘ʶ̨̛̣ ̛̬̞̏̍ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̭̏̏̏̌̏́ ̦̖ ̌̚ ̸̛̪̬̦̖̦̦̥̌́̚ ̯̌ ̚ ̨̪̬̱̹̖̦̦̥́ ̛̬̖̙̥̱ S3-50 (̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́
̶̨̡̪̬̱̞̟̔ ̦̖ ̣̔́ ̵̨̨̛̛̭̭̯̍ ̨̌̍ ̴̵̨̛̪̬̖̭̞̜̦ ̨̪̯̬̖̍, ̨̪̏'̵̛̦́̌̚ ̚ ̶̡̨̛̛̪̞̪̬̥̦̔̿̽̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀
̨̌̍ ̚ ̡̨̛̦̦̦̥̏̌́ ̨̨̍̏'̡̞́̏̚ ̨̨̦̜̥̦̌̌̐ ̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌, ̌ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̱ ̵̨̨̛̛̪̬̥̭̣̏ ̸̵̨̛̛̛̬̦̏̍
̶̵̨̪̬̖̭̌, ̡̞́ ̸̪̖̬̖̯̔̍̌̌̀̽ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̡̨̨̨̨̥̪̬̖̭̬̦̐ ̨̣̦̦̦̍̌̔̌́ ̨̞̦̹̟
̶̡̨̡̦̭̯̬̱̞̟ ̯̌ ̨̨̪̯̱̙̦̭̯̞)͘ **
5͘˔̡̨̺ ̛̬̞̏̍ ̪̞̭̔̔̌̏́ ̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱̯̦̥̏ ̥̞̦̥̌̚ ̦̖ ̨̨̛̛̱̪̦̙̖̦̥̏̏̌ ̨̨̛̭̥̍̌͘ **
6͘ʶ̨̛̣ ̛̬̞̏̍ ̨̛̪̯̬̪̌̏ ̱ ̛̬̦̯̞̜̦̜̐̌̌ ̨̬̖̥̦̯ ̪̞̭̣́ ̨̭̪̬̍ ̨̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̐ ̨̬̖̥̦̯̱ ̨̌̍ ̥̺̖̦̦̌́̚
̨̛̬̱̏̍ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̬̦̯̞̜̦̐̌̌̐ ̯̖̬̥̞̦̱, ̡̨̺́ ̶̖ ̦̖ ̸̨̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̶̡̞̦̭̯̬̱̞̿̀ ̚ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̟̌̌ (̛̭̣̞̔
̨̡̛̬̬̯̯́̚, ̞̬̦̞̏̌̚ ̶̛̹̣̞ ̛̦̯̞̐̏̏, ̡̨̬̖̱̯̬̦̔̌ ̨̡̣̞̐̏̌ ̨̭̯̦̣̖̦̏̌̏̌ ̦̖ ̨̞̬̦̏)͘ **
7͘˔̡̨̺ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌́ ̨̛̬̱̏̍ ̪̞̭̣́ ̨̛̪̬́̏ ̨̦̖̭̪̬̦̭̯̞̌̏ ̦̖ ̱̣̍̌ ̛̱̪̦̖̦̌̚ ̞ ̨̨̪̬̙̱̣̭̔̏̏̌̌̽͘ **
8͘ʻ̨̖̭̪̬̦̭̯̞̌̏ ̡̡̛̛̣̦̞̏̌ ̛̛̦̖̣̖̙̦̥̌̚ ̞̏̔ ̨̡̛̛̬̦̏̍̌ ̸̛̛̛̪̬̦̥̌ ̡̛̛̯̥̌ ̡́ ̛̪̖̬̖̪̌̔ ̛̦̪̬̱̌̐
̸̡̨̨̛̖̣̖̯̬̦̐ ̭̯̬̱̥̱, ̛̺́̏̌ ̨̛̛̪̬̬̔, ̵̛̭̯̞̜̦̞ ̵̛̣̌͘
9͘˔̡̨̺ ̶̡̖̭̪̣̱̯̞̌̌́ ̨̛̬̱̏̍ ̞̱̣̭̏̔̍̏̌̌́ ̖̍̚ ̵̨̛̭̦̟̌̚ ̨̡̛̭̦̭̯̌, ̨̺ ̵̨̛̯̏̔̽ ̱ ̡̨̡̥̪̣̖̯ (̵̛̭̦̞̌̚
̵̡̨̛̙̱, ̞̞̜̦̞̏̔̍ ̡̛̛̺̯ ̞ ̯̪͘͘), ̨̺ ̭̣̱̙̯̌̽ ̣̔́ ̡̛̖̪̖̍̚ ̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌ ̞ ̡̨̪̖̬̖̹̙̯̔̌̀̽ ̨̡̛̪̬̦̦̖̦̦̀
̱ ̛̭̖̬̖̦̱̔ ̨̛̬̱̏̍͘ **
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10. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки будівельних
матеріалів, абразивів, металева та інша стружка. **
11. Якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу,
пластмкових захисних кожухів), а також механічні ушкодження.
12. Якщо мають місце ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в
результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з
поганим контактом. Сліди дії вогню.
13. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі наприклад: щітки, фільтри,
мастило і т.п. - наслідок чого виникли несправності виробу.
14. Якщо має місце нормальний знос виробу в результаті тривалого використання. Рівномірний
знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії. **
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і
масляний фільтри, щітки приводні ремені, що разом називаються «елементи, які швидко
зношуються».
16. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по
догляду за виробом.
Не підлягає відшкодуванню гарантії всі витрати на доставку, поштову пересилку, компенсації
часу, втрат в бізнесі.
Всі гарантійні роботи повинні проводитись тільки уповноваженими представниками
сервісного центру.
Продавець не несе відповідальності за нанесений збиток, спричинений роботою виробу.
З питань гарантійного ремонту та обслуговування звертайтесь за місцем продажу.
_________________________
** - Виявляється діагностикою в сервісному центрі
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Продавець: ТОВ «Майстер Інструмент»,04111, м.Київ, вул, Данила Щербаківського, 72
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 32709185
КОМПРЕСОР _____________________________
Виробник (продавець) гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних
документів за умови дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних
документах.
Гарантійний термін зберігання до: 3 років з дати виготовлення.
Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою,
визначеною виробником. Гарантійний термін експлуатації товару 1 рік (12 місяців). Протягом
гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців, споживач має
право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від
вимог нормативних документів)- на безоплатний ремонт чи заміну товару або повернення його
вартості згідно з вимогами Закону України ‘Про захист прав споживачів' та Порядку гарантійного
ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506. У разі коли
протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або споживач не
виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування товару,
ремонт провадиться за рахунок споживача. Термін служби (придатності) товару 1 рік. Виробник
(постачальник) гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну
служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або
ремонту за рахунок споживача).
Термін гарантії/служби (придатності) товару припиняється у разі:
• внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів,
деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
• використання не за призначенням;
• пошкодження споживачем;
• порушення споживачем правил експлуатації товару.

М.П.
___________________________
(дата продажу)

___________________________

_________________

(П.І.Б. відповідальної особи продавця)

AIR COMPRESSORS

(підпис)
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