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Технически характеристики
Уважаеми клиенти, 
   Б лагодарим Ви, за направената покупка на пречиствател El Grande 4in1.

 За да улесните инсталирането и използването на тази машина, Ви препоръчваме   

внимателно да прочетете тази инструкция и отговорна да я запазите след това. Винаги   
спазвайте насоките и стъпките описани в това ръководство, за да се наслаждавате на чист  . 

и свеж въздух.
  Нашият анйонен въздухопречиствател и проектиран от инженерите ни така, че  
да Ви представи най-ново поколение пречистване на въздух.
   А ко имате въпроси относно продукта, неговата експлоатация или каквото и да било друго

и не можете да откриете отговор в тази инструкция можете да се свържете с нас в 
в контактната форма на нашия сайт www.dicalore.bg. 
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Наименование на продукта Въздухопречиствател Di Calore El Grande Pro 4in1

488 m 3/h

AC 110V~60Hz or 220V~50Hz

85W

34~5 28 m

10million/cm3

≤38.0dB(A)

390 m /h

Волтаж~Честота

Консумирана мощност

Сила на шум (1ва степен)

Концентрация на анйони

Количесто частици
 пречистен въздух (CADR)

Количество формалдехид
пречистен въздух (CADR)

Зона на прилагане

Периоди за подмяна 
на филтри

#1 Филтър- 2 години
#2 и #3 Филтри - 6 месеца

Тегло НЕТО

Размери на продукта

11.3kг

401x232x662mm

Метод на пречистване

Пре-филтър,Студено катализаторен , 

Клетъчен филтър с активен въглен, 
Високо ефективен HEPA филтър  
Стерелизираща UV лампа,



Студеният катализатор неутрализира вредни газове като ги разпада. Така той помага и удължава живота 
на активния въглен като отстранява част от газообразните замърсители. Освен това действа като механичен 
филтър, задържащ по-едри замърсявания като косми и прах.

Филтърът с активен въглен пази от газообразни замърсители. Изграден е от порест материал, който поглъща 
вредни газове, включително и цигарен дим, като привлича и задържа молекулите на замърсителите в себе си..

Антибактериалният филтър убива микробите благодарение на дезинфекциращите вещества във влакната на 
тъканта си. Така той поема част от замърсяването и помага на HEPA филтъра да работи по-дълго.

Бактериите и вирусите са нищожно малки нано-частици, които се движат във въздушния поток по хаотична 
силно начупена траектория, блъскайки се непрекъснато в съседни частици (нарича се брауново движение). 
Така те винаги се блъскат в някое филтърно влакно и остават залепнали за него. В повечето случаи 
бактериите и вирусите се носят във въздуха прикрепени към други по-едри частици (от порядъка на микрон 
и по-големи), които остават блокирани между влакната на HEPA филтъра и не преминават поради големия 
си размер. HEPA филтърът задържа на практика всички бактерии и вируси още при първото преминаване 
на въздуха.

365nm ултравиолетовата лампа моментално унищожава вируси и бактерии, ако по случайност попаднат в 
пространството зад HEPA и антимикробния филтри.

Йонизаторът насища изходящия въздух с отрицателни йони. Отрицателно заредените въздушни частици 
въздействат и неутрализират много от замърсителите, които все още не са преминали през пречиствателя. 
Едновременно с това влияят добре на организма, все едно човек е на чист въздух сред природата.

В сухи помещения, където влажността е под 40% можете да използвате и функцията за овлажняване на въздуха,
като това създава една по-добра среда.

Овлажняване на въздуха

POWERTIMERAUTOSLEEPCHILD

LOCK

RESET  SPEEDWiFi

Външен вид и структура на продукта
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Функции на продукта

ПРЕ ФИЛТРАЦИЯ 

Пре филтрацията или първичната филтрация се осъществява посредством почистващ се филтър

  улавяш прахови частици по-големи от 5микрона,  лен, цветен прашец, полени и други замърсители.  

Този филтър може да бъде почистван с чиста вода, БЕЗ ПРЕПАРАТИ!

Студено катализаторен филтър

Клетъчен филтър с активен въглен

Антибактериален филтър

Високоефективен HEPA филтър

Стерилизираща UV лампа

Йонизиране на въздуха

Дисплей

LED Индикаторна светлина 
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Изходящ ПРЕЧИСТЕН въздух

Контролен панел

Дръжка

Резервоар за водаВходящ въздух

Контролен панел
   

Декоративен предпазен капак 

Входящ въздух (от двете страни)

Инфо дисплей



    !!! ПО ПОСОКА ОТ ВЪТРЕ НА ВЪН!

А.Има разлика от вътрешна и външна част на HEPA
    филтърa!
   В НИМАНИЕ! Страната с дръжката за изваждане винаги. 
е от вън!!!

Има разлика от вътрешна и външна част на ПРЕ 
    филтъра! ВНИМАНИЕ! Страната с дръжките е отвън!

   

Инсталиране на филтрите

B.Има разлика от вътрешна и външна част на филтъра
    с активен въглен и студено-катализаторния филтър!
   В НИМАНИЕ! Страната с дръжката за изваждане винаги. 
е от вън!!!

C.

D. Поставете обратно декоративния панел!
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1. Премахнете найлоновата 
    опаковка на филтъра:

2. Инсталиране на филтрите и на капака

A. Свалете предния капак. 

B. Свалете филтър №1.

C.  Извадете филтъра от  

     опаковката.

※ Задължително премахнете найлоно-

     вата опаковка преди употреба. ※ Уредът няма да се стартира ако предния капак не е 

затворен

ОВЛАЖНЯВАНЕ

 1. Извадете резервоара за вода както е 
     показано на илюстрацията.

2. Извадете филтъра от опаковката

3. Поставете филтъра в резервоара

4.  Отворете капака за доливане на вода.

5.  Напълнете със чиста студена вода  
    около 1L., 

6.  След това затворете капака.

7. И поставете в уреда.

8. Функцията за овлажняване е посредст-
    вом изпаряване.

Когато поставите зареден с вода резервоар в ма-
шината, тя ще започне да овлажнява автоматично
Ефектът на овляжняване зависи от степента на 
работа на вентилатора.
Когато резервоарът с вода се изпразни, машина-
та ще Ви информира за това с индикация на 
дисплея. Моля, слагайте само чиста вода в 
резервоара.

Water Tank 

Light



ще се изключи.

При статиране на уреда, функцията за UV стерилизация е автоматично включена. 

Ако желаете да я изключите използвайте дистанционното! .
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Описание на функциите

1. Включване

2. Режими на работа

AUTO

Когато машината е поставена в режим      „AUTO” тя сама ще определя скоростта на  

вентилатора в зависимост от показателите на сензора следящ качеството на 

въздуха. В този режим автоматично се включва йонизирането и UV стерилизацията.

Внимание: Ако потребителя промени степеннта на вентилатор на машината, тя авто-

матично ще прекъсне режим „AUTO”

Показатели - Сокорст на работа и PM2.5 замърсяване
Степен PM2.5

1  0-50 

2  51-80 

3  81-100 

4  101-120 

5  121-140 

6  141-160 

7  161-300 

8  301-500 

ЦВЯТ Степен PM2.5 ЦВЯТ

ЖЪЛТ

ЧЕРВЕН

ЗЕЛЕН

СИН

TIMER

Когато изберете режим TIMER , с всяко натискане ще добавяте 1 час за работа

до 12 часа. След това ще се изключи!

Negative Ion

При статиране на уреда, функцията за йонизиране е автоматично включена. Ако 

желаете да я изключите използвайте дистанционното! .

Sterilization

SLEEP

Когато уреда работи с натискането на бутон SLEEP след 5сек машината 
преминава в 1ва степен и изгася всички светлини. С натискането на който и да е 
бутон, машината излиза от този режим на работа.

CHILD LOCK

Когато уреда работи, натиснете и задръжте бутона CHILD LOCK за 5сек 
за да блокирате всички бутони. Когато отново повторите съюата процедура
бутоните отново ще са активни!

Тази функция определя скоростта на вентилатора. С всяко натискане променя-
те неговата работа. При натискане на този бутон, уреда автоматично излиза
от автоматичен режим на работа.

Когато уреда е в автоматичен режим и светлината в помещението намалее
машината атоматично преминава в тих режим и обратно, когато светлината 
се увеличи пак ще премине в автоматичен режим!

Light-sensitive

Включете уреда в контакта. Когато задържите бутона за пускане, той ще светне в  
бяло и ще последва звуков сигнал. Това означава, че машината се стартира. Когато 
отново натиснете и задържите същия бутон, той ще светне в червено и машината 

POWER

RESET

Уреда има предварително зададена функция за подсещане за смяна на филтрите 
на всеки 320 час или на 1500часа. Когато тези 320 часа изтекат ще светне индика-
тор , което значи, че трябва да свалите ФИЛТЪР 1 и да го почистите.  Когато 
задържите бутон RESET за 5сек ще изчистите индикацията! На всеки 1500 часа
индикатора отново ще светне, което значи че трябва смените филтри 2 и 3 и 
отново натиснете бутон RESET. 

Втората функция на бутон "RESET" е:  когато уреда работи с еднократно натискане
на дисплея ще се покажат броя работни часове на машината. 

SPEED

WiFi

Когато уреда е включен в контакта но е в изключено състояние натискате и 
задържате WiFi бутона за 5сек и той юе започне да мига. След това следваите
инструкциите за свързване в края на това ръководство!
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3. Изключване на уреда

Когато натиснете този бутон докато уреда работи, тя ще се изключи.

Power

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

По време на инсталацията...

2. Препоръчва се уреда да се поставя на земята, като има отстояния 
    поне 30см. от двете страни и поне 20см от гърба. 

4. Не покривайте и не поставяйте каквито и да било предмети 

върху уреда

1. Не поставяйте уреда на директна слънчева светлина

     Не поставяйте уреда в близост до телевизори, и радиа.
     При използването на дистанционното на уреда може да има 
     смущения. Минимално отстояние - 1м.

5. Не блокирайте вентилатора като пускате предмети вътре.

Sunshine

1m

Item

≥30cm

≥30cm

Предпазни мерки

Бележки на потребителя 

Exhaust Vent

Supply Vent



   

1. Повдигането или местенето на уреда докато работи и/или е включен в ел. захранването.

   

220V~
5A

Забранено е:

2. НЕ нарушавайте цялостта на захранващия кабел.

3. НЕ използвайте преходници за ел.захранването.

Използвайте само 220V~ 5A  AC 

  

    

4. НЕ пипайте щепсела с мокри ръце!

5. Не бъркайте с пръсти и НЕ поставяйте обекти в отделението 

    c вентилатора!

6. За да се предотврати късо съединение НЕ мокрете уреда.

    c
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10.От двете страни на уреда има дръжки за по-лесно преместване

11.  Не поставяйте уреда легнал.o

12. НЕ поставяйте уреда в следните места
       ,-  на нестабилни места, за да предотвратите падане.

      -Топли и влажни места, както и кухни където се хотви с открит огън

13. НЕ използвайте уреда за пречистване на химически материали.
        -  НЕ използвайте уреда докато ползвате химически или електрически уреди против 

насекоми. В такива ситуации преди да пуснете уреда проветрете добре помещението.

7. Този уред не замества вентилации, прахосмукачки и кухненски 

абсорбатори.

8. НЕ поставяйте уреда в близост до отоплителни и газови уреди,

    камини или други отоплителни системи.

9. Не поставяйте уреда в силно облажнена среда като баня, тоалетна

    кухня!

handle



препоръчително почистване поне веднъж на 2 месеца
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2. Клетъчния филтър с активен въглен и студено катализаторния филтър 

-Почистете повърхността внимателно с прахосмукачка
-Не оставяйте на слънце, не мокрете с вода.

-Не прилагайте сила за да не нарушите цялостта на филтъра

-Не палете, и не използвайте вода.

1. ПРЕ Филтър - препоръчително почистване поне веднъж на 2 седмици

-Почистете повърхността на филтъра с прахосмукачка или със 
  студена вода, като след това изсушете добре преди употреба.

3. Антибактериален и HEPA филтър (Препоръчително на всеки 2 месеца)

-Използвайте прахосмукачка и почистете внимателно филтъра

 -Не използвайте вода и не палете.

220V~
5A

Задължения на потребителя

1 .   При наличие на дим от машината или при токов удар незабавно изключете

    уреда.

   -Изключете уреда при странен шум или вибрации в работен режим.

   -Изключете уреда ако в работен режим е твърде топъл.

2. Почиствайте щепсела редовно

    Влага по кабела и/или щепсела може да доведе до повреда на уреда 

   -В такива ситуации подсушете със суха кърпа

   -Изключете уреда от захранването ако не се използва по-дълго време. 

3. Преди профилактики задължително изключете уреда от захранването.

4. Захранващия кабел не трябва да е опънат, прегънат или да има нещо 

поставено на него. 

    НЕ използвайте уреда ако кабела е наранен.

5. Изключвайте уреда само от щепсела. НЕ дърпайте 

кабела за да го изключите.

6. Ако забележите повреда незабавно се свържете със сервиз. 

    power immediately a nd c

7. Разглобяването и ремонтите по машината се извършват само от оторизиран

    сервиз. НЕ правете това у дома!

Филтри, сензори, поддръжка и обслужване

4、Почистване на въздуховода

-Изключете уреда и отворете капака както е пока-
зано.
- Извадете мрежата и я почистете
-Поставете мрежата обратно.



Съвети, кодове с грешки и как да постъпим при проблем

ГРЕШКА КАК ДА ОТСТРАНИТЕ

НЕ се включва уреда или 
бутона за пуск не реагира при 
допир. 

1. Преместете уреда на място където мойе да циркулира
    по лесно въздуха
2. Почистете сензора.

Странен шум от скърцане докато
машината работи

1. Филтъра е замърсен или не е сменян прекалено дълго
 време
    Сменете филтъра

Уреда работи дълго време но не 
променя качеството на въздуха

Дисплея показва грешка F1 и F2.
Изключете от захранването и незабавно се свържете с 
със сервиз.

Машината при включване влиза 
в SLEEP MODE Деактивирайте АВТОМАТИЧНИЯ РЕЖИМ.

Отстраняване на неизправности

1.Проверете захранващия кабел
2.Проверете предния капак дали е затворен 
3.Поставете машината на равна повърхност и проверете 
   дали не е активиран CHILD LOCK.

Въздухът е мръсен но дисплея 
свети в ЗЕЛЕНО
и обратно ако въздуха е чист а 
even индикатора свети ЧЕРВЕНО

Почистете йонизатора

Неприятна миризма от въздухо-
вода

1. Проверете дали защитните фолиа на филтрите са свалени

2.  Проверете правилно ли са поставени филтрите?

   1514

6. Сензор финни частици (Препоръчително веднъж на 2 месеца).

Изключете уреда и внимателно почистете сензора както е показано на илюстрацията.

НЕ използвайте сила!

1бр

Какво включва комплекта 

Пречиствател

Филтри

Инструкция за употреба

4бр

1брДистанционно 

1бр

Памучен тампон

-Ако машината започне да издава 
 странно скърцане използвайте 
 тънки четки за рисуване за да 
 почистите йонизатора както е показано
на илюстрацията. Почистете със сухи
четки.

5. Почистване на Йонизатора.

Четка



Какво НЕ покрива гаранцията?

1. Продуктите, които ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore предлага на Сайта, са с гаранция за Съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната 

политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, продуктите може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи 

информация за нея се съдържа в описанието на продукта на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща продукта, в която присъстват и точните Условия на 

гаранцията.

3. Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените продукти с договора за продажба по смисъла на 

Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителските продукти с 

договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

4. Гаранционният срок на продуктите започва да тече от датата на продажба на съответния продукт.

5. Гаранционните карти могат да бъдат издадени от ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore или от оторизираните търговски партньори/представители.

6. Контакти, адреси и телефони на официалните представители можете да откриете на сайта на фирмата www.dicalore.bg. При дефект, възникнал в 

гаранционния период клиентът се обръща към представителя от където е закупен продукта. Процедурите по решаване на гаранционни случаи се определят от 

съответния производител и неговата сервизна политика.

7. Продукти, разполагащи с валидна гаранционна карта, издадена от ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore се обслужват от Сервизния център на ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | 

Di Calore. Продуктите трябва да са придружени с всички документи за покупка - гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно 

описание на проблема. Гаранционният срок на предлаганите от ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore  продукти е 2 (две) години. Процедурата за предоставяне на 

гаранционно обслужване е следната:

·     Прием при представител на фирмата: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore лично или с 

куриерска фирма Еконт Експрес на адрес: 2500 Кюстендил, ул. Бузлуджа 101 за ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore за сметка на ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore

Продуктите на Di Calore са проектирани и произведени според най-високите стандарти и осигуряват висококачествено изпълнение, лекота на използване и 

лесна инсталация. Ако срещнете затруднения при използване на вашия продукт, препоръчваме ви първо да направите справка в ръководството за потребителя 

или в информацията в раздела за поддръжка на този уебсайт, където (в зависимост от вида на продукта) може да намерите ръководство за потребителя, често 

задавани въпроси или видео инструкции.

 Гаранции на продуктите

Какво покрива гаранцията?

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ ВНИМАТЕЛНО С ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!

·     При несъответствие капацитета на съоръжението с условията на експлоатация;

·     При липса на документ за закупуване правото Ви на рекламация няма да бъде признато. Заявлението за гаранция е уникален документ и не подлежи на 

преиздаване.

9. Във всички случаи максималния срок за изпълнение на гаранцията е до 30 (тридесет) работни дни.

10. Гаранционният срок на продуктите се удължава с времето на престоя им в сервиза. Този интервал от време се отчита от момента на постъпването в сервиза 

до предаване на продукта на потребителя.

10. Гаранционните карти, издадени от ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore може да се изпращат на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен 

формат на посочения от клиента имейл адрес.

11. В случай, че клиентът получи продукт без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем, е длъжен да сигнализира на един от следните 

телефони: +359 882 88 50 60, +359 882 88 50 20, или на имейл адрес: info@dicalore.bg до 48 часа от получаването на продукта. В случай, че клиентът не уведоми 

ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.

12. Клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и 

издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, 

които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

13. Продуктите, закупени с гаранционна карта от ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore или оторизирани партньори на ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore, могат да бъдат 

сервизирани освен от Продавача, и от другите оторизирани партньори на ФЕСТИНА ГРУП ЕооД | Di Calore. Възможни са изключения или ограничения от това 

правило.

11. Гаранцията не покрива повреди, причинени от:

·     Нормалното износване;

·     Умишлена повреда или повреда, причинена поради небрежност;

·     Повреда, причинена поради неспазването на инструкцията за експлоатация;

·     Неправилна инсталация, неправилно свързване към електрическата или водопроводната мрежа;

·     Повреди и щети, породени  от експлоатация при входно налягане по-голямо от работното налягане, посочено в инструкциите;

·     Повреди, причинени от химична или електро химична реакция, ръжда, корозия, включително при нива на входящата вода над допустимите за съответното 

изделие;

·     Повреди, причинени от необичани условия на околната среда;

·     На гаранция не подлежат консумативите (всички отделящи се от основния корпус на уреда части, например  вани, кабели, филтри, филтърни глави, LLDPE и 

силиконови тръби, дръжки на кранчета, всички стъклени, гумени и други бързо износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация;

·     Посещението на сервизен екип без наличие на повреда;

·     При извършени ремонти, които не са извършени от определените от нас или от оторизирани сервизни партньори или са използвани неоригинални 

резервни части и консумативи;

·     Повреди, причинени от транспорт. Ако клиента сам транспортира закупените продукти, продавача не носи отговорност за никакви повреди, които могат да 

настъпят по време на транспортиране. В случаите, когато транспортирането е извършено от продавача, евентуалните повреди, възникнали по време на 

доставката, се покриват от продавача;

·     При опит за ремонт от неупълномощени за целта лица;

·     При констатирано несъответствие между данните в документите и артикула, или когато стикера със серийния номер на продукта е била отстранена или 

повредена (не се чете);

·     При повреди следствие на природни бедствия, токови удари, нестандартни захранващи напрежения, повреди причинени от механични увреждания по 

корпусите на уредите или на отделни техни възли и дефекти от неспазване на препоръките за транспорт;

·     При повреди, дължащи се на замърсяване от прах, мазнини, не навреме сменени филтри, насекоми и други външни въздействия, механични увреждания 

на свързващите системи (кабели, захранващи блокове, приставки, консумативи);

·     Уредите, придружени с това заявление са за домашна употреба и са непригодни за използване с комерсиална цел.

·     При не спазване предписанията в инструкцията на производителя. 

10. Гаранцията покрива неправилното функциониране на продукта в следствие на фабрични дефекти или повреда в материала. През гаранционният срок 

всички разходи за отстраняване на повредата (в това число труд и транспорт) ще бъдат за сметка на продавача, освен в случаите, когато достъпа до изделието 

не е свързано с допълнителни разходи. Подменените части стават собственост на продавача. Ако по време на гаранционния срок се извършва сервизно 

обслужване, периодът на валидност на гаранцията на изделието или на поставените нови части не се удължава.

Дефектирали компоненти ще бъдат подменени безплатно, освен в случаите, описани по-долу.

Общи гаранционни условия

  ·     Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния дневник и се диагностицира от нашите 

специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

·     Изпълнение на гаранцията: Мерките за изпълнение на гаранцията могат да бъдат ремонт на продукта, частична или цялостна замяна, или възстановяване 

на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение.

·     Връщане на продукта към клиента: След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център или да бъде 

изпратен обратно до адреса на клиента с куриер.

·     В случай, че при извършване на сервизна диагностика се установи, че продукта съответства на договора за продажба, т.е. не се открие дефект и продукта 

функционира нормално, клиентът дължи всички направени разноски – за диагностика и транспорт.

8. Посещението на специалист по заявка на клиента и липса на дефект или поради установено неспазване на гаранционните условия се заплаща от клиента. За 

всички уреди обслужването се извършва в сервиза, а не в дома на клиента.

9. Няма законово предписание за максимален брой ремонти, които да налагат замяна на уреда.

Гаранционни условия
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Гаранционна карта ФЕСТИНА ГРУП ЕООД
1618 София

ул. Голям Братан 10А
BG 175146867

info@dicalore.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА

ПРОДАВАЧ...............................                   КУПУВАЧ..................................

..................................................                   ..................................................
/подпис и печат на продавача/                                                            /подпис име и фамилия на купувача/

.................................................
дата на покупка

Модел 

Сериен №

ДАТА КОНСТАТИРАНА ПОВРЕДА ПОДПИС

РЕМОНТИ В ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД
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