INSTRUKCJA
1. Podaj wyłącznie ważne wskazówki (co gdzie włożyć, co kiedy przekręcić i w którą
stronę).
2. Wymień czynności zgodnie z kolejnością ich wykonania (użyj słów sygnalizujących
kolejność czynności, np. następnie, potem, po chwili).
3. Przedstaw sposób wykonywania (użyj przysłówków: powoli, ostrożnie, energicznie).
4. Wypowiedź musi być zwięzła i jasna (używaj zrozumiałego języka)
5. Użyj zdań o prostej budowie (użyj słów: należy, trzeba, musisz, powinieneś itp.).
6. Konsekwentnie stosuj wybraną formę czasownika. (najczęściej stosuje się formy
bezokoliczników; włączyć, wkręcić)
7. Zapisz instrukcję w punktach. (Gdy stosujesz akapity, używaj wyrazów określających
następstwo w czasie, np. na koniec, następnie).
8. Po napisaniu sprawdź logiczne następstwo wymienionych czynności.
9. Nadaj tytuł instrukcji:
przygotowania….

Jak

przygotować…?,

Przygotowanie…,

Instrukcja

Przykład:
INSTALACJA/WYMIANA BATERII
Jak zainstalować baterie?
1. Zdejmij pokrywę wnęki na baterie.
2. Włóż do wnęki cztery baterie AA dobrej jakości alkaliczne, zwracając uwagę na
prawidłową polaryzację (znak plusa na baterii musi być wsunięty w znak plusa
narysowany we wnęce).
3. Załóż pokrywę wnęki na baterie. Pokrywa będzie założona prawidłowo, gdy usłyszysz
odgłos kliknięcia.
UWAGA!
• Użyj czterech identycznych baterii alkalicznych 1,5 V typu AA LR6.
• Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest symbol rozładowania baterii, wymień wszystkie
baterie.
• Nigdy nie zostawiaj rozładowanych baterii w aparacie – wycieki z nich mogą spowodować
jego uszkodzenie.

– żartobliwa instrukcja obsługi żelazka
Żelazko ustawić na podstawce. (patrz: rysunek)
Upewnić się, że jeszcze nie odcięli nam prądu.
Zbiorniczek na wodę napełnić wodą destylowaną (patrz: rysunek).
Termostatem ustawić pożądaną temperaturę, zależną od prasowanej tkaniny (patrz: metka na
ubraniu)
Przewód włączyć do gniazdka sieci elektrycznej stroną zakończoną wtyczką (patrz: rysunek)
Zapalenie się czerwonej lampki sygnalizuje pracę urządzenia, a nie alarm. Nie ma sensu
uciekać.
Sprawdzić poślinionym palcem, czy żelazko ma dostatecznie wysoką temperaturę.
Prasować.
W przypadku oparzenia palca odszukać instrukcję „Pierwsza pomoc przy oparzeniach”!
Instrukcja włączenia komputera.
1.Włącz komputer do prądu .
2.Podłącz monitor, mysz, klawiaturę - zgodnie z instrukcją na stronie 41.
3.Włącz komputer dużym zielonym przyciskiem ON.
4. Włącz ekran zielonym przyciskiem (prawy róg ekranu).

