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УПЪТВАНЕ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Информация за продукта

По-нататъшна информация за продуктите, 
принадлежностите, резервните части и обслужването 
ще намерите на адрес: www.siemens-home.bsh-
group.com и интернет магазина: www.siemens-
home.bsh-group.com/eshops

8Използване по 
предназначение

Из полз ване по предназ начениеПрочетете внимателно настоящото 
ръководство. Само тогава можете да 
обслужвате сигурно и правилно уреда си. 
Съхранете ръководството за употреба и 
монтаж за по-късна употреба или за 
следващия притежател.
Само при качествено вграждане съгласно 
инструкцията за монтаж се гарантира 
сигурността при работа. Инсталиращият е 
отговорен за безупречното функциониране 
на мястото на поставяне.
Този уред е предназначен за употреба само 
в частни домакинства и в битова среда. 
Уредът не е предназначен за работа на 
открито. Наблюдавайте уреда по време на 
работа. Производителят не отговаря за 
щети поради неправилна употреба или 
грешно обслужване.
Този уред е предназначен за използване на 
височина до максимум 2000 метра над 
морското равнище.
Уредът може да се използва от деца на и 
над 8 години и от лица с намалени 
физически, ментални и сензорни 
възможности или с недостатъчен опит и/или 
знания, само когато те са под наблюдение 
на лице, отговорност за сигурността им или 
са получили от него разяснения относно 
безопасната работа с уреда и са разбрали 
произтичащите опасности от това.
С уреда не трябва да играят деца. 
Почистването и обслужването от 
ползвателя не трябва да се извършват от 
деца, освен ако са по-големи от 15 години и 
са под наблюдение.
Деца, които са по-малки от 8 години, трябва 
да се държат надалеч от уреда и 
свързващия проводник.
Проверете уреда след разопаковането. При 
транспортни повреди не включвайте.
Този уред не е подходящ за работа с 
външен таймер или с външно дистанционно 
управление.
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(Важни указания за 
безопасност

Важни у к аз ания з а без опас нос т:Предупреждение
Опасност от задушаване!
Опаковъчният материал е опасен за деца. 
Никога не позволявайте на деца да играят с 
опаковъчния материал.

:Предупреждение
Опасност за живота!
Обратно всмуканите газове от изгарянето 
могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж 
въздух, ако уредът се използва в режим с 
отработен въздух едновременно със 
зависима от стайния въздух печка.

Зависимите от стайния въздух печки (напр. 
нагревателните уреди, работещи с газ, 
нафта, дърва или въглища, конвекторните 
нагреватели, калориферите) изтеглят 
въздух за изгаряне от мястото на поставяне 
и изкарват отработени газове през 
съоръжение за отработени газове (напр. 
димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва 
въздуха от кухнята и съседните помещения - 
ако няма достатъчен приток на въздух 
налягането се понижава. Опасните газове 
от комина или шахтата за вентилация се 
засмукват обратно в жилищните 
помещения.

■ Ето защо винаги трябва да има 
достатъчно свеж въздух.

■ Отворът в стената за свеж/отработен 
въздух не гарантира сам по себе си 
запазването на граничната стойност.

Безопасна работа е възможна само ако 
подналягането в отделението на огнището 
не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може 
да се постигне, ако чрез незатварящи се 
отвори, напр. във вратите, прозорците, в 
комбинация със стенна кутия за подаван/
отработван въздух или чрез други 
технически средства въздухът, който е 
нужен за изгарянето, може да постъпва.

Във всеки случай се консултирайте с 
компетентния коминочистач, който може да 
оцени общата тяга на въздуха и да ви 
предложи подходяща мярка за 
проветрение.

Ако абсорбаторът се използва 
изключително в режим на рециркулация, 
работата е възможна без ограничения.

:Предупреждение
Опасност от пожар!
■ Отлаганията на мазнина във филтъра за 

мазнина могат да се запалят.
Почиствайте филтъра за мазнина най-
малко на всеки 2 месеца.
Никога не използвайте уреда без филтър 
за мазнина.

Опасност от пожар!■ Отлаганията на мазнина във филтъра за 
мазнина могат да се запалят. В близост 
до уреда никога не работете с открит 
пламък (напр. фламбиране). 
Инсталирайте уреда само в близост до 
камина за твърди горива (напр. дърво 
или въглища), ако не е налично 
затворено, свалящо се покритие. Не бива 
да се образуват искри.

Опасност от пожар!■ Горещото масло и греста се 
възпламеняват бързо. Никога не 
оставяйте горещото масло и греста без 
надзор. Никога не гасете пожар с вода. 
Изключване на котлон. Внимателно 
задушете пламъците с капак, одеяло или 
подобни. 

Опасност от пожар!■ Газовите котлони без поставени върху 
тях съдове при работа генерират голяма 
топлина. Поставен над тях вентилационен 
уред може да се повреди или да се 
запали. Използвайте газовите котлони 
само с поставени върху тях съдове.

Опасност от пожар!■ При едновременна работа на няколко 
газови котлона се генерира голяма 
топлина. Поставен над тях вентилационен 
уред може да се повреди или да се 
запали. Никога не използвайте 
едновременно два газови котлона с 
максимална големина на пламъка за 
повече от 15 минути. Голяма горелка с 
над 5 kW (уок) отговаря на мощността на 
две газови горелки.
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:Предупреждение
Опасност от изгаряне!
Достъпните части при работа стават 
горещи. Никога не докосвайте горещите 
части. Пазете децата надалеч.

:Предупреждение
Опасност от нараняване!
■ Компонентите в уреда могат да са с 

остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
Опасност от нараняване!■ Оставените върху уреда предмети могат 

да паднат. Не поставяйте предмети върху 
уреда.

Опасност от нараняване!■ Светлината на светодиодните лампички е 
много ярка и може да увреди очите 
(рискова група 1). Не гледайте повече от 
100 секунди директно във включените 
светодиодни лампички.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
■ Дефектният уред може да предизвика 

токов удар. Никога не включвайте 
дефектен уред. Изтеглете щепсела или 
изключете предпазителя в кутията с 
предпазители. Свържете се със службата 
за обслужване на клиенти.

Опасност от токов удар!■ Некомпетентните ремонти са опасни. 
Само обучен от нас техник от 
клиентската служба може да извършва 
ремонти и да сменя повредени 
свързващи проводници. Ако уредът е 
дефектен, изтеглете щепсела или 
изключете предпазителя в кутията с 
предпазители. Обадете се в 
специализиран сервиз.

Опасност от токов удар!■ Проникващата влага може да предизвика 
токов удар. Не използвайте водоструйка 
или пароструйка.

Причини за повреди

Внимание!
Опасност от пожар поради щети от 
корозия. При готвене винаги включвайте 
уреда, за да избегнете образуването на 
конденз. Кондензът може да доведе до 
щети от корозия.

Винаги сменяйте веднага дефектните 
крушки, за да предотвратите претоварване 
на останалите крушки.
Опасност от повреждане поради 
проникваща влага в електрониката. Никога 
не почиствайте елементите за управление с 
мокра кърпа.
Повърхностно повреждане поради 
погрешно почистване. Почиствайте 
повърхностите от неръждаема стомана 
само в посоката на полиране. Не 
използвайте препарат за почистване на 
неръждаема стомана за елементите за 
управление.
Повърхностно повреждане поради остри 
или изтъркващи почистващи средства. 
Никога не използвайте остри или 
изтъркващи почистващи средства.
Опасност от повреждане поради връщане 
на кондензат. Каналът за отработен въздух 
от уреда трябва да е с лек наклон надолу 
(1° наклон).
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7Опазване на околната 
среда

Опаз в ане на ок олнат а с редаВашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук 
ще получите съвети за пестене на още повече енергия 
при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне 
на уреда.

Пестене на енергия

■ При готвене осигурете достатъчен приток на въздух, 
за да може абсорбаторът да работи ефективно и с 
ниски работни шумове.

■ Настройте степента на вентилатора спрямо 
интензитета на изпаренията при готвене. 
Използвайте интензивната степен само при нужда. 
По-ниска степен на вентилатора означава по-малък 
разход на енергия.

■ При интензивни изпарения при готвене изберете 
своевременно по-висока степен на вентилатора. 
Вече разпространилите се в кухнята изпарения от 
готвене изискват по-дълга работа на абсорбатора.

■ Изключете абсорбатора, когато вече не е нужен.
■ Изключете осветлението, когато вече не е нужно.
■ Почиствайте или сменяйте филтъра на посочените 

интервали, за да увеличите ефективността на 
вентилацията и да предотвратите опасност от 
пожар.

Изхвърлете като пазите околната среда
Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен 
начин.

ÇРежими на работа
Режими на работ аРабота с отработван въздух

Указание: Отработеният въздух не бива да се изкарва 
нито в намиращ се в експлоатация димоотвод, нито в 
отвор, който да служи за проветрение на помещенията 
на поставяне на печки.

■ Ако отработеният въздух трябва да се откара в 
димоотвод, който не се използва, трябва да се даде 
съгласието на компетентния коминочистач.

■ Ако отработеният въздух се прекарва през 
страничната вода, трябва да се използва 
телескопичен отвор в стената.

Работа с циркулиращ въздух

Указание: За да изкарате миризмите при работа с 
циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър с 
активен въглен. Различните възможности за работа на 
уреда в режим с циркулиращ въздух можете да 
разберете от проспекта или от специализирания 
търговец. Необходимото за това допълнително 
оборудване ще получите от специализираната 
търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти 
или в онлайн магазина.

Уpeдът e oбoзнaчeн в cъoтвeтcтвиe c диpeктивa 
2012/19/EC зa стари eлeктpичecки и 
eлeктpoнни ypeди (waste electrical and electronic 
equipment – WEEE).
Директивата дава рамката, която е валидна за 
връщането и повторното преработване на 
старите уреди в границите на Европейския 
съюз.

Засмуканият въздух се пречиства 
през филтрите за мазнина и се 
прекарва през тръбна система на 
открито.

Всмуквания въздух се почиства през 
филтри за мазнина и филтър с активен 
въглен и отново се вкарва в кухнята.
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1Обслужване на уреда
Обс лужване на у редаТова ръководство важи за няколко варианта на уреда. 
Възможно е да са описани отделни признаци на 
оборудване, които ги няма при вашия уред.

Указание: При началото на готвенето включете 
абсорбатора и едва няколко минути след края на 
готвенето го изключете. Така най-ефективно се 
отстранява парата от кухнята.

Обслужващ панел вариант 1

Настройване на вентилатора
Включване

■ Изтеглете филтъра и натиснете символа #.
Вентилаторът стартира на степен ƒ.

■ Натиснете върху символите + oder -, за да 
промените силата на вентилатора.

Указание: при вкаран филтър могат да се избират само 
степени на вентилатора ‚, ƒ и „.

изключване

Натиснете символа #. Вкарайте филтъра.

Интензивна степен
При особено силни миризми и пари можете да 
използвате интензивната степен.

Натиснете символа +, докато вентилаторът се намира 
на степен „.

Интензивната степен ‚ 2 се активира. Натиснете 
отново символа + , интензивната степен  ƒ 2 се 
активира.

След около 6 минути електрониката автоматично 
превключва обратно на по-ниска степен на 
вентилатора . Ако желаете да прекратите интензивната 
степен преди изтичането на предварително 
настроеното време, натиснете символа - докато 
желаната от вас степен на вентилатора не се достигне.

Boost функция
Boost функцията е краткотрайна максимална мощност, 
която може да се активира във всяка настройка на 
вентилатора.

Натиснете символа &. След около 20 секунди 
вентилаторът превключва обратно на преди това 
настроената степен.

Движение инерция вент.
Натиснете върху символа x или вкарайте филтъра 
докато абсорбаторът работи.

Вентилаторът се изключва автоматично след около 
10 минути.

Осветление
Осветлението можете да включвате и изключвате 
независимо от вентилатора.

Натиснете символа =.

Настройка на яркостта

Задръжте натиснат символа = докато желаната яркост 
не се достигне.

Разяснение
# Вентилатор вкл/изкл

= Светлина вкл/изкл/затъмнение

- Намаляване степени на вентилатора/допълнителен ход на вен-
тилатора

+ Увеличаване степени на вентилатора/интензивна степен 1, 2

& Функция boost (краткотрайна максимална мощност)

x Допълнителен ход на вентилатора
6



 Обслужване на уреда  bg
Индикатор за насищане
При насищане на металните филтри за мазнина или на 
филтъра с активен въглен след изключването на 
вентилатора за около 4 секунди прозвучава сигнал.

Допълнително в индикатора се появява съответния 
символ: 

■ Метален филтър за мазнина:!
■ Филтър с активен въглен: "

Най-късно сега трябва да се почистят металните 
филтри за мазнина или да се смени филтъра с активен 
въглен. 

Как се почистват металните филтри за мазнина ще 
научите в глава ~  "Почистване и обслужване" 
на cтраница 9
Докато индикаторите за насищане мигат, те могат да се 
нулират. За тази цел натиснете символа -.

Промяна на индикатора за работа с циркулиращ 
въздух
За режим с циркулация на въздуха електронното 
управление трябва да се пренастрои:

■ Абсорбаторът трябва да е свързан и изключен.
■ Едновременно натиснете символите # и x и ги 

задръжте докаот индикацията ™" при стартерния 
комплект за режим на рециркулация не светне. Чрез 
повторно натискане и задържане на комбинацията 
от клавиши индикаторът ’" при модула за 
рециркулация CleanAir светва.

■ Чрез повторно натискане и задържане на 
комбинацията от клавиши електронното управление 
отново се настройва на работа с отработван въздух 
(индикатор !).

Сигнален тон 
Включване на сигнален тон
Натиснете и задръжте при изключен вентилатор 
едновременно за около 3 секунди символите # и +. 
Като потвърждение прозвучава сигнал.

Изключване на сигналния тон
Повторете процедурата „Включване на сигналния тон”.

Обслужващ панел вариант 2

Настройване на вентилатора
Включване

■ Изтеглете филтъра и натиснете символа #.
Вентилаторът стартира на степен ƒ.

■ Преместете пръста си върху зоната за настройка 
|||, за да промените силата на вентилатора.

Указание: при вкаран филтър могат да се избират само 
степени на вентилатора ‚, ƒ и „.

изключване

Натиснете символа #. Вкарайте филтъра.

Интензивна степен
При особено силни миризми и пари можете да 
използвате интензивната степен.

Преместете пръста си върху зоната за настройка ||| 
надясно. Интензивните степени‚ 2 и ƒ 2 могат да се 
изберат.

След около 6 минути електрониката автоматично 
превключва обратно на по-ниска степен на 
вентилатора . Ако желаете да прекратите интензивната 
степен преди изтичането на предварително 
настроеното време, преместете пръста си върху зоната 
за настройка ||| наляво, докато желаната от вас 
степен на вентилатора не се достигне.

Boost функция
Boost функцията е краткотрайна максимална мощност, 
която може да се активира във всяка настройка на 
вентилатора.

Натиснете символа &. След около 20 секунди 
вентилаторът превключва обратно на преди това 
настроената степен.

Движение инерция вент.
Ако избутвате филтъра докато абсорбаторът работи, се 
активира движението по инерция.

Вентилаторът се изключва автоматично след около 
10 минути.

Разяснение
# Вентилатор вкл/изкл

= Светлина вкл/изкл/затъмнение

& Функция boost (краткотрайна максимална мощност)

! Автоматична работа с допълнителен ход на вентилатора

-|||+ Зона за настройка на степените на вентилатора
7



bg    Обслужване на уреда
Автоматичен режим
Включване

■ Натиснете символа #.
Вентилаторът стартира на степен ƒ.

■ Натиснете символа !.
Оптималната степен на вентилатора ‚, ƒ или „ се 
настройва автоматично чрез сензор.

изключване

Натиснете символа ! или символа # за изключване 
на автоматичната работа.

Вентилаторът се изключва автоматично, ако сензорът 
не открие промяна на качеството на стайния въздух.

Времето на работа на автоматичния режим възлиза 
максимум на 4 часа.

Сензорно управление
В автоматичен режим сензор в абсорбатора 
разпознава интензивността на миризмите от готвене и 
пържене. Според настройката на сензора вентилаторът 
автоматично превключва на друга степен.

Фабрична настройка на чувствителността:  „

Най-ниска настройка на чувствителността:  ‚

Най-висока настройка на чувствителността:  †

Ако сензорното управление реагира твърде бързо или 
твърде бавно, то може да се промени:

1. При изключен вентилатор задръжте натиснат 
символа ! за около 4 секунди. Настройката се 
показва.

2. Чрез преместване на пръста върху зоната за 
настройка ||| надясно, респ. наляво, настройката 
на сензорното управление се променя.

3. За потвърждаване на въвеждането задръжте символ 
! натиснат за около 4 секунди.

Осветление
Осветлението можете да включвате и изключвате 
независимо от вентилатора.

Натиснете символа =.

Настройка на яркостта

Задръжте натиснат символа = докато желаната яркост 
не се достигне.

Индикатор за насищане
При насищане на металните филтри за мазнина или на 
филтъра с активен въглен след изключването на 
вентилатора за около 4 секунди прозвучава сигнал.

Допълнително в индикатора се появява съответния 
символ: 

■ Метален филтър за мазнина:!
■ Филтър с активен въглен: "

Най-късно сега трябва да се почистят металните 
филтри за мазнина или да се смени филтъра с активен 
въглен. 

Как се почистват металните филтри за мазнина ще 
научите в глава ~  "Почистване и обслужване" 
на cтраница 9
Докато индикаторите за насищане мигат, те могат да се 
нулират. За тази цел натиснете символа -.

Промяна на индикатора за работа с циркулиращ 
въздух
За режим с циркулация на въздуха електронното 
управление трябва да се пренастрои:

■ Абсорбаторът трябва да е свързан и изключен.
■ Едновременно натиснете символите # и ! и ги 

задръжте докаот индикацията ™" при стартерния 
комплект за режим на рециркулация не светне. Чрез 
повторно натискане и задържане на комбинацията 
от клавиши индикаторът ’" при модула за 
рециркулация CleanAir светва.

■ Чрез повторно натискане и задържане на 
комбинацията от клавиши електронното управление 
отново се настройва на работа с отработван въздух 
(индикатор !).

Сигнален тон 
Включване на сигнален тон
Натиснете и задръжте при изключен вентилатор 
едновременно за около 3 секунди символите # и +. 
Като потвърждение прозвучава сигнал.

Изключване на сигналния тон
Повторете процедурата „Включване на сигналния тон”.
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 Почистване и обслужване  bg
2Почистване и обслужване
Почис т в ане и обс лу жване:Предупреждение
Опасност от изгаряне!
Уредът ще стане много горещ при работа, особено в 
зоната на крушките. Преди почистване оставяйте уреда 
да се охлади.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Проникващата влага може да предизвика токов удар. 
Почиствайте уреда само с влажна кърпа. Преди 
почистването изтеглете щепсела или изключете 
предпазителя в кутията с предпазители.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Проникващата влага може да предизвика токов удар. 
Не използвайте водоструйка или пароструйка.

:Предупреждение
Опасност от нараняване!
Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. 
Носете защитни ръкавици.

Препарат за миене
За да не повредите различните повърхности с 
погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните 
в таблицата. Не използвайте

■ остри или абразивни средства за измиване,
■ почистващи препарати с високо съдържание на 

спирт,
■ твърди метални гъби или гъби за чистене,
■ водоструйка или пароструйка.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Спазвайте всички инструкции и предупреждения, които 
са приложени към почистващите средства.

Почистете металния филтър за мазнина
Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. 
Възможно е да са описани отделни признаци на 
оборудване, които ги няма при вашия уред.

:Предупреждение
Опасност от пожар!
Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат 
да се запалят.

Почиствайте филтъра за мазнина най-малко на всеки 
2 месеца.

Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.

Указание
■ Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или 

луга почистващи препарати.
■ При почистване на металните филтри за мазнина 

почиствайте и държача на филтрите в уреда с 
влажна кърпа.

■ Металните филтри за мазнина можете да почиствате 
в съдомиялна машина или на ръка.

На ръка:

Указание: При упорита мръсотия можете да използвате 
специален разтворител за мазнина. Той може да се 
поръча от онлайн магазина.

■ Натопете металните филтри за мазнина в горещ 
сапунен разтвор. 

■ Използвайте за почистване четка и след това добре 
изплакнете филтъра.

■ Оставете металните филтри за мазнина да се 
отцедят.

В съдомиялната машина:

Указание: При почистване в съдомиялна машина могат 
лесно да възникват оцветявания. Това няма влияние 
върху функционирането на металните филтри за 
мазнина.

■ Не почиствайте силно замърсените метални филтри 
за мазнина заедно със съдовете.

■ Поставете свободно металните филтри за мазнина в 
съдомиялната машина. Металните филтри за 
мазнина не бива да се прищипват.

Зона Препарат за миене
Неръждаема стомана Горещ сапунен разтвор: 

С кърпа за миене почистете и подсушете с 
мека кърпа.
Почиствайте повърхностите от неръждаема 
стомана само в посоката на полиране.
В клиентската служба или в специализира-
ната търговия са налице специални средства 
за поддръжка на неръждаема стомана. Нане-
сете средството за поддръжка с мека кърпа 
на тънък слой.

Лакирани повърхности Горещ сапунен разтвор: 
С влажна кърпа за миене почистете и подсу-
шете с мека кърпа.
Не използвайте препарат за почистване на 
неръждаема стомана.

Алуминий и пластмаса Препарат за почистване на стъкло: 
Почистете с мека кърпа.

Стъкло Препарат за почистване на стъкло: 
Почистете с мека кърпа. Не използвайте 
стъргалка за стъкло.

Обслужващи елементи Горещ сапунен разтвор: 
С влажна кърпа за миене почистете и подсу-
шете с мека кърпа.
Опасност от токов удар поради проникваща 
влага.
Опасност от повреждане на електрониката 
поради проникваща влага. Никога не почист-
вайте елементите за управление с мокра 
кърпа.
Не използвайте препарат за почистване на 
неръждаема стомана.

Зона Препарат за миене
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bg    Повреда, какво да направим?
Демонтирайте металния филтър за мазнина

1. Отворете блокировката и свалете металния филтър 
за мазнина. При това с другата ръка хванете под 
металния филтър за мазнина.

2. Извадете металния филтър за мазнина от държача.

Указание
– Мазнината може да се събере отдолу в металния 

филтър за мазнина.
– Дръжте хоризонтално металния филтър за 

мазнина, за да предотвратите оттичане на 
мазнина.

3. Почистете металния филтър за мазнина.

Монтирайте металния филтър за мазнина

1. Поставете металния филтър за мазнина.
При това с другата ръка хванете под металния 
филтър за мазнина.

2. Преместете нагоре металния филтър за мазнина и 
застопорете заключването.

3Повреда, какво да 
направим?

Повреда, к ак во да направим?Често пъти възникналите повреди могат лесно да се 
отстранят. Преди да се обаждате на службата 
обслужване на клиенти, обърнете внимание на 
следните указания.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от 
нас техник от клиентската служба може да извършва 
ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. 
Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или 
изключете предпазителя в кутията с предпазители. 
Обадете се в специализиран сервиз.

Таблица с повредите

--------

Светодиодни светлини
Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят 
само от производителя, неговата служба обслужване 
на клиенти или концесиониран специалист 
(електротехник).

:Предупреждение
Опасност от нараняване!
Светлината на светодиодните лампички е много ярка и 
може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте 
повече от 100 секунди директно във включените 
светодиодни лампички.

Повреда Възможна при-
чина

Отстраняване

Уредът не функ-
ционира

Щепселът не е 
вкаран

Свържете уреда към електри-
ческата мрежа

Прекъсване на 
електрозахранва-
нето

Проверете дали другите кух-
ненски уреди функционират

Дефектен предпа-
зител

Проверете в кутията с предпа-
зители, дали предпазителят 
за уреда е в изправност
10



 Специализиран сервиз  bg
4Служба обслужване на 
клиенти

Специализ иран с ервизПри обаждането, моля, дайте номера на изделието (Е-
ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да 
Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с 
номерата ще откриете във вътрешността на уреда (за 
тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина).

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да 
впишете тук данните на вашия уред и телефонния 
номер на службата обслужване на клиенти.

Имайте предвид, че в случай на повреда в резултат на 
погрешно обслужване посещението на техник от 
службата за обслужване на клиенти не е безплатно 
дори по време на гаранционния период.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще 
намерите в приложения списък.

Допълнителни принадлежности
(не са включени в доставката)

Указание: Това ръководство важи за няколко варианта 
на уреда. Възможно е да са представени специални 
аксесоари, които не се отнасят за Вашия уред.

Указание: Спазвайте ръководството за монтаж към 
допълнителния аксесоар.

--------

Е-ном. FD-ном.

Служба обслужване на 
клиенти O

Принадлежности Номер за поръч-
ка

Първоначално оборудване:
Стартерен комплект за работа с циркулационен 
въздух
Сменящ се филтър за стартерен комплект

LZ45650
LZ45610

Първоначално оборудване:
CleanAir циркулационен модул
Сменящ се филтър за CleanAir циркулационен 
модул

LZ46800
LZ46810

Снижаваща рамка:
Ширина на уреда 60 см LZ46600

Снижаваща рамка:
Ширина на уреда 90 см LZ49600

Монтажен комплект:
Горен шкаф 90 см LZ49200
11



bg    Упътване за монтаж
УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ

Упът в ане з а монт ажУпътване за монтаж

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. 
Възможно е да са описани отделни признаци на 
оборудване, които ги няма при вашия уред.

■ Този уред се инсталира в горен шкаф.
■ За допълнителни специални части (напр. за режим 

на циркулация на въздуха) спазвайте приложеното 
там ръководство за инсталация.

■ Повърхностите на уреда са чувствителни. При 
инсталацията избягвайте повреждания. 

Ширина на уреда 60 см:

Ширина на уреда 90 см:
12



 Важни указания за безопасност  bg
(Важни указания за 
безопасност

Важни у к аз ания з а без опас нос тПрочетете внимателно настоящото 
ръководство. Само тогава можете да 
обслужвате сигурно и правилно уреда си. 
Съхранете ръководството за употреба и 
монтаж за по-късна употреба или за 
следващия притежател.
Само при качествено вграждане съгласно 
инструкцията за монтаж се гарантира 
сигурността при работа. Инсталиращият е 
отговорен за безупречното функциониране 
на мястото на поставяне.
Ширината на абсорбатора трябва да 
отговаря най-малко на ширината на 
котлона.
За инсталацията трябва да се спазват 
актуално валидните строителни 
предписания и предписанията на локалните 
електро- и газоснабдителни дружества.
При отклоняване на отработения въздух 
трябва да се спазват административните и 
законови разпоредби (напр. строителните 
разпоредби).

:Предупреждение
Опасност за живота!
Обратно всмуканите газове от изгарянето 
могат да доведат до отравяния. 
Отработеният въздух не бива да се изкарва 
нито в намиращ се в експлоатация 
димоотвод, нито в отвор, който да служи за 
проветрение на помещенията на поставяне 
на печки. Ако отработеният въздух трябва 
да се откара в димоотвод, който не се 
използва, трябва да се даде съгласието на 
компетентния коминочистач.

:Предупреждение
Опасност за живота!
Обратно всмуканите газове от изгарянето 
могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж 
въздух, ако уредът се използва в режим с 
отработен въздух едновременно със 
зависима от стайния въздух печка.

Зависимите от стайния въздух печки (напр. 
нагревателните уреди, работещи с газ, 
нафта, дърва или въглища, конвекторните 
нагреватели, калориферите) изтеглят 
въздух за изгаряне от мястото на поставяне 
и изкарват отработени газове през 
съоръжение за отработени газове (напр. 
димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва 
въздуха от кухнята и съседните помещения - 
ако няма достатъчен приток на въздух 
налягането се понижава. Опасните газове 
от комина или шахтата за вентилация се 
засмукват обратно в жилищните 
помещения.

■ Ето защо винаги трябва да има 
достатъчно свеж въздух.

■ Отворът в стената за свеж/отработен 
въздух не гарантира сам по себе си 
запазването на граничната стойност.

Безопасна работа е възможна само ако 
подналягането в отделението на огнището 
не превишава 4 Pa (0,04 mbar). Това може 
да се постигне, ако чрез незатварящи се 
отвори, напр. във вратите, прозорците, в 
комбинация със стенна кутия за подаван/
отработван въздух или чрез други 
технически средства въздухът, който е 
нужен за изгарянето, може да постъпва.

Във всеки случай се консултирайте с 
компетентния коминочистач, който може да 
оцени общата тяга на въздуха и да ви 
предложи подходяща мярка за 
проветрение.

Ако абсорбаторът се използва 
изключително в режим на рециркулация, 
работата е възможна без ограничения.

:Предупреждение
Опасност за живота!
Обратно всмуканите газове от изгарянето 
могат да доведат до отравяния. При 
инсталация на проветрение със свързана 
към димоотвод печка трябва подаването на 
ток на капака да е снабдено с подходящо 
предпазно превключване.
13



bg    Общи указания
:Предупреждение
Опасност от пожар!
Отлаганията на мазнина във филтъра за 
мазнина могат да се запалят. Предвидените 
разстояния за безопасност трябва да се 
спазват, за да се избегне натрупване на 
топлина. Спазвайте данните за своя 
готварски уред. Ако се използват заедно 
газови и електрически котлони, важи най-
голямото посочено разстояние.

Уредът може да се инсталира само от 
едната страна директно до висок шкаф или 
стена. Разстоянието до стената или шкафа 
трябва да е най-малко 50 мм. 

:Предупреждение
Опасност от нараняване!
■ Компонентите в уреда могат да са с 

остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
Опасност от нараняване!■ Ако уредът не е правилно закрепен, той 

може да падне. Всички елементи за 
закрепване трябва да са здраво и 
безопасно монтирани.

Опасност от нараняване!■ Уредът е тежък. За преместване на уреда 
са необходими 2 лица. Използвайте само 
подходящи помощни средства.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Компонентите в уреда могат да са с остри 
ръбове. Кабелът за свързване може да се 
повреди. Кабелът за свързване по време на 
инсталацията не бива да се огъва или 
защипва.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Отделянето на уреда от електрическата 
мрежа трябва да е възможно по всяко 
време. Уредът може да се свързва само към 
инсталиран според предписанията 
предпазен контакт. Ако щепселът след 
монтажа вече не може да се достигне, в 
неподвижно прокараната 
електроинсталация трябва да се предвиди 
сепаратор във фазите според 
конструктивните разпоредби. Само 
електротехник може да извършва 
фиксираната електроинсталация. Ние 
препоръчваме инсталиране на защитен 
прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) 
в токовата верига на захранването на 
уреда.

:Предупреждение
Опасност от задушаване!
Опаковъчният материал е опасен за деца. 
Никога не позволявайте на деца да играят с 
опаковъчния материал.

KОбщи указания
Общи у к аз анияРабота с отработван въздух

:Предупреждение
Опасност за живота!
Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да 
доведат до отравяния. Отработеният въздух не бива да 
се изкарва нито в намиращ се в експлоатация 
димоотвод, нито в отвор, който да служи за 
проветрение на помещенията на поставяне на печки. 
Ако отработеният въздух трябва да се откара в 
димоотвод, който не се използва, трябва да се даде 
съгласието на компетентния коминочистач.

Ако отработеният въздух се прекарва през страничната 
вода, трябва да се използва телескопичен отвор в 
стената.

Тръба за отработен въздух

Указание: За оплаквания, които се дължат на тръбната 
секция, производителя на уреда не поема гаранция.

■ Уредът достига своята оптимална мощност чрез 
къса, права тръба за отходен въздух и чрез 
възможно най-голям диаметър на тръбата.

■ Чрез дълги тръби за отходен въздух, много сгъвки в 
тръбите или диаметър на тръбата, който е по-малък 
от 150 мм, оптималната мощност на изсмукване не 
се постига и шумът от вентилатора става по-силен.

■ Тръбите или маркучите за поставяне на тръбата за 
отработен въздух трябва да са от негорим материал.

Кръгли тръби 
Препоръчва се вътрешен диаметър от 150 мм, но най-
малко 120 мм.
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 Общи указания  bg
Плоски канали 
Вътрешният разрез трябва да отговаря на диаметъра 
на кръглите тръби.

Диаметър от 150 мм ок. 177 см2

Диаметър от 120 мм ок. 113 см2

■ Плоските канали не трябва да имат остри 
завивания.

■ При отклоняващи се диаметри на тръби използвайте 
уплътнителни ленти.

Eлeктpичecки извoди

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. 
Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за 
свързване по време на инсталацията не бива да се 
огъва или защипва.

Необходимите данни за свързването са върху типовата 
табелка във вътрешността на уреда, за тази цел 
демонтирайте металния филтър за мазнина.

Дължина на свързващия кабел: ок. 1,30 м
Този уред отговаря на ЕС разпоредбите за радио 
смущенията.

:Предупреждение
Опасност от токов удар!
Отделянето на уреда от електрическата мрежа трябва 
да е възможно по всяко време. Уредът може да се 
свързва само към инсталиран според предписанията 
предпазен контакт. Ако щепселът след монтажа вече 
не може да се достигне, в неподвижно прокараната 
електроинсталация трябва да се предвиди сепаратор 
във фазите според конструктивните разпоредби. Само 
електротехник може да извършва фиксираната 
електроинсталация. Ние препоръчваме инсталиране на 
защитен прекъсвач срещу грешен ток (FI прекъсвач) в 
токовата верига на захранването на уреда.

Подготовка на кухненската мебел
■ Вградената мебел трябва да е изравнена 

хоризонтално и достатъчно устойчива на товар.
■ Макс. тегло на абсорбатора възлиза на 18 кг.

Размери на уреда и разстояния за безопасност
■ Спазвайте размерите на уреда.
■ Спазвайте разстоянията за безопасност.
Ако указанията за инсталиране на газови готварски 
уреди дават различно разстояние, винаги спазвайте по-
голямото разстояние.

Вградената мебел трябва да е устойчива на 
температури до 90 °C. Стабилността на вградената 
мебел трябва да е осигурена и след дейностите по 
изрязването.
Този абсорбатор е предвиден за вграждане в горен 
шкаф със следните размери:

1. Направете разрез за смукателната тръба. За тази 
цел направете отвор в горната част или задната 
стена на вградената мебел с допълнително 
изрязване за мрежовия кабел.

2. Ако е наличен, свалете дъното на шкафа. 
Маркирайте точките за закрепване от вътрешната 
страна на шкафа и пробийте предварително с 
щихел. За маркиране на точките за закрепване 
използвайте приложения елемент за закрепване.

Ширина 600 мм

Дълбочина мин. 320 мм

Дълбочина мин. 350 мм със снижаваща се рамка

Височина мин. 420 мм

Височина мин. 600 мм с CleanAir циркулационен модул

Дебелина на стената 16 мм или 19 мм
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bg    Общи указания
Дебелина на стената на корпуса: 16 мм
1. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за 

корпуса. ¨
2. Свалете капачетата отдолу на закрепващите 

части. ©

Дебелина на стената на корпуса: 19 мм
1. Разгънете капачетата върху двете закрепващи 

части. ¨
2. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за 

корпуса. ©
3. Свалете капачетата отдолу на закрепващите 

части. ª

Подготовка на уреда

1. Пъхнете приложения мрежови кабел към уреда.¨
2. Обезопасете кабелът за свързване към мрежата с 

освобождаване на обтягането.©
16



 Инсталация  bg
5Инсталация
Инс т алацияЗакачете уреда

1. Закачете уреда и нивелирайте. ¨
2. Измерете разстоянието от уреда до стената и 

отметнете върху завършващата лайстна на стената.
3. Ако е нужно, скъсете завършващата лайстна на 

стената до необходимия размер. ©

Откачете уреда

Указание: Преди откачването на уреда предпазете 
готварския плот с помощта на стиропорен елемент от 
опаковката.

1. Натиснете закрепващия болт с помощта на права 
отвертка навътре и го завъртете на 90°, докато той 
се фиксира. ¨

2. Леко натиснете и завъртете закрепващия болт с 
пръсти, докато той се освободи с пружината от 
корпуса.©
Леко изтеглете закрепващия болт, при това с 
другата ръка дръжте уреда отдолу. ª

3. Внимателно свалете уреда.
17
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4. Завийте завършващата лайстна на стената.

5. Натиснете закрепващия болт и го завъртете на 90°.
Указание: Закрепващите части вляво и вдясно на 
уреда трябва да се движат.

Краен монтаж

1. Закачете уреда. ¨
2. Застопорете закрепващите болтове вляво и вдясно. 

©
3. Захванете отляво и отдясно предпазните капачета. 

ª

4. Извършете електрическото свързване.

Указание: Корпусът на абсорбатора може да се 
облицова вътре в горния шкаф. При това трябва да се 
спазва следното:
■ Междинното дъно не бива да се поставя върху 

корпуса на абсорбатора.
■ Предната облицовка не бива да се закрепва за 

уреда.
■ Трябва да има достъп за смяна на филтъра и 

службата за обслужване на клиенти.

Ширина на уреда 90 см:
Завинтете уреда допълнително към страничните горни 
шкафове.

Промяна на ограничителя на филтъра
При някои изпълнения на уреда ограничителят на 
филтъра може да се промени. При тези уреди са 
приложени разделители, за да се настрои лайстната за 
хващане на уреда плътно на едно ниво с вградената 
мебел.
1. Издърпайте напред филтъра.
2. Скъсете разделителите до желания размер и 

пъхнете в определените отвори.
18



 Инсталация  bg
Закрепване на тръбните свързвания

Указание: Ако се използва алуминиева тръба, зоната 
на свързване трябва да се заглади предварително.

Тръба за отработен въздух с диаметър 150 мм 
(препоръчителна големина)
Закрепете тръбата за отработен въздух директно към 
отвора за въздух и уплътнете.

Тръба за отработен въздух с диаметър 120 мм
1. Закрепете редуциращия отвор директно към отвора 

за въздух.
2. Закрепете тръбата за отработен въздух директно 

към редуциращия отвор. 
3. Подходящо уплътнете двете места на свързване.

Демонтаж на уреда

1. Разхлабете електрическото свързване.
2. Развийте тръбните свързвания.
3. Демонтирайте металния филтър за мазнина.
4. Свалете защитните капачета на закрепванията.

5. Откачете уреда вижте раздел "Откачване на уреда".
19



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY
*9001087182*      
9001087182    960915

siemens-home.bsh-group.com


	Абсорбатор
	Съдържание
	[bg] Ръководство за употреба и монтаж

	Упътване за експлоатация
	8 Използване по предназначение
	Използване по предназначение
	( Важни указания за безопасност
	Важни указания за безопасност
	: Предупреждение
	Опасност от задушаване!
	: Предупреждение
	Опасност за живота!
	: Предупреждение
	Опасност от пожар!

	: Предупреждение
	Опасност от изгаряне!

	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!

	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!

	Причини за повреди
	Внимание!
	7 Опазване на околната среда
	Опазване на околната среда


	Пестене на енергия
	Изхвърлете като пазите околната среда
	Ç Режими на работа
	Режими на работа


	Работа с отработван въздух
	Указание:

	Работа с циркулиращ въздух
	Указание:
	1 Обслужване на уреда
	Обслужване на уреда
	Указание:

	Обслужващ панел вариант 1
	Разяснение


	Настройване на вентилатора
	Указание:

	Интензивна степен
	Движение инерция вент.
	Осветление
	Индикатор за насищане
	Сигнален тон
	Обслужващ панел вариант 2
	Разяснение


	Настройване на вентилатора
	Указание:

	Интензивна степен
	Движение инерция вент.
	Автоматичен режим
	Сензорно управление
	1. При изключен вентилатор задръжте натиснат символа ! за около 4 секунди. Настройката се показва.
	2. Чрез преместване на пръста върху зоната за настройка ||| надясно, респ. наляво, настройката на сензорното управление се променя.
	3. За потвърждаване на въвеждането задръжте символ ! натиснат за около 4 секунди.

	Осветление
	Индикатор за насищане
	Сигнален тон
	2 Почистване и обслужване
	Почистване и обслужване
	: Предупреждение
	Опасност от изгаряне!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!


	Препарат за миене
	Зона
	Препарат за миене

	Почистете металния филтър за мазнина
	: Предупреждение
	Опасност от пожар!
	Указание
	На ръка:
	Указание:
	В съдомиялната машина:
	Указание:


	Демонтирайте металния филтър за мазнина
	1. Отворете блокировката и свалете металния филтър за мазнина. При това с другата ръка хванете под металния филтър за мазнина.
	2. Извадете металния филтър за мазнина от държача.
	Указание

	3. Почистете металния филтър за мазнина.

	Монтирайте металния филтър за мазнина
	1. Поставете металния филтър за мазнина.
	2. Преместете нагоре металния филтър за мазнина и застопорете заключването.
	3 Повреда, какво да направим?
	Повреда, какво да направим?
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!



	Таблица с повредите
	Повреда
	Възможна причина
	Отстраняване

	Светодиодни светлини
	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!
	4 Служба обслужване на клиенти
	Специализиран сервиз


	Допълнителни принадлежности
	Указание:
	Указание:
	Принадлежности
	Номер за поръчка




	Упътване за монтаж
	Упътване за монтаж
	( Важни указания за безопасност
	Важни указания за безопасност
	: Предупреждение
	Опасност за живота!
	: Предупреждение
	Опасност за живота!
	: Предупреждение
	Опасност за живота!
	: Предупреждение
	Опасност от пожар!
	: Предупреждение
	Опасност от нараняване!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение
	Опасност от задушаване!

	K Общи указания
	Общи указания

	Работа с отработван въздух
	: Предупреждение
	Опасност за живота!

	Тръба за отработен въздух
	Указание:

	Eлeктpичecки извoди
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!
	: Предупреждение
	Опасност от токов удар!

	Подготовка на кухненската мебел
	Размери на уреда и разстояния за безопасност
	1. Направете разрез за смукателната тръба. За тази цел направете отвор в горната част или задната стена на вградената мебел с допълнителн...
	2. Ако е наличен, свалете дъното на шкафа. Маркирайте точките за закрепване от вътрешната страна на шкафа и пробийте предварително с щихе...

	Дебелина на стената на корпуса: 16 мм
	1. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за корпуса. ¨
	2. Свалете капачетата отдолу на закрепващите части. ©

	Дебелина на стената на корпуса: 19 мм
	1. Разгънете капачетата върху двете закрепващи части. ¨
	2. Завийте закрепващите части вляво и вдясно за корпуса. ©
	3. Свалете капачетата отдолу на закрепващите части. ª


	Подготовка на уреда
	1. Пъхнете приложения мрежови кабел към уреда.¨
	2. Обезопасете кабелът за свързване към мрежата с освобождаване на обтягането.©
	5 Инсталация
	Инсталация



	Закачете уреда
	1. Закачете уреда и нивелирайте. ¨
	2. Измерете разстоянието от уреда до стената и отметнете върху завършващата лайстна на стената.
	3. Ако е нужно, скъсете завършващата лайстна на стената до необходимия размер. ©

	Откачете уреда
	Указание:
	1. Натиснете закрепващия болт с помощта на права отвертка навътре и го завъртете на 90°, докато той се фиксира. ¨

	2. Леко натиснете и завъртете закрепващия болт с пръсти, докато той се освободи с пружината от корпуса.©
	3. Внимателно свалете уреда.
	4. Завийте завършващата лайстна на стената.
	5. Натиснете закрепващия болт и го завъртете на 90°.
	Указание:


	Краен монтаж
	1. Закачете уреда. ¨
	2. Застопорете закрепващите болтове вляво и вдясно. ©
	3. Захванете отляво и отдясно предпазните капачета. ª
	4. Извършете електрическото свързване.
	Указание:

	Промяна на ограничителя на филтъра
	1. Издърпайте напред филтъра.
	2. Скъсете разделителите до желания размер и пъхнете в определените отвори.


	Закрепване на тръбните свързвания
	Указание:
	Тръба за отработен въздух с диаметър 120 мм
	1. Закрепете редуциращия отвор директно към отвора за въздух.
	2. Закрепете тръбата за отработен въздух директно към редуциращия отвор.
	3. Подходящо уплътнете двете места на свързване.


	Демонтаж на уреда
	1. Разхлабете електрическото свързване.
	2. Развийте тръбните свързвания.
	3. Демонтирайте металния филтър за мазнина.
	4. Свалете защитните капачета на закрепванията.
	5. Откачете уреда вижте раздел "Откачване на уреда".





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


