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Τι πρέπει να προσέχετε
Η μετατροπή της συσκευής σε ένα άλλο είδος αερίου 
επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί μόνο από εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με τις υποδείξεις σε αυτές τις 
οδηγίες.
Μια λανθασμένη σύνδεση και οι λανθασμένες ρυθμίσεις 
μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές στη συσκευή.Ο 
κατασκευαστής της συσκευής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 
για τυχόν λανθασμένες συνδέσεις και λανθασμένες ρυθμίσεις.
Προσέξτε ακριβώς τα σύμβολα στην πινακίδα τύπου. Εάν για τη 
χώρα σας δεν υπάρχει κανένα σύμβολο, προσανατολιστείτε στις 
ρυθμίσεις στις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της χώρας σας.

Προτού τοποθετήσετε τη συσκευή, πληροφορηθείτε για το είδος 
και την πίεση αερίου του τοπικού δικτύου παροχής αερίου. Πριν τη 
χρήση της συσκευής βεβαιωθείτε, ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν 
πραγματοποιηθεί σωστά.

Προσέξτε τις τοπική και εθνικές κατευθυντήριες γραμμές 
(προδιαγραφές).

Οι προδιαγραφές ρύθμισης για αυτή τη συσκευή αναγράφονται 
στην πινακίδα τύπου στην πίσω πλευρά της συσκευής. Το 
ρυθμισμένο από τη μεριά του εργοστασίου είδος αερίου 
χαρακτηρίζεται με έναν αστερίσκο (*).

Καταχωρήστε τα ακόλουθα στοιχεία στον πίνακα:  
τον αριθμό προϊόντος (Αριθ. E)  
τον αριθμό κατασκευής (Αριθ. FD)  
Καταχωρήστε στον ακόλουθο πίνακα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
για το είδος αερίου/την πίεση αερίου καθώς και τις ρυθμίσεις που 
ισχύουν μετά την αλλαγή του αερίου για το είδος αερίου/την πίεση 
αερίου.

Προσοχή!
Μετά τη μετατροπή της συσκευής σε ένα άλλο είδος αερίου πρέπει 
το ρυθμισμένο είδος αερίου να καταχωρηθεί πάνω στην πινακίδα 
τύπου.Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ετικέτα 
αλλαγής αερίου. Στην ετικέτα το είδος αερίου χαρακτηρίζεται με 
έναν αστερίσκο (*). Η ετικέτα, στην οποία η αλλαγή του αερίου 

χαρακτηρίστηκε με έναν αστερίσκο (*), πρέπει να κολληθεί στην 
προβλεπόμενη θέση πάνω στην πινακίδα τύπου.

Οι πραγματοποιημένες στη συσκευή αλλαγές και ο τρόπος 
σύνδεσης της συσκευής έχουν για την ενδεδειγμένη και ασφαλή 
λειτουργία της συσκευής ένα σημαντικό ρόλο.

: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
■ Μετά από εργασίες στη σύνδεση του αερίου, ελέγχετε πάντοτε τη 
στεγανότητα της σύνδεσης. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει 
καμία ευθύνη για τη διαρροή σε μια σύνδεση αερίου, στην οποία 
προηγουμένως είχαν γίνει εργασίες.

Κίνδυνος διαρροής αερίου!

■ Μην μετατοπίσετε τη συσκευή σας, κρατώντας την από τον 
αγωγό αερίου (συλλέκτης).Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο 
σωλήνα αερίου.

Κίνδυνος διαρροής αερίου!

■ Μετά την εγκατάσταση δεν επιτρέπεται πλέον να μετατοπιστεί η 
συσκευή.
Εάν μετά την εγκατάσταση μετατοπίσετε τη συσκευή, ελέγξτε τη 
στεγανότητα της σύνδεσης.

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας διακόψτε την 
παροχή ρεύματος και την παροχή αερίου.

Μην τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή πάνω σε σκάφη ή σε οχήματα.

Επιλέξτε την πλευρά της σύνδεσης αερίου (* 
εναλλακτικά)
Η σύνδεση αερίου της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί δεξιά 
ή αριστερά. Εάν είναι απαραίτητο μπορείτε να αλλάξετε την πλευρά 
της σύνδεσης.

Κλείστε την κεντρική παροχή αερίου.

Εάν αλλάξετε την πλευρά της σύνδεσης αερίου, πρέπει να κλείσετε 
το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη μη χρησιμοποιημένη πλευρά με 
ένα τυφλό πώμα. 

Γι’ αυτό:

1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο τυφλό πώμα. 
Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

2.Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με 
ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το τυφλό πώμα με ένα 24άρι 
κλειδί στο στόμιο της σύνδεσης.

Αριθ. E FD

Υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών O

Είδος αερίου / Πίεση αερίου  

Ρα στοιχεία βρίσκονται στην 
πινακίδα τύπου

Είδος αερίου / Πίεση αερίου  

Τα στοιχεία μετά την αλλαγή του 
αερίου
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Μετά την αλλαγή της πλευράς της σύνδεσης πρέπει να 
πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο στεγανότητας. Βλέπε γι’ αυτό στο 
κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας".

Υπόδειξη: Κατά τη σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα 
ροπόκλειδο.

* Επιλογή: Ισχύει μόνο για ορισμένα μοντέλα.

Σύνδεση αερίου
Επιτρεπόμενες συνδέσεις
Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για την εγκατάσταση της συσκευής 
στις χώρες, που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.

Εάν η συσκευή πρόκειται να εγκατασταθεί, να συνδεθεί και να 
χρησιμοποιηθεί σε μια χώρα, η οποία δεν αναφέρεται στην πινακίδα 
τύπου, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι οδηγίες εγκατάστασης και 
τοποθέτησης, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
για τις ισχύουσες προϋποθέσεις σύνδεσης της ανάλογης χώρας.

Σύνδεση φυσικού αέριου (NG)
Εάν χρησιμοποιήσετε φυσικό αέριο (NG), πρέπει η σύνδεση αερίου 
να γίνει με ένα σωλήνα αερίου ή με έναν εύκαμπτο σωλήνα αερίου 
ασφαλείας με συνδέσεις σπειρώματος και στις δύο άκρες.

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 
228 G^ )

1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα 
σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

2.Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με 
ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 
24άρι κλειδί στο στόμιο της σύνδεσης.

3. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο σωλήνα αερίου 
ή στον εύκαμπτο σωλήνα αερίου ασφαλείας. Προσέξτε τη σωστή 
προσαρμογή της στεγανοποίησης.

4.Συγκρατήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί και 
τοποθετήστε τη σύνδεση σπειρώματος του σωλήνα αερίου ή του 
εύκαμπτου σωλήνα αερίου ασφαλείας με ένα 24άρι κλειδί πάνω 
στο εξάρτημα σύνδεσης και σφίξτε την καλά.

5. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο 
κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για 
τη σύνδεση αερίου.

: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αερίου ή του εύκαμπτου σωλήνα 
αερίου ασφαλείας, μη σφίξετε το στόμιο σύνδεσης αερίου στη 
συσκευή σε καμία περίπτωση με ένα 22άρι κλειδί.Το εξάρτημα 
σύνδεσης μπορεί να υποστεί ζημιά.

Υποδείξεις
■ *G^: EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^)

■ Για τη σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο.

Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226 R^  (TS 61-210 EN 
10226 R^ )

1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα 
σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

2.Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με 
ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 
24άρι κλειδί στο στόμιο της σύνδεσης.

3.Συγκρατήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί και 
τοποθετήστε τη σύνδεση σπειρώματος του σωλήνα αερίου ή του 
εύκαμπτου σωλήνα αερίου ασφαλείας με ένα 24άρι κλειδί πάνω 
στο εξάρτημα σύνδεσης και σφίξτε την καλά.

4. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο 
κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για 
τη σύνδεση αερίου.
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: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
Κατά τη σύνδεση του σωλήνα αερίου ή του εύκαμπτου σωλήνα 
αερίου ασφαλείας, μη σφίξετε το στόμιο σύνδεσης αερίου στη 
συσκευή σε καμία περίπτωση με ένα 22άρι κλειδί.Το εξάρτημα 
σύνδεσης μπορεί να υποστεί ζημιά.

Υποδείξεις
■ *R^: EN 10226 R^ (TS 61-210 EN 10226 R^)

■ Για τη σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα ροπόκλειδο.

Σύνδεση υγραερίου (LPG)
Προσοχή!
Προσέξτε τις ειδικές για κάθε χώρα κατευθυντήριες οδηγίες.

Εάν χρησιμοποιήσετε υγραέριο (LPG), πρέπει η σύνδεση αερίουνα 
γίνει με έναν εύκαμπτο σωλήνα αερίου ή με μια σταθερή σύνδεση.

Σημαντικό κατά τη χρήση ενός εύκαμπτου σωλήνα αερίου:

■ Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα αερίου ασφαλείας ή έναν 
πλαστικό εύκαμπτο σωλήνα (διάμετρος 8 ή 10 mm).

■ Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να στερεωθεί με μια 
εγκεκριμένη διάταξη σύνδεσης (π.χ. ένα σφιγκτήρα εύκαμπτου 
σωλήνα) στη σύνδεση αερίου.

■ Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να έχει μικρό μήκος και να είναι 
εντελώς στεγανός. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα επιτρέπεται 
να ανέρχεται το πολύ στα 1,5 m.Προσέξτε τις ισχύουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες.

■ Ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου πρέπει να αντικαθίσταται μια φορά 
το χρόνο.

1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα 
σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

2.Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με 
ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 
24άρι κλειδί στο στόμιο της σύνδεσης.

3. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου ασφαλείας και σφίξτε 
τον καλά με μια κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) ή με έναν κατάλληλο 
σφιγκτήρα.

4. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο 
κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για 
τη σύνδεση αερίου.

Υπόδειξη: Κατά τη σύνδεση της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα 
ροπόκλειδο.

Αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου
Αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος 
αερίου
■ Το εξάρτημα σύνδεσης αερίου πρέπει να αντικατασταθεί.

■ Τα ακροφύσια καυστήρα πρέπει να αντικατασταθούν.

■ Ανάλογα με την εργοστασιακή ρύθμιση αερίου, οι βίδες 
παράκαμψης των βαλβίδων των καυστήρων πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να βιδωθούν μέχρι το τέρμα.

■ Εάν υπάρχουν, πρέπει επίσης να αντικατασταθούν τα ακροφύσια 
του φούρνου και του γκριλ.

Στα ακροφύσια αναγράφονται αριθμοί, που δηλώνουν τη διάμετρό 
τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη αερίου που 
είναι κατάλληλα για τη συσκευή και τα ανάλογα ακροφύσια αερίου 
θα βρείτε στην παράγραφο “Τεχνικές ιδιότητες - αέριο".

Μετά την αλλαγή ρύθμισης

■ Μετά την αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου πρέπει 
να πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανότητας. Βλέπε σχετικά την 
παράγραφο “Έλεγχος στεγανότητας".

■ Μετά την αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου πρέπει 
να ελεγχθεί η σωστή δημιουργία φλόγας. Βλέπε σχετικά την 
παράγραφο “Σωστή δημιουργία φλόγας".

■ Καταχωρήστε το νέο ρυθμισμένο είδος αερίου και τη νέα πίεση 
αερίου στον πίνακα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Μέτρα που 
πρέπει να τηρηθούν".

Προσοχή!
Μετά την αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου πρέπει να 
επικολληθεί το αυτοκόλλητο με τα στοιχεία για το είδος αερίου και 
τον αστερίσκο στη θέση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, στην 
πινακίδα τύπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.

Λειτουργικά εξαρτήματα για την αλλαγή 
αερίου
Τα λειτουργικά εξαρτήματα, που απαιτούνται για την αλλαγή αερίου 
σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο, απεικονίζονται στη συνέχεια.

Για τις σωστές διαμέτρους ακροφυσίων συμβουλευθείτε τον πίνακα 
στην παράγραφο “Τεχνικές ιδιότητες - αέριο".

Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται καινούργιες στεγανοποιήσεις.

Το εξάρτημα σύνδεσης αερίου, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, 
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το είδος του αερίου και τις 
σχετικές διατάξεις που ισχύουν στην κάθε χώρα.

(*) Κατά την πραγματοποίηση της σύνδεσης αερίου πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω λειτουργικά εξαρτήματα.

Βίδα παράκαμψης

Ακροφύσιο καυστήρα
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Αντικατάσταση των μπεκ των καυστήρων
1.Απενεργοποιήστε (κλείστε) όλα τα κουμπιά στο πεδίο χειρισμού.

2.Κλείστε τη διάταξη φραγής για τη σύνδεση αερίου.

3.Αφαιρέστε τους φορείς των μαγειρικών σκευών και τα 
εξαρτήματα των καυστήρων.

4.Αφαιρέστε τα μπεκ των καυστήρων (σωληνωτό κλειδί 7).

5.Εάν η συσκευή σας διαθέτει έναν καυστήρα Wok με πλευρική 
πρόσβαση, αποσυναρμολογήστε το μπεκ καυστήρα, όπως 
φαίνεται παρακάτω, (γερμανικό κλειδί 7)

6.Προσδιορίστε τα μπεκ των καυστήρων από τον πίνακα. Βλέπε γι’ 
αυτό στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία - Αέριο".  
Τοποθετήστε τα νέα μπεκ στους εκάστοτε καυστήρες.

Μετά την αντικατάσταση ελέγξτε τη στεγανότητα. Βλέπε στο 
κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας".

Ρύθμιση ή αντικατάσταση των βιδών 
παράκαμψης του καυστήρα και ρύθμιση 
μικρής φλόγας
Οι βίδες παράκαμψης ρυθμίζουν το ελάχιστο ύψος φλόγας των 
καυστήρων.

Προετοιμασία
Κλείστε την παροχή αερίου.

: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή.

1.Κλείστε τους διακόπτες στο πεδίο χειρισμού.

2.Αφαιρέστε τις λαβές των διακοπτών, συγκρατώντας τις κοντά στο 
κάλυμμα του πεδίου χειρισμού και τραβώντας τις ευθεία προς τα 
έξω.

Αλλαγή από φυσικό αέριο σε υγραέριο
Εάν κατά την παράδοση (ρύθμιση εργοστασίου) η συσκευή είναι 
ρυθμισμένη σε φυσικό αέριο (NG: G20, G25) και τώρα ρυθμιστεί 
για πρώτη φορά σε υγραέριο (LPG: G30, G31):

Για μοντέλα με ασφάλεια ανάφλεξης:
Για να είναι προσιτά τα μπεκ παράκαμψης (Bypass), πρέπει να 
αφαιρεθεί η κονσόλα χειρισμού. Βλέπε στο κεφάλαιο "Αφαίρεση της 
κονσόλας χειρισμού".

Τα μπεκ παράκαμψης (Bypass) πρέπει να σφίξουν μέχρι τέρμα.

Στη συνέχεια πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα εργασίας στο 
κεφάλαιο "Τοποθέτηση της κονσόλας χειρισμού".

Για μοντέλα με φούρνο αερίου (επιλογή):
Για να είναι προσιτό το μπεκ παράκαμψης (Bypass) κάτω από τη 
βάνα του καυστήρα, πρέπει να αφαιρέσετε την κονσόλα χειρισμού. 
Βλέπε στο κεφάλαιο "Αφαίρεση της κονσόλας χειρισμού".

Το μπεκ παράκαμψης (Bypass) του καυστήρα φούρνου πρέπει να 
σφίξει μέχρι τέρμα.

Στη συνέχεια πρέπει να εκτελέσετε τα βήματα εργασίας στο 
κεφάλαιο "Τοποθέτηση της κονσόλας χειρισμού".

(*) Στεγανοποίηση

(*) Εξάρτημα σύνδεσης για φυσικό 
αέριο
(NG: G20, G25)

TS 61-210 EN 10226 R^

EN 10226 R^

(*) Εξάρτημα σύνδεσης για φυσικό 
αέριο
(NG: G20, G25)

TS EN ISO 228 G^

EN ISO 228 G^

(*) Εξάρτημα σύνδεσης για 
υγραέριο (LPG: G30, G31)

Εξάρτημα σύνδεσης αερίου

Τυφλή τάπα (τάπα φραγής)
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Αλλαγή ρύθμισης από υγραέριο σε φυσικό 
αέριο
Εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί αλλαγή ρύθμισης της συσκευής 
από υγραέριο (LPG: G30, G31) σε φυσικό αέριο (NG: G20, G25) ή 
εάν αυτή η αλλαγή ρύθμισης έχει ήδη πραγματοποιηθεί και πρέπει 
τώρα να αναιρεθεί:

Πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι βίδες παράκαμψης της 
συσκευής. Διαβάστε σχετικά την παράγραφο “Αφαίρεση 
καλύμματος πεδίου χειρισμού".

Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην παράγραφο 
“Αντικατάσταση των βιδών παράκαμψης".

Για την περαιτέρω διαδικασία ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Στερέωση καλύμματος πεδίου χειρισμού".

Αφαίρεση της κονσόλας χειρισμού
1.Εάν η συσκευή διαθέτει ένα επάνω κάλυμμα, αφαιρέστε το.Για 
την αφαίρεση ανοίξτε το κάλυμμα, κρατήστε το με τα δύο σας 
χέρια στα πλάγια και τραβήξτε το προς τα επάνω. Το επάνω 
κάλυμμα ελευθερώνεται. Προσέξτε, να μη χαθούν οι μεντεσέδες.

2.Αφαιρέστε τους φορείς των μαγειρικών σκευών και τα 
εξαρτήματα των καυστήρων.

3.Εφόσον υπάρχουν, αφαιρέστε όλες τις βίδες σύνδεσης των 
καυστήρων στη βάση εστιών.

4.Αφαιρέστε τις δύο βίδες (T20) μπροστά, δεξιά και αριστερά στην 
πλάκα της βάσης εστιών. Μην αφαιρέσετε τα πλαστικά μέρη που 
βρίσκονται από κάτω.

5. Για μοντέλα με καυστήρα Wok (εναλλακτικά): Αφαιρέστε τις 4 
βίδες (M4) στον καυστήρα Wok.

6.Πιάστε την πλάκα της βάσης εστιών μπροστά και στρέψτε την το 
πολύ 30° προς τα επάνω. Στερεώστε την πλάκα της βάσης εστιών 
με τη ράγα προφίλ, η οποία τοποθετείται κάθετα πάνω στο 
μπροστινό στήριγμα του καυστήρα.

7.Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τα μπροστινά προφίλ 
δεξιά και αριστερά (χωρίς να τα γρατσουνίσετε). Ξεβιδώστε τις 
βίδες (T20) που βρίσκονται από κάτω.

8.Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M4), που εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση των λαβών των διακοπτών (T15).
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9.Κρατήστε καλά και με τα δύο χέρια την μπροστινή κονσόλα και 
τραβήξτε την αργά προς τα επάνω. Ελευθερώστε την από τα κλιπ 
στερέωσης. Μετά αφαιρέστε την κονσόλα προσεκτικά προς τα 
εμπρός. Προσέξτε, να μην προξενηθούν ζημιές στα καλώδια και 
να μη λυθούν οι συνδέσεις.

Αντικατάσταση βιδών παράκαμψης
1.Λασκάρετε τις βίδες παράκαμψης με ένα ίσιο κατσαβίδι (αρ. 2). 
Ξεβιδώστε τις βίδες παράκαμψης.

2. Για τις καινούργιες βίδες παράκαμψης, που θα χρειαστείτε μετά 
την αλλαγή αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε σχετικά 
την παράγραφο “Τεχνικές ιδιότητες - αέριο".

3.Ελέγξτε εάν οι στεγανοποιήσεις της βίδας παράκαμψης 
εφαρμόζουν και λειτουργούν σωστά. Χρησιμοποιήστε μόνο βίδες 
παράκαμψης με στεγανοποιήσεις σε άριστη κατάσταση.

4. Τοποθετήστε την καινούργια βίδα παράκαμψης και σφίξτε την. 
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες παράκαμψης έχουν συνδεθεί στις 
σωστές βαλβίδες φραγής.

5.Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας 
έλεγχος στεγανότητας. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Έλεγχος 
στεγανότητας".

Τοποθέτηση της κονσόλας χειρισμού
Συναρμολόγηση με την αντίθετη σειρά.

1.  Κρατήστε καλά και με τα δύο χέρια την μπροστινή κονσόλα και 
τοποθετήστε την προσεκτικά. Προσέξτε, να μην προξενηθούν 
ζημιές στα καλώδια και να μη λυθούν οι συνδέσεις.Μετακινήστε 
την κονσόλα ελαφρά προς τα κάτω και τοποθετήστε την μέσα 
στα κλιπ στερέωσης.

2.Βιδώστε ξανά τις δύο βίδες (T15) (M4), που έχουν αφαιρεθεί από 
την κονσόλα χειρισμού.

3. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες (T20), που έχουν αφαιρεθεί από τα 
μπροστινά προφίλ δεξιά και αριστερά.Τοποθετήστε ξανά τα 
πλαστικά καλύμματα.

4. Τοποθετήστε προσεκτικά την πλάκα της βάσης εστιών. Προσέξτε, 
να μην πέσουν τα πλαστικά μέρη που βρίσκονται κάτω από τις 
βίδες. Βιδώστε ξανά τις δύο βίδες (T20) μπροστά, δεξιά και 
αριστερά στην πλάκα της βάσης εστιών. Εφόσον υπάρχουν, 
τοποθετήστε όλες τις βίδες σύνδεσης των καυστήρων στην πλάκα 
της βάσης εστιών.

5. Για μοντέλα με καυστήρα Wok (εναλλακτικά): Τοποθετήστε ξανά 
τις 4 βίδες Torx (M4), που έχουν αφαιρεθεί από τον καυστήρα 
Wok.

6.Κρατήστε το επάνω κάλυμμα της κουζίνας (εφόσον υπάρχει) και 
στις δύο πλευρές και τοποθετήστε το κάθετα προς τα κάτω στο 
στήριγμα.

7. Τοποθετήστε τα περιβλήματα των καυστήρων ανάλογα με το 
μέγεθός τους και προσέξτε, να τοποθετηθεί ο αναφλεκτήρας στο 
άνοιγμα στην άκρη του περιβλήματος του καυστήρα. 
Τοποθετήστε τα εμαγιέ καπάκια των καυστήρων κεντραρισμένα 
πάνω στα αντίστοιχα κάτω μέρη των καυστήρων.

8. Τοποθετήστε ξανά το φορέα των μαγειρικών σκευών. Προσέξτε, 
να τοποθετηθεί ο φορέας μαγειρικού σκεύους πλάτους 80 mm 
πάνω στο βοηθητικό καυστήρα.

9. Τοποθετήστε προσεκτικά τις λαβές των διακοπτών.

10.Σε αυτή τη φάση ελέγξτε οπωσδήποτε τη συμπεριφορά καύσης 
των καυστήρων. Βλέπε γι’ αυτό στο κεφάλαιο "Σωστή 
συμπεριφορά καύσης".

11.Ελέγξτε, εάν η συσκευή λειτουργεί άψογα.

Αντικατάσταση καυστήρα φούρνου 
(προαιρετικά)
Προετοιμασία
Κλείστε όλους τους διακόπτες στο κάλυμμα του πεδίου χειρισμού.

Κλείστε την παροχή αερίου.

: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή.

Αντικατάσταση ακροφυσίου για τον καυστήρα του φούρνου

1.Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.

2.Ξεβιδώστε την μπροστινή βίδα στερέωσης της λαμαρίνας της 
κάτω πλευράς του φούρνου.

3.Πιάστε τη λαμαρίνα της κάτω πλευράς του φούρνου από την 
μπροστινή πλευρά, ανασηκώστε την και τραβήξτε την έξω.
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4.Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης του καυστήρα και βγάλτε έξω 
προσεκτικά τον καυστήρα του φούρνου. Τώρα έχετε ελεύθερη 
πρόσβαση στα ακροφύσια του καυστήρα. Προσέξτε να μην 
προκληθεί ζημιά στο θερμοστοιχείο και στις συνδέσεις των 
αναφλεκτήρων.

5.Ξεβιδώστε το ακροφύσιο στην είσοδο του καυστήρα, στην πίσω 
πλευρά του φούρνου (με ένα σωληνωτό κλειδί μεγέθους 7 mm).

6. Για το καινούργιο ακροφύσιο, που θα χρειαστείτε μετά την 
αλλαγή αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε σχετικά την 
παράγραφο “Τεχνικές ιδιότητες - αέριο".

7. Τοποθετήστε το καινούργιο ακροφύσιο και σφίξτε το.

8.Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας 
έλεγχος στεγανότητας. Για την πραγματοποίηση ελέγχου 
στεγανότητας, παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο “Έλεγχος 
στεγανότητας".

9.Επανατοποθετήστε τον καυστήρα του φούρνου, προσέχοντας 
ταυτόχρονα να μην προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις του 
θερμοστοιχείου και του αναφλεκτήρα. Ξανασφίξτε τη βίδα 
στερέωσης.

10.Σε αυτό το σημείο ελέγξτε οπωσδήποτε τη δημιουργία φλόγας 
του καυστήρα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Σωστή δημιουργία 
φλόγας".

11.Τοποθετήστε και πάλι τη λαμαρίνα της κάτω πλευράς του 
φούρνου.

Αντικατάσταση ακροφυσίου για τον καυστήρα του γκριλ 
(προαιρετικά)

1.Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.

2.Ξεβιδώστε τη βίδα, που συνδέει μεταξύ τους την πλάκα 
στερέωσης του καυστήρα του γκριλ και τον καυστήρα του γκριλ, 
και τραβήξτε τον καυστήρα προσεκτικά προς τα έξω. Προσέξτε 
να μην προκληθεί ζημιά στο θερμοστοιχείο και στις συνδέσεις 
των αναφλεκτήρων. Τώρα έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα 
ακροφύσια του καυστήρα.

3.Ξεβιδώστε το ακροφύσιο του καυστήρα του γκριλ (σωληνωτό 
κλειδί μεγέθους 7 mm).

4. Για το καινούργιο ακροφύσιο, που θα χρειαστείτε μετά την 
αλλαγή του είδους αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε 
σχετικά την παράγραφο “Τεχνικές ιδιότητες - αέριο".

5. Τοποθετήστε το καινούργιο ακροφύσιο και σφίξτε το.

6.Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας 
έλεγχος στεγανότητας. Για την πραγματοποίηση ελέγχου 
στεγανότητας, παρακαλούμε διαβάστε την παράγραφο “Έλεγχος 
στεγανότητας".

7.Επανατοποθετήστε τον καυστήρα του γκριλ, προσέχοντας 
ταυτόχρονα να μην προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις του 
θερμοστοιχείου και του αναφλεκτήρα. Ξαναβιδώστε τις βίδες.

8.Σπρώξτε τη στεγανοποίηση στον καυστήρα προς τα μέσα, μέχρι 
το τέρμα.

9.Σε αυτό το σημείο ελέγξτε οπωσδήποτε τη δημιουργία φλόγας 
του καυστήρα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Σωστή δημιουργία 
φλόγας".

Έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας

: Κίνδυνος έκρηξης!
Αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων. Μη χρησιμοποιείτε γυμνή 
φλόγα.
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με ένα 
κατάλληλο σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου
Κλείστε την παροχή αερίου.  
Αερίστε καλά τον ανάλογο χώρο.  
Ελέγξτε ξανά τις συνδέσεις αερίου και τις συνδέσεις των 
ακροφυσίων. Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας.

Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να πραγματοποιηθεί από δύο 
άτομα, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Έλεγχος σύνδεσης αερίου
1.Ανοίξτε την παροχή αερίου.

2.Ψεκάστε τη σύνδεση αερίου με σπρέι ανίχνευσης διαρροών. 

Εάν σχηματιστούν μικρές φυσαλίδες ή αφρός, που παραπέμπουν σε 
διαρροή αερίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Σε περίπτωση διαρροής αερίου".

Πραγματοποιήστε τα ίδια βήματα για το τμήμα που είναι κλειστό με 
τυφλή τάπα.

Έλεγχος ακροφυσίων καυστήρων
1.Ανοίξτε την παροχή αερίου.
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε 
ακροφύσιο ξεχωριστά. 

2.Κλείστε την οπή του ακροφυσίου καυστήρα, που θέλετε να 
ελέγξετε, προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη 
διάταξη.

3.Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

4.Πιέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας και περιστρέψτε τον 
αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το 
ακροφύσιο με αέριο. 

Εάν σχηματιστούν μικρές φυσαλίδες ή αφρός, που παραπέμπουν σε 
διαρροή αερίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Σε περίπτωση διαρροής αερίου".
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Έλεγχος βιδών παράκαμψης
1.Ανοίξτε την παροχή αερίου.
Ο έλεγχος στεγανότητας πρέπει να πραγματοποιείται για κάθε 
βίδα παράκαμψης ξεχωριστά.

2.Κλείστε την οπή του ακροφυσίου καυστήρα, που θέλετε να 
ελέγξετε, προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη 
διάταξη.

3.Ψεκάστε το ακροφύσιο του καυστήρα που πρέπει να ελεγχθεί με 
σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

4.Πιέστε τη λαβή του διακόπτη και περιστρέψτε την 
αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το 
ακροφύσιο με αέριο.

Εάν σχηματιστούν μικρές φυσαλίδες ή αφρός, που παραπέμπουν σε 
διαρροή αερίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Σε περίπτωση διαρροής αερίου".

Έλεγχος ακροφυσίου καυστήρα φούρνου 
(προαιρετικά)
1.Ανοίξτε την παροχή αερίου.

2.Κλείστε την οπή του ακροφυσίου του καυστήρα του φούρνου 
προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.

3.Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

4.Πιέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας και περιστρέψτε τον 
αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το 
ακροφύσιο με αέριο. 

Εάν σχηματιστούν μικρές φυσαλίδες ή αφρός, που παραπέμπουν σε 
διαρροή αερίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Σε περίπτωση διαρροής αερίου".

Έλεγχος ακροφυσίου καυστήρα γκριλ 
(προαιρετικά)
1.Ανοίξτε την παροχή αερίου.

2.Κλείστε την οπή του ακροφυσίου του καυστήρα του γκριλ 
προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.

3.Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

4.Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας του φούρνου 
δεξιόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το ακροφύσιο 
με αέριο. 

Εάν σχηματιστούν μικρές φυσαλίδες ή αφρός, που παραπέμπουν σε 
διαρροή αερίου, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
παράγραφο “Σε περίπτωση διαρροής αερίου".

Σωστή δημιουργία φλόγας
Καυστήρας
Η δημιουργία φλόγας και η αύξηση της θερμοκρασίας πρέπει να 
ελέγχονται για όλους τους καυστήρες, μετά από αλλαγή ρύθμισης 
για διαφορετικό είδος αερίου.

Σε περίπτωση προβλήματος, συγκρίνετε τις τιμές των ακροφυσίων 
με τις τιμές στον πίνακα.

Μόνο για μοντέλα χωρίς ασφάλεια ανάφλεξης

1.Ανάψτε τον καυστήρα της βάσης εστιών, όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες χρήσης.

2.Ελέγξτε τη σωστή δημιουργία φλόγας στη μεγάλη και στη μικρή 
φλόγα. Η φλόγα πρέπει να καίει σταθερά και ομοιόμορφα.

3.Επιλέξτε με το διακόπτη του καυστήρα γρήγορα, εναλλάξ τη 
μεγάλη και τη μικρή φλόγα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 
μερικές φορές. Η φλόγα του αερίου δεν επιτρέπεται να σβήσει ή 
να τρεμοπαίζει.

Μόνο για μοντέλα με ασφάλεια ανάφλεξης

1.Ανάψτε τον καυστήρα της βάσης εστιών, όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες χρήσης.

2.Περιστρέψτε το διακόπτη του καυστήρα στη θέση μικρής 
φλόγας.  
 Ελέγξτε εάν η ασφάλεια ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένη, 
συγκρατώντας το διακόπτη περίπου 1 λεπτό στη θέση “μικρή 
φλόγα".

3.Ελέγξτε τη σωστή δημιουργία φλόγας στη μεγάλη και στη μικρή 
φλόγα. Η φλόγα πρέπει να καίει σταθερά και ομοιόμορφα.

4.Επιλέξτε με το διακόπτη του καυστήρα γρήγορα, εναλλάξ τη 
μεγάλη και τη μικρή φλόγα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία 
μερικές φορές. Η φλόγα του αερίου δεν επιτρέπεται να σβήσει ή 
να τρεμοπαίζει.

Φούρνος
Κάτω καυστήρες αερίου ή καυστήρες γκριλ (προαιρετικά)

1.Ανάψτε τον κάτω καυστήρα αερίου, όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες χρήσης.

2.Ελέγξτε τη δημιουργία φλόγας με ανοιχτή την πόρτα του 
φούρνου: 
Η φλόγα πρέπει να καίει παντού ομοιόμορφα (κατά τα πρώτα 
λεπτά μπορεί να παρουσιαστούν μικρές διακοπές, αλλά μετά από 
μερικά λεπτά, οι φλόγες πρέπει να καίνε σταθερά).

3. Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του θερμοστοιχείου, αφήστε 
τη συσκευή να λειτουργήσει για μερικά λεπτά.
Εάν απαιτείται, ελέγξτε τις ρυθμίσεις και σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας αντικαταστήστε τη βίδα παράκαμψης του 
καυστήρα.
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Τεχνικά στοιχεία - Αέριο
Κατάλογος διαφορετικών ειδών αερίου και αντίστοιχων τιμών.

Τιμές μπεκ για το βοηθητικό καυστήρα

Τιμές μπεκ για τον κανονικό καυστήρα

 Τιμές μπεκ για τον καυστήρα Wok (εναλλακτικά) 

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 **G30 G30 G27

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37 20

Μπεκ (mm) 0,72 0,72 0,68 0,77 0,72 0,72 0,50 0,43 0,47 0,77

Μπεκ παράκαμψης (mm) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55 ≤0,55

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar m³/ώρα

0,095/0,111 0,095 0,095 0,111 0,111 0,108 - - - 0,116

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar γρ./ώρα

- - - - - 73/71 73 73 -

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 **G30 G30 G27

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37 20

Μπεκ (mm) 0,97 0,97 0,91 1 0,94 0,94 0,65 0,58 0,62 1

Μπεκ παράκαμψης (mm) 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,38 0,38 0,38 0,58

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9 ≤0,9

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar m³/ώρα

0,167/0,194 0,167 0,167 0,194 0,194 0,190 - - - 0,203

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar γρ./ώρα

- - - - - 127/125 127 127 -

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 **G30 G30

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37

Μπεκ (mm) 1,38 1,38 1,30 1,43 1,36 1,36 0,90 0,73 0,85

Μπεκ παράκαμψης (mm) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,55 0,55 0,55

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7 ≤1,7

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 
mbar m³/ώρα

0,333/0,388 0,333 0,333 0,388 0,388 0,379 - - -

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 
mbar γρ./ώρα

- - - - - 240/236 240 240

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.
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Τιμές μπεκ για τον ισχυρό καυστήρα (εναλλακτικά)

Τιμές μπεκ για τον καυστήρα γκριλ αερίου - φούρνου αερίου 
(εναλλακτικά)

Τιμές μπεκ για τον κάτω καυστήρα στο φούρνο αερίου με 
θερμοστάτη (εναλλακτικά)

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25.3 G30/G31 **G30 G30 G27

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30/37 50 37 20

Μπεκ (mm) 1,16 1,16 1,10 1,34 1,26 1,26 0,85 0,75 0,80 1,38

Μπεκ παράκαμψης (mm) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,46 0,46 0,46 0,75

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3 ≤1,3

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar m³/ώρα

0,285/0,332 0,285 0,285 0,332 0,332 0,325 - - - 0,348

Ροή αερίου στους 15 °C και 
1.013 mbar γρ./ώρα

- - - - - 218/214 218 218 -

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25,3 G30 **G30

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30 50

Μπεκ (mm) 1,00 1,00 0,98 1,13 1,10 1,10 0,70 0,62

Μπεκ παράκαμψης (mm) - - - - - - - -

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) - - - - - - - -

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 mbar 
m³/ώρα

0,2/0,233 0,2 0,2 0,233 0,233 0,228 - -

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 mbar 
γρ./ώρα

- - - - - - 153 153

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.

*G20/G25 G20 G20 G25 G25 G25,3 G30 **G30

Πίεση αερίου (mbar) 20/25 20 25 20 25 25 28-30 50

Μπεκ (mm) 1,16 1,16 1,10 1,34 1,21 1,21 0,85 0,75

Μπεκ παράκαμψης (mm) 0,76 0,76 0,67 0,80 0,70 0,70 0,48 0,45

Ισχύς εισόδου μέγ. (kW) 3 3 3 3 3 3 3 3

Ισχύς εισόδου ελάχ. (kW) - - - - - - - -

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 mbar 
m³/ώρα

0,285/0,332 0,285 0,285 0,332 0,332 0,325 - -

Ροή αερίου στους 15 °C και 1.013 mbar 
γρ./ώρα

- - - - - - 218 218

* Για Γαλλία και Βέλγιο
** Για το G30 (50 mbar) πρέπει να παραγγελθεί στο σέρβις το σετ μπεκ HEZ298070.
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	Ù Οδηγία για τη σύνδεση αερίου και την αλλαγή του αερίου (Μόνο για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών)
	Ù Πίνακας περιεχομένωνÙ Οδηγία για τη σύνδεση αερίου και την αλλαγή του αερίου (Μόνο για την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών)
	Τι πρέπει να προσέχετε
	Προσοχή!
	: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
	Κίνδυνος διαρροής αερίου!
	Κίνδυνος διαρροής αερίου!


	Επιλέξτε την πλευρά της σύνδεσης αερίου (* εναλλακτικά)
	1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο τυφλό πώμα. Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.
	2. Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το τυφλό πώμα με ένα 24άρι κλειδί στο στόμιο τη...
	Υπόδειξη
	Σύνδεση αερίου
	Επιτρεπόμενες συνδέσεις


	Σύνδεση φυσικού αέριου (NG)
	Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 228 G^ (TS EN ISO 228 G^ )
	1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

	2. Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί στο σ...
	3. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο σωλήνα αερίου ή στον εύκαμπτο σωλήνα αερίου ασφαλείας. Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της ...
	4. Συγκρατήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί και τοποθετήστε τη σύνδεση σπειρώματος του σωλήνα αερίου ή του εύκαμπτου σωλήνα α...
	5. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για τη σύνδεση αε...
	: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
	Υποδείξεις

	Σύνδεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226 R^ (TS 61-210 EN 10226 R^ )
	1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

	2. Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί στο σ...
	3. Συγκρατήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί και τοποθετήστε τη σύνδεση σπειρώματος του σωλήνα αερίου ή του εύκαμπτου σωλήνα α...

	4. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για τη σύνδεση αε...
	: Κίνδυνος διαρροής αερίου!
	Υποδείξεις



	Σύνδεση υγραερίου (LPG)
	Προσοχή!
	1. Τοποθετήστε την καινούργια στεγανοποίηση στο εξάρτημα σύνδεσης.Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή της στεγανοποίησης.

	2. Συγκρατήστε το στόμιο της σύνδεσης αερίου στη συσκευή με ένα 22άρι κλειδί και τοποθετήστε το εξάρτημα σύνδεσης με ένα 24άρι κλειδί στο σ...
	3. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου ασφαλείας και σφίξτε τον καλά με μια κοχλιοσύνδεση (ρακόρ) ή με έναν κατάλληλο σφιγκτήρα.
	4. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου στεγανότητας βλέπε στο κεφάλαιο "Έλεγχος στεγανότητας". Ανοίξτε τη διάταξη φραγής για τη σύνδεση αε...
	Υπόδειξη
	Αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου
	Αλλαγή ρύθμισης για διαφορετικό είδος αερίου
	Προσοχή!




	Λειτουργικά εξαρτήματα για την αλλαγή αερίου
	Αντικατάσταση των μπεκ των καυστήρων
	1. Απενεργοποιήστε (κλείστε) όλα τα κουμπιά στο πεδίο χειρισμού.
	2. Κλείστε τη διάταξη φραγής για τη σύνδεση αερίου.
	3. Αφαιρέστε τους φορείς των μαγειρικών σκευών και τα εξαρτήματα των καυστήρων.
	4. Αφαιρέστε τα μπεκ των καυστήρων (σωληνωτό κλειδί 7).
	5. Εάν η συσκευή σας διαθέτει έναν καυστήρα Wok με πλευρική πρόσβαση, αποσυναρμολογήστε το μπεκ καυστήρα, όπως φαίνεται παρακάτω, (γερμανικ...

	6. Προσδιορίστε τα μπεκ των καυστήρων από τον πίνακα. Βλέπε γι’ αυτό στο κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία - Αέριο". Τοποθετήστε τα νέα μπεκ στους...

	Ρύθμιση ή αντικατάσταση των βιδών παράκαμψης του καυστήρα και ρύθμιση μικρής φλόγας
	: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	1. Κλείστε τους διακόπτες στο πεδίο χειρισμού.

	2. Αφαιρέστε τις λαβές των διακοπτών, συγκρατώντας τις κοντά στο κάλυμμα του πεδίου χειρισμού και τραβώντας τις ευθεία προς τα έξω.

	Αλλαγή από φυσικό αέριο σε υγραέριο
	Αλλαγή ρύθμισης από υγραέριο σε φυσικό αέριο
	Αφαίρεση της κονσόλας χειρισμού
	1. Εάν η συσκευή διαθέτει ένα επάνω κάλυμμα, αφαιρέστε το.Για την αφαίρεση ανοίξτε το κάλυμμα, κρατήστε το με τα δύο σας χέρια στα πλάγια κ...
	2. Αφαιρέστε τους φορείς των μαγειρικών σκευών και τα εξαρτήματα των καυστήρων.
	3. Εφόσον υπάρχουν, αφαιρέστε όλες τις βίδες σύνδεσης των καυστήρων στη βάση εστιών.
	4. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (T20) μπροστά, δεξιά και αριστερά στην πλάκα της βάσης εστιών. Μην αφαιρέσετε τα πλαστικά μέρη που βρίσκονται από ...
	5. Για μοντέλα με καυστήρα Wok (εναλλακτικά): Αφαιρέστε τις 4 βίδες (M4) στον καυστήρα Wok.
	6. Πιάστε την πλάκα της βάσης εστιών μπροστά και στρέψτε την το πολύ 30° προς τα επάνω. Στερεώστε την πλάκα της βάσης εστιών με τη ράγα προφ...
	7. Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύμματα από τα μπροστινά προφίλ δεξιά και αριστερά (χωρίς να τα γρατσουνίσετε). Ξεβιδώστε τις βίδες (T20) που βρί...
	8. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (M4), που εμφανίζονται μετά την αφαίρεση των λαβών των διακοπτών (T15).
	9. Κρατήστε καλά και με τα δύο χέρια την μπροστινή κονσόλα και τραβήξτε την αργά προς τα επάνω. Ελευθερώστε την από τα κλιπ στερέωσης. Μετά...


	Αντικατάσταση βιδών παράκαμψης
	1. Λασκάρετε τις βίδες παράκαμψης με ένα ίσιο κατσαβίδι (αρ. 2). Ξεβιδώστε τις βίδες παράκαμψης.
	2. Για τις καινούργιες βίδες παράκαμψης, που θα χρειαστείτε μετά την αλλαγή αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε σχετικά την παράγραφ...
	3. Ελέγξτε εάν οι στεγανοποιήσεις της βίδας παράκαμψης εφαρμόζουν και λειτουργούν σωστά. Χρησιμοποιήστε μόνο βίδες παράκαμψης με στεγαν...

	4. Τοποθετήστε την καινούργια βίδα παράκαμψης και σφίξτε την. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες παράκαμψης έχουν συνδεθεί στις σωστές βαλβίδ...
	5. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας έλεγχος στεγανότητας. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Έλεγχος στεγανότητας".


	Τοποθέτηση της κονσόλας χειρισμού
	1. Κρατήστε καλά και με τα δύο χέρια την μπροστινή κονσόλα και τοποθετήστε την προσεκτικά. Προσέξτε, να μην προξενηθούν ζημιές στα καλώδι...
	2. Βιδώστε ξανά τις δύο βίδες (T15) (M4), που έχουν αφαιρεθεί από την κονσόλα χειρισμού.
	3. Τοποθετήστε ξανά τις βίδες (T20), που έχουν αφαιρεθεί από τα μπροστινά προφίλ δεξιά και αριστερά.Τοποθετήστε ξανά τα πλαστικά καλύμματα.
	4. Τοποθετήστε προσεκτικά την πλάκα της βάσης εστιών. Προσέξτε, να μην πέσουν τα πλαστικά μέρη που βρίσκονται κάτω από τις βίδες. Βιδώστε ...
	5. Για μοντέλα με καυστήρα Wok (εναλλακτικά): Τοποθετήστε ξανά τις 4 βίδες Torx (M4), που έχουν αφαιρεθεί από τον καυστήρα Wok.
	6. Κρατήστε το επάνω κάλυμμα της κουζίνας (εφόσον υπάρχει) και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε το κάθετα προς τα κάτω στο στήριγμα.
	7. Τοποθετήστε τα περιβλήματα των καυστήρων ανάλογα με το μέγεθός τους και προσέξτε, να τοποθετηθεί ο αναφλεκτήρας στο άνοιγμα στην άκρη ...
	8. Τοποθετήστε ξανά το φορέα των μαγειρικών σκευών. Προσέξτε, να τοποθετηθεί ο φορέας μαγειρικού σκεύους πλάτους 80 mm πάνω στο βοηθητικό κ...
	9. Τοποθετήστε προσεκτικά τις λαβές των διακοπτών.
	10. Σε αυτή τη φάση ελέγξτε οπωσδήποτε τη συμπεριφορά καύσης των καυστήρων. Βλέπε γι’ αυτό στο κεφάλαιο "Σωστή συμπεριφορά καύσης".
	11. Ελέγξτε, εάν η συσκευή λειτουργεί άψογα.


	Αντικατάσταση καυστήρα φούρνου (προαιρετικά)
	: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
	1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.

	2. Ξεβιδώστε την μπροστινή βίδα στερέωσης της λαμαρίνας της κάτω πλευράς του φούρνου.
	3. Πιάστε τη λαμαρίνα της κάτω πλευράς του φούρνου από την μπροστινή πλευρά, ανασηκώστε την και τραβήξτε την έξω.

	4. Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης του καυστήρα και βγάλτε έξω προσεκτικά τον καυστήρα του φούρνου. Τώρα έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα ακροφύσ...
	5. Ξεβιδώστε το ακροφύσιο στην είσοδο του καυστήρα, στην πίσω πλευρά του φούρνου (με ένα σωληνωτό κλειδί μεγέθους 7 mm).

	6. Για το καινούργιο ακροφύσιο, που θα χρειαστείτε μετά την αλλαγή αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Τεχνι...
	7. Τοποθετήστε το καινούργιο ακροφύσιο και σφίξτε το.
	8. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας έλεγχος στεγανότητας. Για την πραγματοποίηση ελέγχου στεγανότητας, παρακ...
	9. Επανατοποθετήστε τον καυστήρα του φούρνου, προσέχοντας ταυτόχρονα να μην προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις του θερμοστοιχείου και του α...
	10. Σε αυτό το σημείο ελέγξτε οπωσδήποτε τη δημιουργία φλόγας του καυστήρα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Σωστή δημιουργία φλόγας".
	11. Τοποθετήστε και πάλι τη λαμαρίνα της κάτω πλευράς του φούρνου.
	1. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.

	2. Ξεβιδώστε τη βίδα, που συνδέει μεταξύ τους την πλάκα στερέωσης του καυστήρα του γκριλ και τον καυστήρα του γκριλ, και τραβήξτε τον καυσ...
	3. Ξεβιδώστε το ακροφύσιο του καυστήρα του γκριλ (σωληνωτό κλειδί μεγέθους 7 mm).

	4. Για το καινούργιο ακροφύσιο, που θα χρειαστείτε μετά την αλλαγή του είδους αερίου, συμβουλευθείτε τον πίνακα. Βλέπε σχετικά την παράγρ...
	5. Τοποθετήστε το καινούργιο ακροφύσιο και σφίξτε το.
	6. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ένας έλεγχος στεγανότητας. Για την πραγματοποίηση ελέγχου στεγανότητας, παρακ...
	7. Επανατοποθετήστε τον καυστήρα του γκριλ, προσέχοντας ταυτόχρονα να μην προκληθεί ζημιά στις συνδέσεις του θερμοστοιχείου και του ανα...
	8. Σπρώξτε τη στεγανοποίηση στον καυστήρα προς τα μέσα, μέχρι το τέρμα.
	9. Σε αυτό το σημείο ελέγξτε οπωσδήποτε τη δημιουργία φλόγας του καυστήρα. Βλέπε σχετικά την παράγραφο “Σωστή δημιουργία φλόγας".
	Έλεγχος στεγανότητας και λειτουργίας
	: Κίνδυνος έκρηξης!
	Έλεγχος σύνδεσης αερίου
	1. Ανοίξτε την παροχή αερίου.



	2. Ψεκάστε τη σύνδεση αερίου με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.

	Έλεγχος ακροφυσίων καυστήρων
	1. Ανοίξτε την παροχή αερίου.
	2. Κλείστε την οπή του ακροφυσίου καυστήρα, που θέλετε να ελέγξετε, προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.
	3. Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.
	4. Πιέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας και περιστρέψτε τον αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το ακροφύσιο με αέριο.

	Έλεγχος βιδών παράκαμψης
	1. Ανοίξτε την παροχή αερίου.
	2. Κλείστε την οπή του ακροφυσίου καυστήρα, που θέλετε να ελέγξετε, προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.
	3. Ψεκάστε το ακροφύσιο του καυστήρα που πρέπει να ελεγχθεί με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.
	4. Πιέστε τη λαβή του διακόπτη και περιστρέψτε την αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το ακροφύσιο με αέριο.

	Έλεγχος ακροφυσίου καυστήρα φούρνου (προαιρετικά)
	1. Ανοίξτε την παροχή αερίου.
	2. Κλείστε την οπή του ακροφυσίου του καυστήρα του φούρνου προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.
	3. Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.
	4. Πιέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας και περιστρέψτε τον αριστερόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το ακροφύσιο με αέριο.

	Έλεγχος ακροφυσίου καυστήρα γκριλ (προαιρετικά)
	1. Ανοίξτε την παροχή αερίου.
	2. Κλείστε την οπή του ακροφυσίου του καυστήρα του γκριλ προσεκτικά με το δάχτυλό σας ή με μια κατάλληλη διάταξη.
	3. Ψεκάστε το ακροφύσιο με σπρέι ανίχνευσης διαρροών.
	4. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας του φούρνου δεξιόστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτείται το ακροφύσιο με αέριο.
	Σωστή δημιουργία φλόγας
	Καυστήρας
	1. Ανάψτε τον καυστήρα της βάσης εστιών, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.



	2. Ελέγξτε τη σωστή δημιουργία φλόγας στη μεγάλη και στη μικρή φλόγα. Η φλόγα πρέπει να καίει σταθερά και ομοιόμορφα.
	3. Επιλέξτε με το διακόπτη του καυστήρα γρήγορα, εναλλάξ τη μεγάλη και τη μικρή φλόγα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μερικές φορές. Η φλό...
	1. Ανάψτε τον καυστήρα της βάσης εστιών, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

	2. Περιστρέψτε το διακόπτη του καυστήρα στη θέση μικρής φλόγας. Ελέγξτε εάν η ασφάλεια ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένη, συγκρατώντας το δ...
	3. Ελέγξτε τη σωστή δημιουργία φλόγας στη μεγάλη και στη μικρή φλόγα. Η φλόγα πρέπει να καίει σταθερά και ομοιόμορφα.
	4. Επιλέξτε με το διακόπτη του καυστήρα γρήγορα, εναλλάξ τη μεγάλη και τη μικρή φλόγα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μερικές φορές. Η φλό...


	Φούρνος
	1. Ανάψτε τον κάτω καυστήρα αερίου, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
	2. Ελέγξτε τη δημιουργία φλόγας με ανοιχτή την πόρτα του φούρνου: Η φλόγα πρέπει να καίει παντού ομοιόμορφα (κατά τα πρώτα λεπτά μπορεί να ...
	3. Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του θερμοστοιχείου, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για μερικά λεπτά.
	Τεχνικά στοιχεία - Αέριο
	Τιμές μπεκ για το βοηθητικό καυστήρα
	Τιμές μπεκ για τον κανονικό καυστήρα
	Τιμές μπεκ για τον καυστήρα Wok (εναλλακτικά)
	Τιμές μπεκ για τον ισχυρό καυστήρα (εναλλακτικά)







<<
  /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


