
GŐZSEPRŰ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Használat előtt, kérjük, olvassa el fi gyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi 
áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy ajándékozza, mellékelje hozzá az útmutatót is

HU

MŰSZAKI ADATOK
Névleges feszültség 230V~50Hz
Névleges teljesítmény 1500W
Szigetelés IPX4

Vigyázat! A készülék forró gőzt 
enged ki magából!

Vigyázat! Olvassa el a használati 
útmutatót.

A TERMÉK HASZNÁLATA
A termék különféle padlófelületek 
tisztítására szolgál: márványlap, járólap, 
linóleum, hajópadló, szőnyeg, parketta. A 
vizet forró gőzzé alakítva, a nagy nedvszívó 
képességű mikroszálas törlőkendővel 
együtt természetes módon, tökéletesen 
tisztítja és fertőtleníti a padlót. A tisztítás 
nem igényel vegyszereket, oldószereket, így 
a környezetet is kíméli. A rendeltetésszerű 
használat során a gőzseprű eltávolítja 
a padlóról a port és a baktériumokat. 
A padló fertőtlenítéséhez hagyja a 
forró gőzt legalább nyolc másodpercig 
hatni a tisztítandó felületen. A forró 
gőz 90-100°C-os. A gőzseprű higiénikus 
tisztaságot biztosít a fürdőszobában, WC-
ben, előszobában, konyhában, a háló- és 
gyerekszobában. 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZETÉS

VIGYÁZAT: KERÜLJE A BALESET-, 
TŰZ- ÉS ÁRTAMÜTÉS VESZÉLYES 
HELYZETEKET:
1. Az áramütésveszély elkerülése érdekében 

a készüléket csak megfelelő hálózati 
aljzathoz csatlakoztatva használja.

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 
megfelel-e a készülék cimkéjén 
található adatoknak.

3. A termék háztartási célokra kifejlesztett.
4. Ne használja szabadtéren.
5. Ne hagyja felügyelet nélkül az áram 

alatt levő készüléket. Ha már nem 
használja a terméket, áramtalanítsa.

6. A termék nem gyermekjáték. Tanúsítson 
fokozott óvatosságot, ha a közelben 
gyermekek, szobanövények vagy állatok 
vannak.

7. Ne engedje, hogy a készüléket 
gyermekek vagy hozzá nem értő 
személyek használják.

8. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak 
a készülékkel.

9. Soha ne irányítsa a gőzt kibocsátó fejet 
emberek, növények vagy állatok felé.

10. Ne merítse a készüléket vízbe vagy 
egyéb folyadékba.

11. Ha a készülék el. kábele vagy dugója 
meghibásodott, ne használja tovább 
azt. A meghibásodott alkatrészeket 
kizárólag szakszervizben cseréltesse 
ki. Ha a termék nem működik 
kifogástalanul, leesett, meghibásodott, 
kint felejtették, átázott, ne használja 
tovább, amíg szakszervizben 



át nem vizsgáltatta. Kerülje az 
áramütésveszélyes helyzeteket!

12. Ne szállítsa és ne húzza a terméket az 
el. kábelnél fogva. Soha nem használja 
az el. kábelt fogantyúként. Védje az 
el. kábelt a sérülésektől, ne vezesse át 
ajtók alatt, éles sarkakon, peremeken 
keresztül stb. Védje az el. kábelt 
forróság hatásától.

13. A terméket soha ne a kábel 
rángatásával áramtalanítsa. Mindig a 
dugónál fogva húzza ki a hál. aljzatból.

14. Ne használjon hosszabbító kábeleket, 
áramelosztókat. Elektromos aljzat 
földelt legyen.

15. Használat után mindig áramtalanítsa a 
seprűt. Mindig a dugónál fogva húzza 
ki a hál. aljzatból.

16. Nedves, vizes kézzel soha ne nyúljon a 
készülékhez. Használat közben mindig 
viseljen lábbelit.

17. Ne használja a terméket a nagy 
nedvszívó képességű kendő nélkül (a 
készlet része).

18. Ne használja a terméket, ha a 
gőzkibocsátó nyílás eldugult.

19. Lépcsők tisztításakor tanúsítson 
fokozott óvatosságot.

20. A gőzseprűt száraz, tiszta helyen tárolja.
21. A munkaterületen biztosítson 

megfelelő világítást.
22. A seprű tartályába soha ne 

öntsön tisztítószereket, amelyek 
balesetet okozhatnak és a termék 
meghibásodásához vezethetnek.

23. Soha ne zárja le a gőzkibocsátó nyílást. 
Ne helyezze a terméket ingatag 
felületre, ahol a gőzkibocsátó nyílások 
eltömődhetnek. A szellőzőnyílásokat 
védje portól, hajszálaktól és egyéb 
szennyeződésektől.

24. A terméket kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. A 
seprűhöz csak a készlet részét képező 

eredeti tartozékokat használja.

LEÍRÁS
A) FOGANTYÚ
B) KAPCSOLÓGOMB
C) FOGANTYÚ AZ 

ÁTHELYEZÉSHEZ
D) VÍZTARTÁLY
E) SZŰRŐ
F) A KÉSZÜLÉK TESTE
G) LED KONTROLLÉGŐ
H) KÁBELRÖGZÍTŐ
I) EL. KÁBEL
J) TISZTÍTÓFEJ
K) SZUPER NEDVSZÍVÓ 

MIKROSZÁLAS ALÁTÉT 
L) SPECIÁLIS 

SZŐNYEGTISZTÍTÓ FEJ
M) NAGY CSAVAR
N) KIS CSAVAR
O) 2 FEKETE GUMI TÖMÍTÉS
P) FEHÉR ALÁTÉT
Q) FOGANTYÚ GYŰRŰJE
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ÚTMUTATÓ
A termék különféle padlófelületek 
higiénikus tisztítására szolgál: márványlap, 
járólap, linóleum, hajópadló, szőnyeg, 
parketta.

FIGYELMEZTETÉS: 
A viasszal kezelt padlófelületek tisztításakor 
a forró gőz eltávolíthatja a viaszos réteget. 
Ne használja a seprűt nem ragasztott 
parkettára, hajópadlóra. 
Ne hagyja a seprűt hosszú ideig állni 
parkettán vagy hajópadlón, mert a forró 
gőz károsíthatja a padló felületét.
Ne hagyja a seprűt hosszú ideig állni 
laminált padlófelületeken, mert a forró gőz 
átnedvesítheti a felületet.
Legyen nagyon óvatos műanyag, linóleum 
vagy egyéb hőérzékeny padlófelületek 
tisztításakor. A forró gőz túlzott alkalmazása 
az említett felület esetében, feloldhatja a 
ragasztóanyagot a padló alatt. 
Ha nem biztos benne, hogy padlóját 
tisztíthatja-e a gőzseprűvel, kérjen tanácsot 
a termék vagy a padló forgalmazójától.

A víztartály kizárólag sima csapvízzel 
töltse fel. Ha a csapból folyó víz kemény, 
javasoljuk, hogy használjon desztillált 
vizet.

A SEPRŰ ÖSSZESZERELÉSE ÉS 
HASZNÁLATA
1. Illessze a tisztítófejet a termék testéhez.

2. Rögzítse a tisztítófejet az apró csavarok 
segítségével. Húzza be megfelelően a 
csavarokat.

3. Illessze a fogantyút a termék testére.

4. Ha a fogantyú a helyére került, húzza 
rá a szilikon gyűrűt, amely a fogantyú 
alsó részén található. Ellenőrizze, hogy 
a gyűrű megfelelően a helyére került-e, 
a seprű teste és a fogantyű között ne 
legyen rés.
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5. A fogantyú rögzítéséhez hízza be 
a készülék testének hátsó részén 
található nagy csavart. Húzza be 
megfelelően.

6. A seprű fejére helyezze rá a mikroszálas 
törlőkendőt.

 Megjegyzés: A mikroszálas törlőkendő 
60°C-on mosható. Javasoljuk, hogy 
öblítő nélkül mossa ki. A mikroszálas 
kendőt ne vasalja, és ne tegye 
szárítógépbe. A kendő vegyi tisztítása 
nem lehetséges

7. Rögzítse megfelelően a törlőkendőt.

8. Ha a gőzseprűt szőnyeg tisztítására 
szeretné használni, helyezze fel a 
törlőkendőre a speciális szőnyegtisztító 
fejet.

 Megjegyzés: Ne használja a terméket a 
mikroszálas kendő nélkül.

9. Húzza fel a víztartály és vegye le a 
készülékről.
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10. Töltse fel a tartályt vízzel. A maximális 
kapacitás 800ml. Ne töltsön bele ennél 
több vizet.

11. Zárja le a tartály fedelét és illessze 
vissza a helyére. 

12. Ellenőrizze, hogy a tartályt 
megfelelően rögzítette-e.

13. A termék áram alá helyezését kizárólag 
száraz kézzel végezze.

14. Helyezze áram alá a készüléket.
15. A készülék bekapcsolásakor felvillan 

a piros kontrollégő a készülék elülső 
oldalán. Várjon kb. 30 másodpercet (a 
fűtőszál felmelegszik majd a készülék 
gőzt képez). A gőz kibocsátásához 
nyomja meg az aktiváló gombot 
a fogantyún, a tisztítófejből ekkor 
gőz áramlik ki. A gőzkibocsátás 
leállításához nyomja meg újra az 
aktiváló gombot.

16. Közelítsen óvatosan a tisztítandó 
felülethez. A gőzseprű használata 
előtt mossa vagy porszívózza fel 
hagyományos módon a kezelendő 
felületet.

FIGYELMEZTETÉS: A termék használatával 
egyidőben ne használjon más elektromos 
készüléket, melyek egyidejű használata 
túlterhelheti az elektromos hálózatot.

MEGJEGYZÉS: A tökéletes fertőtlenítés 
érdekében javasoljuk, hogy  hagyja a 
seprűt a kezelendő felületen legalább 
8 másodpercig, de 15 másodpercnél 
semmiképp se tovább. A hosszabb idejű 
alkalmazás foltokat képezhet a kezelt 
padlófelületen. Az ilyen módon keletkezett 
foltok eltávolíthatóak vízkőoldó szerek 
vagy pár csepp ecet segítségével.

17. Ha a seprű nem bocsát ki több gőzt, 
nagyjából 20 perces használat után, 
kapcsolja ki a készüléket, áramtalnítsa, 

majd töltse fel a víztartályt vízzel. 
Ezután folytathatja a munkát.

FIGYELMEZTETÉS: 
• SOHA ne működtesse a készüléket víz 

nélkül! 
• SOHA ne irányítsa a tisztító fejet 

emberek, állatok vagy növények felé, 
súlyos baleseteket okozhat!

18. A tisztítás befejeztével áramtalanítsa 
a készüléket a dugó kihúzásával a 
hálózati aljzatból. A víztartályból 
öntse ki a maradék vizet. Várja meg, 
amíg a mikroszálas kendő felülete 
lehűl, ezután vegye le a tisztítófejről a 
kendőt (lazítsa ki a rögzítő zsinórokat). 
A kábelt csarja fel a kábelrögzítő körül. 
A seprűt függőleges helyzetbe állítva 
tárolja.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne feledje, hogy a mikroszálas 
kendő felülete a használat során és a 
tisztítás befejezte után még pár percig 
rendkívül forró!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

VIGYÁZAT!
Bármilyen tisztítási vagy karbantartási 
művelet előtt ellenőrizze, hogy a 
készülék áramtalanítva lett-e. Soha ne 
merítse vízbe a készüléket.

1. A mikroszálas törlőkendő 60°C-on 
mosható. Javasoljuk, hogy öblítő nélkül 
mossa ki. A mikroszálas kendőt ne 
vasalja, és ne tegye szárítógépbe.

2. Törölje át a készüléket száraz, puha 
törlőkendővel.

A gőzseprűhöz az eredeti speciálisan 
kifejlesztett mikroszálas felületű törlőalátét 
használható. A készlethez tartozik 2 tartalék 
mikrokendő.
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ESETLEGES PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

VIGYÁZAT: Mindig áramtalanítsa a készüléket használat után.

Probléma Megoldás

nem világít a LED kontrollégő. Ellenőrizze, hogy a gőzseprű megfelleően 
csatlakoztatva van-e a hál. aljzathoz. Esetlegesen 
próbálja másik aljzathoz csatlakoztatni.

a gőzseprű nem képez gőzt. Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van-e töltve vízzel.

túl sokáig hagyta hatni a gőzt. A padlófelületen lerakódás képződött. Vízkőoldó 
szerekkel vagy pár csepp ecettel eltávolítható. 
Esetlegesen gőzölje fel újra a felületet 1 percen át, 
hogy a lerakódás feloldódjon.

VIGYÁZAT: Ne forrósítsa túl a felületet.

A környezet védelme:

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, 
amikor a javítása már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a 
háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti 
értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket a helytelen 
szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a

legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes városi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket 
vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati 
útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a 
garancia érvényét veszti.

A mikroszálas törlőkendőn feltüntetett mosási szimbólumok magyarázata:

Mosási hőmérséklet 60°C. Szárítógépbe nem tehető.

Nem vasalható. Vegyileg nem tisztítható.

HU 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


