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Program
Temperatură Simboluri 

întreţinere

Încărc
ătură 
max.

kg

Tip de rufe/Note

- Respectaţi recomandările producătorului de pe eticheta de întreţinere

Detergenţi şi aditivi Opţiuni selectabile Ajutor la 
dozare

Înche-
iere 

ciclu 2)

Centrifugare

Prespălare Spălare 
princi-

pală

Balsam 
de rufe

Culori 15° Clătire 
intensivă

Rapid Prespălare Nivel 
mur-
dărie

Centrifugare Viteză 
max. de 
centri-
fugare

rpm

Mixte rece - 60°C 4,0 Articole rezistente, puţin murdare sau normal murdare, din bumbac, in, fibre artificiale şi din amestecuri.
Program eficient, cu durata de o oră. Aveţi grijă să spălaţi doar rufe cu culori similare în aceeaşi încărcătură. — Da i i i — — i i i i max.

Bumbac rece - 95°C 7,0 Articole normal murdare sau foarte murdare: prosoape, lenjerie intimă, feţe de masă şi cearşafuri etc., din 
bumbac şi in. i Da i i i i i i i i i max.

Sintetice rece - 60°C 3,0 Articole normal murdare: bluze, cămăşi, salopete etc. din poliester (Diolen, Trevira), poliamidă (Perlon, Nylon) 
sau amestecuri cu bumbac. i Da i i i i i i i i i max.

Delicate rece - 40°C 1,5 Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cămăşi şi bluze. i Da i i — — i i i i i 1.000 1)

Lână/Spălare 
manuală rece - 40°C 1,0 Articole din lână, etichetate cu „Woolmark” şi identificate ca fiind lavabile în maşina de spălat rufe, precum şi 

ţesături din mătase (păstraţi eticheta de întreţinere!), in, lână şi viscoză, marcate cu eticheta „spălare manuală”. — Da i i — — — i i i i 1.000 1)

Albe rece - 60°C 7,0
Articole normal murdare sau foarte murdare şi articole rezistente din bumbac alb.
Economisiţi energie selectând o temperatură de spălare mai mică şi adăugând un produs de înălbire pe bază de 
oxigen, pe lângă detergent.

— Da i i i — — i i i i max.

Culori deschise rece - 60°C 4,0
Articole albe şi în culori pastelate, din ţesături delicate.
Program de spălare delicat; preîntâmpină îngălbenirea rufelor şi apariţia nuanţelor cenuşii. Utilizaţi un detergent cu 
putere mare, dacă este necesar utilizaţi şi produse de îndepărtare a petelor sau înălbitori pe bază de oxigen.

i Da i i — — i i i i i 1.000 1)

Culori închise rece - 60°C 4,0
Articole negre şi de culoare închisă, din bumbac, amestec de bumbac şi poliester.
Program special pentru reducerea estompării culorilor şi a decolorării locale. Cu acest program, este de preferat să 
utilizaţi un detergent lichid special pentru articolele de culoare închisă.

i Da i i i i i i i i i 1.000 1)

Rapid 15 rece - 30°C 3,0 Articole purtate puţin, din bumbac, fibre artificiale şi amestecuri cu bumbac.
Program de reîmprospătare. Utilizaţi cantitatea cea mai mică de detergent recomandată. — Da i i — — — — i i i max.

AquaEco rece - 40°C 3,0
Articole din fibre sintetice, puţin murdare, sau articole din fibre sintetice şi articole din bumbac, spălate împreună. 
Program economic, cu un consum foarte redus de apă. Utilizaţi detergent lichid, în cantitatea cea mai mică 
recomandată pentru 3 kg de rufe. Nu utilizaţi balsam de rufe.

— Da — i — — — — i i i max.

Bumbac rece - 60°C 7,0
Articole normal murdare, din bumbac.
La 40°C şi 60°C, programul standard pentru bumbac şi cel mai avantajos din punctul de vedere al consumului combinat 
de apă şi energie electrică pentru spălarea rufelor din bumbac. - Program de referinţă pentru eticheta energetică.

— Da i i i — — i i i i max.

Blugi rece - 60°C 4,0 Articole de blugi din bumbac, normal murdare şi haine din material rezistent de blugi, cum ar fi pantaloni şi 
jachete. i Da i i i i i i i i i 1.000 1)

Centrifugare — — 7,0 Program separat de centrifugare intensivă.
Potrivit pentru rufe rezistente. — — — — — — — — — i i / — max.

Clătire + 
centrifugare — — 7,0 Program separat de clătire şi centrifugare intensivă.

Potrivit pentru rufe rezistente. — — i — i — — — — i i max.

% + Ok

Eco monitor

A. Indicatorul „Uşă deschisă”

Această maşină de spălat este dotată cu funcţii 
automate de siguranţă care detectează şi 
diagnostichează defecţiunile într-o fază timpurie şi vă 
permit să reacţionaţi corespunzător, de exemplu:

B. Indicatorul „Service”

C. Indicatorul „Robinet de apă închis”

D. Indicatorul „Curăţaţi pompa”

E. Selectorul de programe
F. Butonul „Start/Pauză”
G. Butonul „Temperatură”
H. Butonul „Centrifugare”  (incl. „Oprire cu apa 

în cuvă”) )
I. Butonul „Încheiere ciclu”
J. Butonul „Ajutor la dozare”
K. Butonul „Nivel murdărie”
L. Monitorizare eco
M. Butonul „Resetare/Evacuare”
N. Combinaţia de butoane „Protecţie pentru copii”
O. Indicatorul „Supradozare detergent” 
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i: opţional / Da: este necesară dozarea
1) Pentru o protecţie sporită a articolelor de îmbrăcăminte, viteza de centrifugare este limitată la aceste programe.                      2) Nu utilizaţi detergent lichid când activaţi „Încheiere ciclu”
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Încărcaţi maşina de spălat, închideţi uşa şi rotiţi selectorul de programe la 
programul dorit; indicatorul „Start/Pauză” clipeşte. Temperatura şi 
viteza de centrifugare indicate pe afişaj pot fi modificate apăsând pe 
butonul „Temperatură”  sau pe butonul „Centrifugare” . Dacă nu 
folosiţi butonul „Ajutor la dozare” , adăugaţi detergentul acum. 
Maşina de spălat este concepută să economisească energie; din acest 
motiv. dacă aţi selectat un program dar nu l-aţi pornit în decursul unui 
sfert de oră, maşina de spălat se va opri în mod automat. Pentru a o 
reporni, rotiţi selectorul de programe la „Oprit/O”, apoi la programul dorit.

În cazul în care combinaţia de program şi opţiuni suplimentare nu este 
posibilă, indicatoarele se sting automat. Combinaţiile de opţiuni 
neadecvate vor fi anulate automat. 

Butonul „Culori 15°” 
• Economiseşte energia utilizată pentru încălzirea apei, menţinând în 

acelaşi timp rezultatele bune la spălare.
• Ajută la păstrarea culorilor când se spală rufe colorate.
• Se recomandă pentru rufe puţin murdare, fără pete.
• Asiguraţi-vă că detergentul folosit este adecvat pentru spălare la 

temperaturi reduse (15 sau 20°C).
• Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 70 - 95°C.
Butonul „Clătire intensivă”
• Se adaugă mai multă apă, iar ciclul de clătire este prelungit.
• Această opţiune este indicată în special pentru regiunile cu apă 

foarte moale sau pentru spălarea lenjeriei nou-născuţilor; ajută 
persoanele care suferă de alergii.

Butonul „Rapid”
• Permite o spălare mai rapidă, prin scurtarea duratei programului.
• Se recomandă pentru rufe puţin murdare.
• Nu se poate selecta pentru programul Bumbac 70 - 95°C.

Butonul „Prespălare”
• Adaugă un ciclu de prespălare la programul de spălare selectat; 

prelungeşte programul cu aproximativ un sfert de oră.
• Se recomandă pentru rufe foarte murdare (de exemplu cu nisip sau 

murdărie granulară).
• Nu utilizaţi detergent lichid pentru spălarea principală dacă activaţi 

opţiunea „Prespălare”.
Butonul „Nivel murdărie”
• Adaptează durata programului la nivelul de murdărie a rufelor dvs. 

De asemenea, influenţează recomandarea privind cantitatea de 
detergent în cazul utilizării butonului „Ajutor la dozare”.
 = puţin murdare -  = normal murdare -  = foarte murdare

Nu toate nivelurile de murdărie se pot selecta pentru fiecare program.
Butonul „Centrifugare” (incl. „Oprire cu apa în cuvă” )
• Fiecare program are o viteză de centrifugare predefinită.
• Apăsaţi pe buton pentru a seta altă viteză de centrifugare.
• Dacă selectaţi viteza de centrifugare „0”, centrifugarea finală este 

anulată, iar apa este doar evacuată. Totuşi, centrifugările 
intermediare din timpul clătirii sunt efectuate.

• Dacă selectaţi „Oprire cu apa în cuvă” , rufele rămân în ultima 
apă de clătire, fără să ajungă la ciclul final de centrifugare; în acest 
fel se evită şifonarea rufelor şi modificarea culorilor. Pentru a activa 
opţiunea „Oprire cu apa în cuvă”, apăsaţi de mai multe ori pe 
butonul „Centrifugare”, până când se aprinde simbolul „Oprire cu 
apa în cuvă”  de pe afişaj.
- Programul de spălare se opreşte la „Oprire cu apa în cuvă” când 

simbolul „Oprire cu apa în cuvă”  de pe afişaj clipeşte; de 
asemenea, indicatorul „Start/Pauză” clipeşte.

- Pentru a încheia „Oprirea cu apa în cuvă” prin centrifugarea rufelor, 
apăsaţi pe „Start/Pauză” - rufele vor fi centrifugate la viteza 
implicită. De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi altă viteză de 
centrifugare prin intermediul butonului „Centrifugare” înainte de a 
porni ciclul de centrifugare apăsând pe butonul „Start/Pauză”.

- Pentru a încheia „Oprirea cu apa în cuvă” prin evacuarea apei fără 
centrifugare, apăsaţi pe butonul „Centrifugare” până când pe 
afişaj apare viteza de centrifugare „0”; apoi apăsaţi pe „Start/
Pauză” pentru a porni evacuarea.

- Nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat atunci când este selectată 
opţiunea „Oprire cu apa în cuvă” (mai ales ţesăturile din mătase!).

DATE DESPRE CONSUMURI

Program
Temperatură

(°C)

Încărc.

(kg)

Apă

(l)

Energie

(kWh)

Durata aprox. a programului
(ore:minute)

fără „Rapid” cu „Rapid”
Mixte 40 4,0 46 0,40 1:00 —

Bumbac 95 7,0 74** 2,20 2:40 —
Bumbac 60 7,0 56 1,30 2:20 1:45
Bumbac 40 7,0 68 0,75 2:05 1:15
Sintetice 60 3,0 48** 0,94 1:37 1:12
Sintetice 40 3,0 42 0,40 1:20 0:55
Delicate 40 1,5 60 0,65 0:50 —

Lână/Spălare manuală 40 1,0 45 0,55 0:40 —
Albe 40 7,0 68 0,80 2:20 —

Culori deschise 40 4,0 50 0,45 1:20 —
Culori închise 40 4,0 40 0,53 1:40 1:15

Bumbac * 60 7,0 46 0,87 4:00 —

Bumbac * 60 3,5 37 0,68 3:00*** —

Bumbac * 40 3,5 37 0,66 3:00*** —
AquaEco 40 3,0 19 0,50 1:00 —
Rapid 15 30 3,0 20 0,15 0:15 —

Blugi 40 4,0 53 0,46 1:30 1:10
Valorile de consum au fost măsurate în condiţii normate, în conformitate cu standardul IEC/EN 60456. La domiciliu, acestea pot varia în funcţie de presiunea specifică de 
alimentare cu apă şi de temperatura apei, precum şi de încărcătură şi de tipul de rufe. Datele de consum indicate au la bază o temperatură de aprox. 15°C a apei furnizate prin 
supapa de alimentare cu apă rece, precum şi prin cea de alimentare cu apă caldă (dacă este disponibilă). Dacă maşina dvs. de spălat are o supapă de alimentare cu apă caldă, 
racordarea acestei supape la alimentarea cu apă caldă va diminua consumul de energie reducând timpii de încălzire, în funcţie de temperatura individuală a apei calde. 
Consumurile de apă şi energie se referă la setarea implicită a programelor, cu temperatura şi încărcătura indicate în tabel; selectarea unor opţiuni sau modificarea vitezei de 
centrifugare vor duce şi la schimbarea datelor despre consum.

Durata programului poate să varieze faţă de valorile indicate mai sus, deoarece depinde de condiţiile de funcţionare aplicabile în momentul respectiv (consultaţi şi 
„Ghidul de remediere a defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare).

** Pentru a reduce temperatura apei, se adaugă puţină apă rece la finalul ciclului principal de spălare, înainte ca apa să fie evacuată.
*** Adaptare automată a duratei programului după detectarea încărcăturii.

* Program de referinţă pentru eticheta energetică. Din motive care ţin de economisirea energiei, temperatura reală a apei poate fi diferită de temperatura declarată a ciclului.

ÎNCĂRCAŢI MAŞINA DE SPĂLAT, ÎNCHIDEŢI UŞA ŞI 
SELECTAŢI PROGRAMUL

SELECTAŢI TOATE OPŢIUNILE DORITE

Această funcţie vă oferă posibilitatea de a amâna pornirea programului, 
astfel încât să se încheie la o oră ulterioară: apăsaţi pe buton pentru a 
selecta peste câte ore se va finaliza programul. În acest fel, rufele pot fi 
gata la o anumită oră şi puteţi profita de tarifele mai avantajoase pentru 
energie electrică, de exemplu în timpul nopţii.
• Timpul până la „Încheierea ciclului” poate fi selectat în segmente de 

câte o oră întreagă (1-24 ore). Când apăsaţi pe buton, se va afişa cea 
mai scurtă perioadă posibilă; continuaţi să apăsaţi pe buton pentru 
a parcurge toate duratele disponibile. Pentru a anula setarea, 
apăsaţi în continuare pe buton până când vedeţi valoarea „0:00”.

• După ce aţi selectat durata de timp dorită pentru „Încheierea 
ciclului”, apăsaţi pe „Start/Pauză” - numărătoarea inversă începe.

• În timpul numărătorii inverse, puteţi să modificaţi setările 
programului (selectaţi sau deselectaţi opţiuni, schimbaţi viteza de 
centrifugare etc.). Dacă aceste modificări prelungesc durata 
programului peste timpul setat iniţial pentru „Încheierea ciclului”, 
programul va porni imediat.

• Uneori, programul se poate termina înainte ca timpul selectat 
pentru „Încheierea ciclului” să expire (de ex. în cazul unei cantităţi 
mici de rufe). În această situaţie, maşina de spălat va balansa rufele 
la intervale regulate de timp pentru a le păstra prospeţimea, până la 
expirarea timpului pentru „Încheierea ciclului”. În timpul acestui 
proces, pe afişaj va apărea o animaţie. Faza de balansare poate fi 
oprită în orice moment fie prin apăsarea unui buton, fie prin rotirea 
selectorului de programe; animaţia va dispărea şi uşa se va debloca 
în aproximativ 1 minut, conform indicaţiei de pe afişaj.

Cu ajutorul butonului „Ajutor la dozare”, puteţi determina maşina dvs. 
de spălat să vă indice cantitatea de detergent recomandată pentru 
încărcătura de spălat, în funcţie de nivelul de murdărie selectat şi de 
cantitatea de rufe încărcate.
• Ajută la economisirea detergentului şi protejează mediul 

înconjurător, precum şi pielea sensibilă, prin evitarea dozării 
excesive a detergentului.

• Înainte de a utiliza această funcţie, trebuie să adaptaţi maşina de 
spălat rufe la dozele recomandate pentru detergenţii pe care îi 
folosiţi. De asemenea, verificaţi dacă duritatea apei din regiunea 
dvs. corespunde cu nivelul de duritate „moale” setat la maşina de 
spălat rufe - dacă nu, modificaţi-l.

• Selectaţi programul, opţiunile şi încheierea ciclului ÎNAINTE de a 
utiliza butonul „Ajutor la dozare”.

Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare separate pentru 
„Ajutor la dozare”.

Înainte de începerea şi după terminarea unui program, ledul se aprinde 
şi indică faptul că uşa poate fi deschisă. Atâta timp cât un program de 
spălare este în curs de desfăşurare, uşa rămâne blocată şi nu trebuie 
deschisă forţat sub nicio formă. Dacă este necesar să o deschideţi de 
urgenţă în timpul unui program, consultaţi „Resetarea unui program în 
curs de desfăşurare, înainte de terminare”.

Funcţia „Monitorizare eco” vă oferă o indicaţie aproximativă privind 
consumul de energie al setărilor de program selectate.
De îndată ce rotiţi selectorul de programe la un program, 
funcţia „Monitorizare eco” se activează.

Indicatorul din stânga arată că funcţia „Monitorizare eco” este activă. Cele 
patru indicatoare de lângă acesta arată nivelul de consum: dacă programul 
este prevăzut să consume mai puţină energie electrică, se vor aprinde mai 
puţine indicatoare. Aceasta depinde de programul, temperatura şi 
opţiunile selectate, precum şi de cantitatea de rufe încărcate. Din acest 
motiv, gradul de consum de energie prevăzut se poate modifica în 
momentul în care maşina de spălat detectează încărcătura de rufe.

Deschideţi robinetul şi apăsaţi pe butonul „Start/Pauză” . 
Indicatorul de lângă butonul „Start/Pauză”  se aprinde.

Activarea protecţiei pentru copii îi împiedică pe aceştia să pornească un ciclu 
de spălare sau să modifice setările unui program în curs de desfăşurare. 
Protecţia pentru copii nu poate fi activată sau dezactivată când selectorul de 
programe este în poziţia „Oprit/O”. Pentru a activa protecţia pentru copii: 
• Rotiţi selectorul de programe pe o poziţie de program sau activaţi 

un program ca de obicei. 
• Apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan cele 2 butoane marcate cu 

simbolul cheii , timp de câteva secunde. Pe afişaj va apărea 
pentru scurt timp un simbol de forma unei chei, care indică faptul 
că protecţia pentru copii este activă.

De fiecare dată când încercaţi să modificaţi o setare a programului când 
protecţia pentru copii este activă, pe afişaj va apărea pentru scurt timp 
simbolul de forma unei chei. Setarea programului nu mai poate fi 
modificată. Singura modificare posibilă constă în oprirea maşinii de 
spălat prin rotirea selectorului de programe la poziţia „Oprit/O”. Pentru 
a dezactiva protecţia pentru copii:
• Apăsaţi şi ţineţi apăsate simultan din nou cele 2 butoane marcate cu 

simbolul cheii , timp de câteva secunde.

Dacă unul dintre indicatoarele de defecţiune clipeşte, consultaţi „Ghidul 
de remediere a defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare.

„Robinet de apă închis”: volum insuficient de apă.

„Service”: defect de funcţionare a unei componente electrice.

„Curăţaţi pompa”: apa murdară nu este evacuată.

Viteza de centrifugare de pe afişaj clipeşte: încărcătura nu este 
distribuită uniform în timpul centrifugării.

Indicatorul „Uşă deschisă”  se aprinde, iar pe afişaj apare mesajul 
„End” (terminare). După aproximativ un sfert de oră, maşina de spălat se 
va opri complet pentru a economisi energie.
1. Rotiţi selectorul de programe la poziţia „Oprit/O”.
2. Închideţi robinetul de apă.
3. Deschideţi uşa şi descărcaţi maşina.
4. Lăsaţi uşa întredeschisă pentru a permite tamburului să se usuce.

Simbolul se va aprinde la terminarea programului dacă aţi folosit prea 
mult detergent. Folosiţi mai puţin detergent data viitoare. Dacă 
simbolul se aprinde, iar pe afişaj apare mesajul „Fod”, spuma în exces a 
întrerupt procesul de spălare; consultaţi „Ghidul de remediere a 
defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare.

1. Apăsaţi pe butonul „Start/Pauză”  pentru a întrerupe 
programul. Indicatorul clipeşte.

2. Selectaţi noul program, temperatura, opţiunile şi o altă viteză de 
centrifugare, dacă doriţi.

3. Apăsaţi pe butonul „Start/Pauză”  din nou. Noul program 
continuă din acelaşi punct în care programul precedent a fost 
întrerupt. Nu adăugaţi detergent pentru acest program.

Butonul „Resetare/Evacuare”  anulează un program înainte de final.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul „Resetare/Evacuare”  timp de 

câteva secunde; pe afişaj apare o animaţie. Apa este evacuată; este 
posibil să mai dureze puţin până când veţi putea deschide uşa.

SETAREA ÎNCHEIERII CICLULUI

RECOMANDĂRI PRIVIND DOZAREA DETERGENTULUI

INDICATORUL „UŞĂ DESCHISĂ” 

MONITORIZARE ECO 

PORNIREA PROGRAMULUI

mai mic mai mare

PROTECŢIA PENTRU COPII

INDICATOARELE DE DEFECŢIUNE

TERMINAREA PROGRAMULUI

INDICATORUL „SUPRADOZARE DETERGENT”

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ŞI/SAU A 
OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

RESETAREA UNUI PROGRAM ÎN CURS DE DESFĂŞURARE

- tehnologia cu senzor adaptează mişcarea tamburului, consumul de apă şi energie, precum şi durata programului în funcţie de cantitatea de rufe încărcate.

Consum de putere: în modul oprit 0,16 W/în modul inactiv 0,16 W.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


