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6th Sense (Funcţia Al şaselea simţ)
Se activează automat pentru a semnala că aparatul lucrează pentru a
atinge condiţiile optime de conservare.

Filtru pentru apă (dacă este disponibil)
Culoarea simbolului indică starea filtrului.
Verde: filtru nou
Albastru: filtru în stare bună
Roşu (aprins permanent): filtrul este pe terminate.
Roşu (clipeşte intermitent): filtrul trebuie înlocuit.
După înlocuire, apăsaţi pe butonul "Reset
filter/alarm" (Resetare filtru/alarmă) până când
simbolul devine din nou verde.

Numai pentru Europa 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Temperatura din compartimentul congelator
Apăsaţi pe butonul "Freezer temp" (Temperatură
congelator) pentru a modifica temperatura setată.

Temperatura din compartimentul frigider
Apăsaţi pe butonul "Fridge temp" (Temperatură
frigider) pentru a modifica temperatura setată.

Filtrul antibacterian (dacă este disponibil)
Când simbolul clipeşte intermitent trebuie să
înlocuiţi filtrul.
După înlocuire, apăsaţi pe butonul "Reset
filter/alarm" până când simbolul rămâne aprins
permanent.

Numai pentru Europa 00800-40088400 -
www.whirlpool.eu/myfridge

Uşa compartimentului congelator deschisă

Alarmă Defecţiune
Vezi paragraful "Ce trebuie să faceţi
dacă...".

Reset Filter Alarm (Buton oprire
alarmă)
Apăsaţi pe butonul "Reset
Filter/Alarm" pentru a dezactiva
alarmele sonore.

Alarmă întrerupere curent
Vezi paragraful "Ce trebuie să faceţi
dacă...".

Fast freezing (Congelare rapidă)
Trebuie activată cu câteva ore înainte de a
introduce în compartimentul congelator alimentele
de congelat (cu 24 de ore mai înainte pentru a
congela cantităţi mari de alimente).
Pentru a activa Congelarea Rapidă, apăsaţi pe
butonul "Freezer temp", pe afişaj va apărea
simbolul timp de 3 secunde.
Funcţia se dezactivează automat după 24 de ore,
sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou
pe buton timp de 3 secunde.
Când funcţia este activată se poate obţine producţia
maximă de gheaţă (1,3 kg/24 h).

Ice mode (Tipul de gheaţă)
Apăsaţi pe butonul "Ice mode" pentru a alege tipul
de gheaţă dorit şi pentru a activa/dezactiva
dispozitivul automat de producere a gheţii.

- = cuburi de gheaţă

- = gheaţă sfărâmată

- nu este afişat niciun simbol = dispozitivul automat
de producere a gheţii este dezactivat

Important: dacă aparatul nu este conectat la
reţeaua de apă, dispozitivul automat de producere
a gheţii trebuie să fie dezactivat.

Opriţi dispozitivul de produs gheaţă înainte de a
scoate recipientul pentru gheaţă, pentru a evita
ieşirea accidentală a cuburilor de gheaţă.

Apă
Simbolul este aprins mereu şi, când produsul
este racordat la reţeaua de apă, distribuirea
apei este disponibilă permanent.

Uşa compartimentului frigider deschisă

Child Lock (Siguranţă copii)
Pentru a bloca/debloca butoanele panoului de comandă şi
distribuitorul de apă/gheaţă, apăsaţi simultan butoanele "Fridge
temp" şi "Reset filter/alarm", până când este afişat simbolul şi se
activează un semnal sonor.

Eco mode
Permite să se economisească energia. Pentru a activa/dezactiva
funcţia, apăsaţi simultan, timp de 5 secunde, butoanele "Fridge temp"
şi "Freezer temp", până la activarea unui semnal sonor. Dacă funcţia
este activată, afişajul se luminează doar când interacţionaţi cu
aparatul sau cu panoul de comandă, în caz contrar este afişat doar
simbolul .
Este important să reţineţi că această operaţie nu deconectează
aparatul de la alimentarea cu electricitate.

Compartimentul congelator
P. Dispozitiv automat de producere a gheţii
Q. Bec intern
R. Rafturi din sticlă / grătare (în funcţie de model)
S. Sertar / coş superior (în funcţie de model)
T. Sertar / coş inferior (în funcţie de model)
U. Recipient pentru gheaţă
V. Rafturi pe uşă

Compartimentul frigider
A. Bec intern
B. Rafturi
C. Raft - capac sertar
D. Sertar "snack" (în funcţie de model)
E. Sertar pentru legume şi fructe
F. Dispozitiv de reglare a umidităţii în sertarul pentru

legume şi fructe (dacă este disponibil)
G. Sertar carne / legume şi fructe
H. Dispozitiv de reglare a temperaturii în sertarul pentru

carne / legume şi fructe (dacă este disponibil)
I. Plăcuţa cu datele tehnice
J. Compartiment lactate
K. Rafturi pe uşă
L. Compartimentul rece şi Nature Fresh (dacă este

disponibil)
M. Raft 2 l. cu opritor pentru sticle (dacă există în dotare)
N. Raft 0,75 l.
O. Filtru de apă (în funcţie de model)

Caracteristicile, datele tehnice şi imaginile pot varia, în
funcţie de model.

Racordaţi aparatul la reţeaua de apă şi electrică (vezi
Manualul de instalare).

Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie
instrucţiunile din dotarea produsului.
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Apă (distribuire apă)
Apăsaţi pe butonul "water" (apă) pentru a distribui
apă. Distribuirea se întrerupe când butonul este
eliberat.

Ice (distribuire gheaţă)
Apăsaţi pe butonul "ice" (gheaţă) pentru a distribui
gheaţă. Distribuirea se întrerupe când butonul este
eliberat.

Vacation Mode (Modul Vacanţă)
Se poate utiliza această funcţie în caz de
absenţe îndelungate. Apăsaţi pe butonul "Fridge
Temp" timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva
funcţia. Simbolul aprins arată că compartimentul
frigider devine mult mai puţin rece. După activarea
funcţiei, scoateţi din compartiment alimentele
perisabile şi ţineţi uşa închisă: compartimentul
frigider menţine o temperatură adecvată pentru a
evita formarea mirosurilor neplăcute. În schimb,
compartimentul congelator rămâne activat
permanent: prin urmare, este posibil să continuaţi
să-l utilizaţi, ca de obicei.



Ce trebuie să faceţi dacă... Cauze posibile Soluţii
Înainte de a contacta serviciul de asistenţă, încercaţi să rezolvaţi problema utilizând sugestiile de mai jos.

Aparatul face prea mult zgomot.

Unele zgomote ale aparatului sunt normale (din moment ce
aparatul este dotat cu un compresor şi cu ventilatoare care se
activează şi se dezactivează automat), de exemplu:
• o şuierătură la pornirea aparatului pentru prima dată, sau după

o perioadă mai lungă de neutilizare.
• un clipocit, când fluidul de răcire pătrunde în tuburi.
• un bâzâit, când se activează supapa de apă sau ventilatorul.
• un scârţâit, când porneşte compresorul sau când gheaţa cade

în recipient.
• o pocnitură bruscă, atunci când compresorul porneşte şi se

opreşte.

Unele zgomote produse în timpul funcţionării pot fi reduse:
• poziţionând perfect orizontal aparatul şi instalându-l pe o

suprafaţă plană,
• depărtând aparatul de mobilă şi evitând contactul cu aceasta,
• controlând dacă sunt amplasate corect elementele interne,
• controlând ca sticlele să nu fie în contact cu alte recipiente.

Panoul de comandă este stins
şi/sau aparatul nu funcţionează

Ar putea fi o problemă de alimentare cu electricitate a aparatului

Verificaţi următoarele:
• să nu fie întrerupt curentul.
• ştecherul să fie bine introdus în priza de curent, iar eventualul
întrerupător bipolar de reţea să fie în poziţia corectă (adică să
permită alimentarea aparatului).
• elementele de protecţie ale instalaţiei electrice a locuinţei să
funcţioneze corect.
• cablul de alimentare să nu fie stricat.
• Tensiunea să fie corectă.

Este posibil să fie activată funcţia "Stand-by" (în funcţie de
model) sau "Eco mode". • Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Motorul rămâne în funcţiune prea
mult

Dacă vremea este caldă sau camera este încălzită, este normal
ca motorul să funcţioneze un timp mai îndelungat. De asemenea,
dacă o uşă a rămas deschisă mai mult timp sau dacă au fost
introduse cantităţi mari de alimente, motorul va funcţiona un timp
mai îndelungat pentru a răci interiorul aparatului.

Evitaţi să poziţionaţi aparatul în zone expuse în mod direct luminii
solare sau lângă surse de căldură.

Pe condensator ar putea exista praf şi scame. Scoateţi soclul frontal (vezi Manualul de instalare) şi curăţaţi cu
ajutorul unui aspirator.

Este posibil ca uşile să nu fie bine închise sau ca garniturile să
nu fie perfect etanşe.

Verificaţi ca uşile să fie bine închise şi ca aerul să nu treacă prin
garniturile uşilor.

Prea multă umiditate în interiorul
compartimentelor.

Dacă încăperea în care este instalat aparatul este foarte umedă,
este normal ca în interiorul aparatului să se acumuleze umiditate.

Produsul trebuie să fie instalat într-o încăpere uscată şi bine
ventilată.

Orificiile de distribuire a aerului ar putea fi astupate.
Verificaţi ca orificiile de distribuire a aerului din interiorul
compartimentelor să nu fie astupate, blocând circulaţia corectă a
aerului.

Temperatura din interiorul
compartimentelor nu este
suficient de scăzută

Cauzele ar putea fi diferite

Verificaţi:
• ca uşile să se închidă corect.
• ca aparatul să nu fie instalat lângă o sursă de căldură.
• ca orificiile de distribuire a aerului din interiorul compartimentelor să

nu fie astupate, blocând circulaţia corectă a aerului.
• Funcţia "Vacation mode" să nu fie activată (vezi Ghidul Rapid,

numai la unele modele). Dacă este necesar, reduceţi temperatura
setată.

Zona care este în contact cu
garnitura este caldă.

Este normal când mediul ambiant este cald şi compresorul este
în funcţiune. Nu este necesară o soluţie.

Uşile nu se închid sau nu se
deschid corect.

Garniturile uşilor ar putea fi murdare sau lipicioase. Curăţaţi garniturile.

Este posibil ca aparatul să nu fie în poziţie perfect orizontală. Dacă este necesar, nivelaţi aparatul (vezi Manualul de instalare).

Becul intern nu funcţionează.

Este posibil să fie activată funcţia "Stand-by" (în funcţie de
model). Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Becul ar putea fi ars. Înlocuiţi becul (vezi Instrucţiunile de utilizare, paragraful
"Întreţinerea şi curăţarea")

Nu se poate utiliza panoul de
comandă: fiecărei apăsări a unui
buton îi corespunde un semnal sonor.

Este posibil să fie activate funcţiile "Siguranţă copii", "Blocarea
butoanelor" sau "Blocarea distribuirii de gheaţă/apă". Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Simbolul "Uşă compartiment
deschisă" clipeşte intermitent şi se
activează un semnal sonor (dacă
este disponibil)

Alarmă Uşă deschisă.
Alarma se activează când uşile rămân deschise mai mult de 2
minute.

Închideţi uşile sau apăsaţi pe butonul de oprire a alarmei, pentru
a dezactiva semnalul sonor.

pe afişaj sunt vizualizate litere şi se
activează un semnal sonor (dacă
este disponibil şi dacă nu a fost
dezactivat anterior).

Alarmă Defecţiune
Alarma indică defectarea unei componente tehnice.

Contactaţi Serviciului de Asistenţă Tehnică autorizat. Pentru a
dezactiva semnalul sonor, apăsaţi pe butonul de oprire a alarmei.

Este posibil să fie activată funcţia "Eco mode". Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Ce trebuie să faceţi dacă... Cauze posibile Soluţii

Clipesc intermitent ledul roşu de
Alarmă întrerupere curent şi
afişajul pentru temperatura
congelatorului, se activează un
semnal sonor (dacă este
disponibil).

Alarmă întrerupere curent. Se activează când se întrerupe
curentul electric pe o perioadă îndelungată, ceea ce duce la
mărirea temperaturii în compartimentul congelator. Pe afişajul
pentru congelator este vizualizată temperatura cea mai mare la
care s-a ajuns în timpul lipsei curentului.

Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi pe butonul de oprire
a alarmei. Controlaţi starea alimentelor înainte de a le consuma.

Această alarmă s-ar putea activa în timpul primei utilizări a
aparatului.

Pentru a dezactiva semnalul sonor, apăsaţi pe butonul de oprire a
alarmei. Aşteptaţi 2-3 ore înainte de a fi atinsă temperatura de
conservare corespunzătoare pentru o încărcare normală a aparatului.

Simbolul "Filtru antibacterian" a
devenit roşu şi/sau clipeşte
intermitent.

Filtru antibacterian terminat (dacă este disponibil). Trebuie să se înlocuiască filtrul (vezi Ghidul Rapid).

Simbolul "Filtru apă" şi-a
schimbat culoarea.

Filtrul pentru apă este pe terminate/s-a terminat (dacă este
disponibil).

Trebuie să se înlocuiască filtrul (vezi Ghidul Rapid). Pentru
înlocuirea filtrului, urmaţi indicaţiile din Instrucţiunile de utilizare.

Dacă aparatul este dotat cu distribuitor de apă şi gheaţă:

Dispozitivul automat de
producere a gheţii nu
funcţionează.

Un aparat nou are nevoie de circa o noapte pentru a atinge
temperatura ideală pentru a putea produce gheaţă.

Aşteptaţi atâta timp cât este necesar congelatorului ca să atingă
o temperatură adecvată.

Este posibil ca dispozitivul automat de producere a gheţii să nu
fie activat (numai la unele modele poate fi dezactivat).

Consultaţi Ghidul Rapid pentru reactivarea dispozitivului automat
de producere a gheţii (numai la unele modele).

Este posibil ca apa să nu ajungă la dispozitivul automat de
produs gheaţă.

Verificaţi ca produsul să fie racordat la reţeaua de apă şi ca
robinetul de apă să fie deschis.

Filtrul de apă poate fi blocat sau poate fi incorect instalat.

Consultaţi instrucţiunile de instalare ale filtrului de apă, pentru a
vă asigura că a fost introdus corect şi că nu e blocat. Dacă nu
este o problemă de instalare sau de înfundare a filtrului, adresaţi-
vă personalului calificat.

Distribuitorul nu furnizează
gheaţă când apăsaţi pe manetă
(sau pe butonul "ice" , la
modelele care nu sunt dotate cu
maneta pentru gheaţă).

Este normal să nu funcţioneze când uşa compartimentului
congelator este deschisă sau când recipientul pentru gheaţă nu
este instalat corect.

Închideţi uşa congelatorului şi/sau verificaţi instalarea
recipientului pentru gheaţă.

Este posibil să fie activate funcţiile "Siguranţă copii" sau
"Blocarea distribuirii de gheaţă/apă". Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Ar putea fi prezente blocuri de gheaţă: este posibil ca
distribuitorul de gheaţă să nu fi fost utilizat un timp îndelungat, iar
cuburile de gheaţă s-au lipit între ele.

Modificaţi selecţia tipului de gheaţă de la "cuburi" la "sfărâmată"
sau invers (numai la unele modele), pentru a înlătura eventualele
blocuri de gheaţă. Dacă distribuitorul tot nu furnizează gheaţă,
aşteptaţi două minute şi repetaţi operaţia.

Scuturaţi recipientul de gheaţă pentru a separa cuburile de
gheaţă şi pentru a-i mări capacitatea. Se recomandă să aruncaţi
gheaţa veche şi să aşteptaţi să fie produsă o serie nouă.

Maneta distribuitorului a rămas apăsată un timp prea îndelungat
(numai la unele modele).

Aşteptaţi circa 3 minute pentru a permite motorului distribuitorului
să se reseteze.

Distribuitorul nu furnizează apă
când apăsaţi pe manetă (sau pe
butonul "water" , la modelele
care nu sunt dotate cu maneta
pentru gheaţă).

Prima dată sunt necesare 15-20 secunde pentru ca circuitul să
se umple.

Aşteptaţi atâta timp cât este necesar pentru ca circuitul să se
umple.

Este posibil să fie activate funcţiile "Siguranţă copii" sau
"Blocarea distribuirii de gheaţă/apă". Dezactivaţi funcţia (vezi Ghidul Rapid).

Filtrul de apă poate fi blocat sau poate fi incorect instalat.

Consultaţi instrucţiunile de instalare ale filtrului de apă, pentru a
vă asigura că a fost introdus corect şi că nu e blocat. Dacă nu
este o problemă de instalare sau de înfundare a filtrului, adresaţi-
vă personalului calificat.

Există condens în zona
distribuitorului de gheaţă/apă.

Este posibil să fie dezactivat dispozitivul anticondens al
distribuitorului (în funcţie de model)

Reactivaţi funcţia apăsând pe întrerupătorul dispozitivului
anticondens din zona distribuitorului de gheaţă/apă (marcat cu o
săgeată în figura de alături), în funcţie de model.

Pe uşă există condens. Este posibil să fie dezactivată funcţia anticondens uşă (în funcţie
de model)

Reactivaţi funcţia apăsând pe întrerupătorul
dispozitivului anticondens din zona
distribuitorului de gheaţă/apă (marcat cu o
săgeată în figura de alături), în funcţie de
model.

Dispozitivul automat de
producere a gheţii face zgomot.

Deoarece aparatul este dotat cu un dispozitiv automat de
producere a gheţii, este posibil să auziţi un bâzâit (care provine
de la supapa de apă), clipocitul apei care se scurge şi
zdrăngănitul gheţii care cade în recipient.

Dezactivaţi dispozitivul automat de producere a gheţii dacă nu
este necesar (vezi Ghidul Rapid), în funcţie de model.

C
u 

re
ze

rv
a 

de
 a

 p
ut

ea
 a

du
ce

 m
od

ifi
că

ri
- 

Pr
in

te
d 

in
 It

al
y 

   
   

 0
4/

12
 -

 W
hi

rlp
oo

l®
Re

gi
st

er
ed

 t
ra

de
m

ar
k/

TM
 T

ra
de

m
ar

k 
of

 W
hi

rlp
oo

l g
ro

up
 o

f 
co

m
pa

ni
es

 -
 ©

 C
op

yr
ig

ht
 W

hi
rlp

oo
l E

ur
op

e 
s.

r.l
. 2

01
2.

 A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed
 -

 h
tt

p:
//w

w
w

.w
hi

rlp
oo

l.e
u

RO

UKRROBGRUSHSKCZPLFINDKNSGRIPENLFGBD

GHID RAPID

5019 315 01062



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


