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БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият храсторез на Black & Decker е направен за оф-
ормяне на жив плет, храсти и къпини. Този инструмент 
е предназначен за употреба само от потребителя.

Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна 
работа с електроинструменти

Внимание! Прочетете всички предупреж-
дения и инструкции за безопасност. Неспаз-
ването на предупрежденията и указанията, 
изброени по-долу, може да доведе до токов 
удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за 
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във 
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася 
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи 
на батерии (без захранващ кабел) електрически ин-
струменти и машини.

1. Безопасност на работното пространство
a. Пазете работното пространство чисто и добре 

осветено. Безпорядъкът и недостатъчното освет-
ление могат да доведат до трудова злополука.

б. Не използвайте електроинструменти в екс-
плозивна среда, като например наличието 
на запалителни течности, газове или прах. 
Електроинструментите произвеждат искри, които 
могат да възпламенят праха или изпаренията.

в. Дръжте деца и странични лица надалече, 
докато работите с електроинструмента. От-
вличане на вниманието може да ви накара да 
изгубите контрол.

2. Електрическа безопасност
a. Щепселите на електроинструмента трябва да 

са подходящи за използвания контакт. Никога, 
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не 
използвайте адаптери за щепсела със заземе-
ни електрически инструменти. Непроменените 
щепсели и контакти намаляват риска от токов 
удар.

б. Избягвайте контакт на тялото със заземени 
повърхности, като например тръби, радиато-
ри, готварски печки и хладилници. Съществува 
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е за-
земено.

в. Не излагайте електроинструментите на дъжд 
и мокри условия. Проникването на вода в елек-
троинструмента повишава опасността от токов 
удар.

г. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не 
използвайте кабела за носене, дърпане или 
изключване на електроинструмента. Пазете 
кабела далече от горещина, масло, остри ръ-
бове или движещи се части. Повредените или 
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

д. Когато работите с електроинструмент на от-
крито, използвайте удължителен кабел, удо-
бен за използване на открито. Използването 

на кабел, подходящ за употреба на открито, на-
малява риска от токов удар.

е. Ако не можете да избегнете работата с елек-
троинструмент на влажно място, използвайте 
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), 
което на английски е Residual Current Device 
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от 
токов удар.

3. Лична безопасност
a. Бъдете нащрек, внимавайте какво правите 

и използвайте разума си, когато работите 
с електроинструмента. Не използвайте елек-
троинструмента, когато сте изморени или 
сте под влияние на наркотици, алкохол или 
лекарства. Един миг разсеяност при работа 
с електроинструмент може да доведе до сери-
озни наранявания.

б. Използвайте лични предпазни средства. Ви-
наги носете защита за очите. Защитни средства 
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за 
безопасност, каска или защита на слуха, използ-
вани при подходящи условия, ще намали трудо-
вите злополуки.

в. Предотвратяване на случайно задействане. 
Уверете се, че превключвача е на позиция 
изключен преди да го свържете към източ-
ника на захранване и/или към батерийното 
устройство, преди да вземете или носите 
инструмента. Носенето на електроинструмент 
с пръста на превключвача или стартирането на 
електроинструменти, когато превключвача е на 
позиция „включен“, може да доведе до трудова 
злополука.

г. Махнете всички регулиращи или гаечни клю-
чове преди да включите електроинструмента. 
Прикрепени към въртящи се части на електроин-
струмента гаечни или регулиращи ключове могат 
да доведат до наранявания.

д. Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно 
на краката си през цялото време. Това позво-
лява по-добър контрол над електроинструмента 
в непредвидими ситуации.

е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи 
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите 
си и ръкавиците далече от движещите се час-
ти. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат 
да бъдат захванати в движещите се части.

ж. Ако са предоставени устройства за свързване 
на изпусканите прашинки или приспособле-
ния за събиране, уверете се, че са свързани 
и използвани правилно. Използването на тези 
средства може да намали опасностите свързани 
с праха.

4. Използване и грижа за електроинструментите
a. Не използвайте насила електроинструменти-

те. Ползвайте подходящ електроинструмент 
за съответната работа. Подходящият електро-
инструмент ще свърши по-добре и по-безопасно 
работата, при темпото, за което е създаден.
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б. Не използвайте електроинструмента, ако 
превключвача не го включва и изключва. 
Всеки електроинструмент, който не може да се 
контролира с превключвача е опасен и трябва 
да се поправи.

в. Изключете щепсела от захранването и/или 
батерията на електроинструмента преди из-
вършването на каквото и да е регулиране, 
смяна на аксесоари или съхраняване на уре-
да. Такива предварителни мерки за безопасност 
намаляват риска от нежелателно задействане на 
електроинструмента.

г. Съхранявайте преносимите електроинстру-
менти извън досега на деца и не позволявайте 
на незапознати с електроинструмента и тези 
инструкции други хора да работят с електро-
инструмента. Електроинструментите са опасни 
в ръцете на необучени потребители.

д. Поддържайте електроинструментите. Прове-
рявайте за размествания в свързванията на 
подвижните звена, за счупване на части и всич-
ки други условия, които могат да повлияят на 
експлоатацията на електроинструментите. При 
повреда на електроинструмента, задължител-
но го поправете преди да го използвате отново. 
Много трудови злополуки са причинени от лошо 
поддържани електроинструменти.

е. Поддържайте режещите инструменти винаги 
добре заточени и чисти. Правилно поддържани-
те режещи инструменти с остри остриета по-труд-
но могат да се огънат и по-лесно се контролират.

ж. Използвайте електроинструментите, аксе-
соарите и допълнителните части към тях 
в съответствие с инструкциите, като взимате 
предвид работните условия и характера на 
работата. Използването на електроинструмента 
за работи, различни от тези, за които е предназ-
начен, може да доведе до опасни ситуации.

5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
a. Презареждайте само със зарядно, определено 

от производителя. Зарядно, което е подходящо 
за един тип батерии може да създаде риск от 
пожар, когато се използват с друг тип батерии.

б. Използвайте електроинструмента само с оп-
ределените за него батерии. Използването на 
друг вид батерии може да предизвика наранява-
не или пожар.

в. Когато батерията не е в употреба, съхранявай-
те я далече от други метални предмети като 
кламери, монети, ключове, пирони, винтове 
или други дребни метални предмети, които 
могат да направят връзка от един терминал 
до друг. Последствията от късото съединение 
могат да бъдат изгаряния или пожар.

г. При извънредни обстоятелства от батериа-
та може да изтече течност; избягвайте кон-
такт. Ако случайно се появи контакт, облейте 
с вода. Ако докоснете очите си с течност, по-
търсете допълнителна медицинска помощ. 
Изтеклата от батерията течност може да причини 
дразнене и изгаряния.

6. Сервизиране
a. Сервизирането на вашия електроинструмент 

трябва да се извършва само от квалифицира-
но лице, като се използват само оригинални 
резервни части. Това ще гарантира безопасната 
употреба на уреда.

Допълнителни предупреждения 
относно безопасността при работа 
с електроинструменти

Внимание! Допълнителни предупреждения 
за безопасност на храсторези

♦ Пазете всички части на тялото далече от ре-
жещото острие. Не отмествайте срязан мате-
риал, както и не дръжте материал за рязане, 
когато отстрието се движи. Първо изключете 
инструмента, преди да разчиствате оплетен 
материал. Един миг разсеяност при работа с ин-
струмента може да доведе до сериозни нараня-
вания.

♦ Носете храстореза за дръжката със спряно 
режещо острие. Когато транспортирате или 
съхранявате храстореза, винаги слагайте 
капака на режещото устройство. Правилната 
работа и поддръжка на храстореза ще намали 
евентуални наранявания от остриетата.

♦ Дръжте електроинструмента за изолираните 
повърхности за захващане, тъй като острието 
може да докосне скрито окабеляване. Конта-
кта на остриетата с „жив“ кабел може да зареди 
с ток металните части на електроинструмента, 
в резултат на което оператора може да получи 
токов удар.

♦ Предназначението е описано в това ръководство. 
Използването на аксесоар, приспособление или 
изпълнението на каквато и да е операция с този 
инструмент, различни от препоръчаните в това 
ръководство, представлява риск от нараняване 
и/или повреда на имущество.

♦ Не носете инструмент с ръце на предната ръкох-
ватка, превключвателя или пусковия бутон, освен 
ако батерията не е отстранена.

♦ Ако преди не сте използвали храсторез, най-
добре е да потърсите практични инструкции от 
опитен потребител, в допълнение към изучава-
нето на това ръководство.

♦ Никога не докосвайте остриетата, докато инстру-
мента работи.

♦ Никога не се опитвайте да спирате остриетата 
насила до точка на покой.

♦ Никога не оставяйте инструмента долу, докато 
остриетата не са напълно спрели.

♦ Редовно проверявайте остриетата за повреда 
и износване. Не използвайте инструмента, когато 
остриетата са повредени.

♦ Внимавайте да избягвате твърди предмети (напр. 
метални жици, релси), когато подрязвате. Ако 
по невнимание ударите такъв предмет, веднага 
изключете инструмента и проверете за повреди.
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♦ Ако инструмента започне да вибрира необичай-
но, веднага го изключете и свалете батерията, 
а след това проверете за повреди.

♦ Ако инструментът се оплете, веднага го изклю-
чете. Свалете батерията преди да оправите ин-
струмента от оплитането.

♦ След употреба, сложете приложената обвивка 
за остриетата. Съхранявайте инструмента, като 
внимавате острието да не е изложено.

♦ Винаги внимавайте всички предпазители да са 
монтирани, когато използвате инструмента. Ни-
кога не се опитвайте да използвате недовършен 
инструмент или инструмент с неодобрени изме-
нения.

♦ Никога не позволявайте на деца да използват 
инструмента.

♦ Внимавайте за падащи отломки, когато режете 
по-високи пластове на жив плет.

♦ Винаги дръжте инструмента с двете си ръце и за 
предоставените ръкохватки.

Безопасност на другите
♦ Tози уред не е предназначен за употреба от хора 

(включително деца) с намалени физически, сен-
зорни или умствени въэможности, или с липса 
на знания, освен ако не са под наблюдение или 
не са били инструктирани относно употребата 
на устройството от човек, отговорен за тяхната 
безопасност.

♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за 
да не си играят с уреда.

Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инстру-
мент, който не е включен в предупрежденията за без-
опасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от 
неправилна употреба, продължителна употреба и др.

Дори и с прилагането на съответните разпоредби за 
безопасност и използването на предпазни средства, 
съществуват допълнителни рискове, които не могат 
да бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване до въртя-

щи се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, ос-

триета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна упо-

треба на инструмента. Когато използвате някой 
инструмент за по-продължително време, трябва 
да правите редовни паузи.

♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето причинена от дишане на 

прах, образуван при работа с вашия инструмент 
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук 
и MDF).

Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани 
вибрации, които са обявени в техническите данни 
и в декларацията за съответствие, са измерени 
в съответствие със стандартен метод за тестване, 
предоставен от EN 60745 и може да се използва за 

сравнение на един инструмент с друг. Декларираните 
стойности на излъчваните вибрации могат, също така, 
да бъдат използвани при предварителната оценка 
за излагането.

Предупреждение! Стойностите на излъчваните ви-
брации по време на активна употреба на електроин-
струмента могат да бъдат различни от декларираната 
стойност, в зависимост от начина на използване на 
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи 
над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за опреде-
ляне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват елек-
трически инструменти като наемни работници, трябва 
да се направи оценка на излагането на вибрации, 
действителните условия на употреба и начина, по 
който се използва инструмента, включително като 
се вземат предвид всички части на работния цикъл, 
като например време, когато инструмента е изключен 
и когато се работи на празен ход, в допълнение към 
времето за задействане.

Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:

Предупреждение! За да се намали риска от 
нараняване, потребителят трябва да проче-
те инструкциите в ръководството.

Носете защитни очила или маска, когато 
използвате инструмента.

Носете защита за слуха, когато работите 
с този инструмент.

Не излагайте инструмента на дъжд и висока 
влажност.

Директивата 2000/14/EC гарантира силата 
на звука.

Електрическа безопасност

Допълнителни инструкции за безопасност 
за батерии и зарядни устройства
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където температурата 

може да надвиши 40 °C.
♦ Зареждайте само при температура на околната 

среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате предоставе-

ното с инструмента зарядно устройство.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструк-

циите от раздела „Защита на околната среда“.

Не се опитвайте да зареждате повредени 
батерии.
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Зарядни устройства
♦ Използвайте само вашето зарядно устройство 

от Black & Decker за зареждане на батерията 
в инструмента, с който е предоставена. Други 
батерии могат да избухнат, причинявайки нара-
нявания и повреди.

♦ Никога не опитвайте да зареждате непрезареж-
дащи се батерии.

♦ Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦ Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не си правете експерименти със зарядното ус-

тройство.

Зарядното устройство е само за употреба 
на закрито.

Преди употреба прочетете ръководството 
с инструкции.

Вашето зарядно устройство е двойно из-
олирано, следователно не е необходима 
заземителен кабел. Винаги проверявайте 
дали захранващото напрежение отговаря на 
напрежението на табелката. Никога не се оп-
итвайте за подмeняте зарядното устройство 
с обикновен захранващ кабел.

♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да 
се смени от производителя или от оторизиран 
сервизен център на Black & Decker, за да се пре-
дотврати злополука.

Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните 
характеристики.
1. Пусков превключвател
2. Поддържащо рамо на предната ръкохватка
3. Предна ръкохватка
4. Заключващ бутон
5. Предпазител
6. Острие

Фиг. A
7. Батерия
8. Зарядно устройство
9. Индикатор за зареждане
10. Бутон за освобождаване на батерията

Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж, свалете батерията 
от инструмента и сложете калъфа на остриетата.
Предупреждение! Преди монтажа се уверете, че 
инструментът е изключен и от електрическата мрежа, 
и че обвивката на острието е сложена върху него.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмен-
та без предпазителя.

Поставяне и сваляне на батерията (фиг. В)
♦ За да поставите батерията (7), трябва да я под-

равните спрямо приемната кутия на инструмента. 
Плъзнете батерията в приемната кутия и я бут-
нете, докато не щракне на място.

♦ За да свалите батерията, натиснете бутона за 
освобождаване (10), докато в същото време из-
дърпвате батерията навън от кутията.

Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи 
със собствената си скорост. Не претоварвайте.

Зареждане на батерията - GTC1445L, 
GTC1845L и GTC1850L (фиг. A)
Батерията трябва да се зареди преди първата употре-
ба и всеки път, когато не може да произведе достатъч-
но мощност при извършване на работа, която е била 
лесно изпълнима преди това. Батерията може да се 
загрее по време на зареждането; това е нормално 
и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при тем-
пература на околната среда по-ниска от 10 °C или над 
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане: 
приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма да за-
режда батерията, ако температурата на клетката 
е под приблизително 0 °C или над 40 °C. Батери-
ята трябва да се остави в зарядното устройство 
и зареждането ще започне автоматично, когато 
температурата на клетката се затопли или охлади.
♦ За да заредите батерията (7), вкарайте я в за-

рядното устройство (8). Батерията ще пасне 
само в зарядното устройство по един начин. Не 
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно 
поставена в зарядното устройство.

♦ Включете зарядното устройство и го свържете 
към контакт.

Индикаторът за зарядност (9) ще присветне. 
Зареждането е завършено, когато индикаторът за 
зареждане (9) започне да свети непрекъснато. Заряд-
ното устройство и батерията могат да бъдат оставени 
включени за неограничено дълго време. Светещият 
диод ще се включва, когато зарядното устройство 
дозарежда батерията.
♦ Заредете разредените батерии до 1 седмица. Жи-

вотът на батерията ще се съкрати многократно, 
ако се съхранява в изпразнено състояние.

Зареждане на батерията - GTC1850L20 
(фиг. А) 
Батерията трябва да се зареди преди първата употре-
ба и всеки път, когато не може да произведе достатъч-
но мощност при извършване на работа, която е била 
лесно изпълнима преди това. Батерията може да се 
загрее по време на зареждането; това е нормално 
и не представлява проблем.

Предупреждение! Не зареждайте батерията при тем-
пература на околната среда по-ниска от 10 °C или над 
40 °C. Препоръчителна температура на зареждане: 
приблизително 24 °C. 
Забележка: Зарядното устройство няма да зареди 
батерията, ако температурата на гнездото за бате-
рии е по ниска от 0 °C или е над 40 °C. Батерията 
трябва да бъде оставена в зарядното устройство 
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и зарядното устройство ще започне да зарежда 
автоматично, когато температурата се затопли 
или охлади.
♦ За да заредите батерията (7), вкарайте я в за-

рядното устройство (8). Батерията ще пасне 
само в зарядното устройство по един начин. Не 
насилвайте. Уверете се, че батерията е напълно 
поставена в зарядното устройство. 

♦ Включете зарядното устройство и включете 
в електрическата мрежа. 

Индикаторът за зареждане (9) ще започне да премиг-
ва продължително (бавно). 
Зареждането е завършено, когато индикаторът за 
зареждане (9) свети непрекъснато в зелено. Заряд-
ното устройство и батерията могат да бъдат оставени 
включени за неограничено дълго време със светещ 
диод. Светещият диод ще се промени в премигващ 
(състояние на зареждане), когато зарядното устрой-
ство започне да дозарежда батерията при необходи-
мост. Индикаторът за зареждане (9) ще свети докато 
уредът е свързан към включеното зарядно устройство. 
♦ Заредете изпразнените батерии в рамките на 

1 седмица. Животът на батерията ще се съкра-
ти многократно, ако се съхранява в изпразнено 
състояние. 

Оставяне на батерията в зарядното 
устройство 
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да 
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща 
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази 
батерийният пакет напълно зареден.

Диагностика на зарядното устройство
Ако зарядното устройство индицира слаба или по-
вредена батерия, индикаторът за зареждане (9) ще 
присветва червено с бързо темпо. Продължете както 
следва:
♦ Поставете батерията отново (7).
♦ Ако индикаторът за зареждане продължи да 

премигва бързо в червено, използвайте друга 
батерия, за да установите дали процесът на за-
реждане работи правилно.

♦ Ако другата батерия се зарежда правилно, ори-
гиналната батерия е дефектна и трябва да бъде 
върната на сервизен център за рециклиране.

♦ Ако новата батерия дава същата индикация, как-
то оригиналната батерия, отнесете зарядното 
устройство за тестване в оторизиран сервизен 
център.

Забележка: Може да ви отнеме до 60 минути, за 
да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако 
батерията е прекалено гореща или студена, свет-
линният диод ще присветва в червено, бързо 
и бавно, равномерно и повторяемо.

Включване и изключване
Забележка: За вашата безопасност, този инструмент 
е снабден с двойна система за включване. Тази сис-
тема предотвратява пускането на инструмента по 
невнимание и ще се задейства само, ако държите 
машината с две ръце.

Включване (фиг. С)
♦ Хванете предната ръкохватка (3) с една ръка 

така, че поддържащото рамо на предната ръ-
кохватка (2) да е натиснато навътре в тялото на 
предната ръкохватка.

♦ Издърпайте заключващ бутон (4) назад, като из-
ползвате палеца си и в същото време натиснете 
пусковият ключ (1), за да стартирате инструмента.

♦ Освободете заключващият бутон.

Изключване
♦ Освободете ключа на ръкохватката (2) или пу-

сковия ключ (1).
Предупреждение! Никота не се опитвайте да засто-
порите някой от ключовете на позиция.

Съвети за оптимална употреба
♦ Започнете с подкастрянето на горната част на 

живия плет. Леко наклонете инструмента (до 15°, 
в съответствие с линията на рязане) така, че 
върховете на острието да сочат леко към живият 
плет (фиг. D). Това ще подобри ефективността на 
рязане. Дръжте инструмента под желания ъгъл 
и го движете стабилно по линията на рязане. 
Двустранното острие ви позволява да режете 
и в двете посоки.

♦ За да се получи много право срязване, опънете 
нишка по дължината на живият плет на желаната 
височина. Използвайте нишката като насока, като 
режете над нея. (Фиг. Е)

♦ За да се получат плоски страни, режете нагоре 
по посока на растежа. Младите стъбла се движат 
навън, когато острието реже надолу, което води 
до плитки участъци по живият плет (фиг. F).

♦ Внимавайте, за да избегнете чужди предмети. 
С особено внимание избягвайте твърди предмети 
като метална жица и релси, понеже те могат да 
повредят остриетата (фиг. G).

♦ Редовно смазвайте остриетата.

Ръководство за подрязване 
(Великобритания и Ирландия)
♦ Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни 

листа (нови листа всяка година) през юни и ок-
томври.

♦ Вечнозелените подрязвайте през април и август.
♦ Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо 

развиващи се храсти на всеки шест седмици, 
считано от май до октомври.

Ръководство за подрязване (Австралия 
и Нова Зеландия)
♦ Подрязвайте живи плетове и храсти със сезонни 

листа (нови листа всяка година) през декември 
и март.

♦ Вечнозелените подрязвайте през септември 
и февруари.

♦ Подрязвайте иглолистни дървета и други бързо 
развиващи се храсти на всеки шест седмици, 
считано от октомври до март.
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Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използвани-
те допълнителни приспособления. Приспособленията 
на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти 
за високо качество с цел да повишат ефективността 
на работа на вашия инструмент. Чрез използването на 
тези допълнителни приспособления вие ще получите 
най-доброто от работата с вашия инструмент.

Поддръжка
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за 
продължителна и дългосрочна работа с минимална 
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа 
зависи от правилната грижа за инструмента и от редов-
ното почистване. Смазочно масло можете да намерите 
от вашия дилър на Black & Decker (кат. A6102-XJ).

Предупреждение! Преди извършването на каквато 
и да е поддръжка на жичен или безжичен електро-
инструмент:
♦ Изключете уреда/инструмента от захранващата 

мрежа.
♦ Или изключете и свалете батерията от уреда/

инструмента, ако уреда/инструмента има отделен 
пакет с батерии.

♦ Или изтощете батериите докрай, ако са интеграл-
ни и след това изключете.

♦ Изключете зарядното устройство преди почист-
ване. Вашето зарядно не изисква никаква под-
дръжка, освен редовно почистване.

♦ Редовно почиствайте вентилационните отвори 
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство, 
като използвате мека четка или суха кърпа.

♦ Редовно почиствайте кожуха на мотора, като из-
ползвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен 
препарат или такъв на разтворителна основа.

♦ След употреба, внимателно почистете остриета-
та. След почистване, нанесете слой леко машин-
но масло, за да се предотврати ръждясването на 
остриетата.

Подмяна на щепсела (само за 
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦ Свържете кафявата жица към живия терминал 

в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралния терминал.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване 
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за 
монтаж, които се предоставят с доброкачествените 
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.

Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва 
да се изхвърля с обикновените битови от-
падъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт 
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, 

не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този 
продукт в съответния пункт.

Разделното събиране на използвани проду-
кти позволява на материалите да бъдат ре-
циклирани и използвани отново. Повторното 
използване на рециклираните материали 
помага за предпазване на околната среда 
от замърсяване и намалява необходимостта 
от сурови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно 
събиране на електрически продукти от вашия дом, 
в пунктове за събиране или до търговския обект, къ-
дето е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране 
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след 
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да 
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия 
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който 
ще го приеме от наше име.

Можете да проверите местонахождението на вашият 
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете 
с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен 
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб 
сайт можете да намерите пълен списък на агентите 
на Black & Decker, както и информация за нашата 
следпродажбена поддръжка и контакти, които са на 
разположене на www.2helpU.com.

Батерии

Когато се изтощят, изхвърлете батериите 
с дължимата грижа към околната среда:

♦ Изтощете напълно батерията, след което я изва-
дете от инструмента.

♦ NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рецикли-
рат. Поставете батериите в подходяща опаковка, 
за да сте сигурни, че клемите няма да предизви-
кат късо съединение. Занесете ги до който и да 
е лицензиран сервизен агент или до местната 
станция за рециклаж.

♦ Внимавайте да не направите късо съединение 
с изводите на батериите.

♦ Не изгаряйте батериите, понеже това може да 
доведе до наранявания или експлозия.

Технически данни
   GTC1445L GTC1850L
   (H1) (H1)
Напрежение VDC 14,4 18
  VAC 14,4 18
Удари на острието (без натоварване) мин-1 1200 1300
Дължина на острието см 45 50
Луфт на острието мм 18 18
Спирачно време на острието s <1 <1
Тегло кг 2,4 2,6
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Батерия  BL1114 BL1518
Напрежение VDC 14,4 18
Капацитет Ah 1,3 1,5
Тип  Li-Ion Li-Ion

Зарядно устройство  905902** 905902**
   (тип. 1) (тип. 1)
Входящо напрежение VAC 100 - 240 100 - 240
Изходно напрежение VDC 8 - 20 8 - 20
Ток мА 400 400

   GTC1845L GTC1850L20
   (H1) (H1)
Напрежение VDC 18 18
  VAC 18 18
Удари на острието (без товар) мин-1 1300 1300
Дължина на острието см 45 50
Луфт на острието мм 18 18
Спирачно време на острието s < 1 < 1
Тегло кг 2,6 2,6

Батерия  BL1518 BL2018
Напрежение VDC 18 18
Капацитет Ah 1,5 2,0
Тип  Li-Ion Li-Ion

Зарядно устройство  905902** 905713**
   (typ. 1) (typ. 1)
Входящо напрежение VAC 100 - 240 230
Изходно напрежение VDC 8 - 20 20,5
Ток A 0,4 2

Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 73,8 dB(A), колебание (K) 3,89 dB(A),
Звукова мощност (LWA) 93,8 dB(A), колебание (K) 3,89 dB(A)

Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah, D) < 2,1 м/с², 
колебание (K) 1,5 м/с²

Декларация за съответствие 
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА

ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО

GTC1445L / GTC1845 / GTC1850L
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани 
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-15.

2000/14/EC, Храсторез 1300 мин-1, Aнекс V
Измерена звукова мощност (LpA) 93,8 dB(A)
Колебание (K) 3,89 dB(A)
Гарантирана звукова мощност (LpA) 97,7 dB(A)

Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация, 
моля, свържете с Black & Decker на следния адрес или 
се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на 
техническия файл и прави тази декларация от името 
на Black & Decker.

 Кевин Хюит
Vice-President Global 

Engineering
Black & Decker Europe, 
210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD
Великобритания

06/11/2013

Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите проду-
кти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция 
е само допълнение към вашите законови права, а не 
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на 
страните членки на ЕС и на европейската свободна 
търговска зона.

Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради 
лоши материали, недобра изработка или несъответ-
ствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker 
гарантират за замяна на дефектните части, поправка 
на продуктите, които са предмет на износване или 
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално 
неудобство за клиента:
♦ Продуктът е използван за работа, професионал-

но или за отдаване под наем;
♦ Продуктът е използван неправилно или не е под-

държан;
♦ Продуктът е повреден от други обекти, вещества 

или инциденти;
♦ Направен е опит за поправка от хора, които не 

са авторизирани агенти или сервизен персонал 
на Black & Decker.
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За да се възползвате от своята гаранция, вие 
трябва да имате доказателство за покупката, 
която да представите на търговеца или сервизния 
агент. Можете да проверите местонахождението 
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като 
се свържете с местния офис на Black & Decker 
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно 
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите 
пълен списък на агентите на Black & Decker, 
както и информация за нашата следпродажбена 
поддръжка и контакти, които са на разположене на 
www.2helpU.com.

Моля, посетете нашият уебсайт 
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате 
новият си продукт на Вlack & Decker и да 
получавате новини за нови продукти 
и специални оферти. Повече информация за 
марката Black & Decker и нашите продукти е на 
разположение на www.blackanddecker.co.uk.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05





<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


