
NÁVOD K OBSLUZE

SANA JUICER EUJ-828





02

04

06

07

08

10

12

13

14

15

17

19

20

21

23

Bezpečnostní opatření 

Části přístroje a příslušenství

Rozložení odšťavňovací komory

Příprava surovin; Volba síta 

Sestavení odšťavňovače před odšťavňováním

Sestavení odšťavňovače před výrobou zmrzliny 

Nasazení odšťavňovací komory na základnu

Odšťavňování / Výroba zmrzliny 

Použití ovládací páčky pro regulaci drti

Nastavení ovládací páčky podle použitých surovin

Údržba odšťavňovače 

Rady k odšťavňování

Pokud se lisovací šnek v průběhu odšťavňování zastaví 

Před zamýšlenou opravou

Technická specifikace 

01 Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze.

02 Uchovávejte tento návod na lehce dostupném místě.
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Bezpečnostní opatření

• Spotřebič nezapojujte ani nevypojujte z elektrické sítě mokrýma 
rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Spotřebič připojujte pouze do zásuvek s napětím 230 - 240 V. Jiná 
hodnota napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár či poškození 
motoru spotřebiče. 

• Zapojte řádně napájecí kabel do zásuvky. Nesprávné zapojení může 
způsobit úraz elektrickým proudem či požár.

• Je-li napájecí kabel poškozený, měl by být nahrazen pouze 
oprávněnou osobou. Používáním poškozeného napájecího kabelu riskujete 
úraz elektrickým proudem či požár.

• Nepokoušejte se spotřebič sami opravit či jej nějakým způsobem 
upravovat. Nevkládejte žádné předměty do otvorů v základně přístroje. 
To by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné komplikace. 
Pro technickou podporu kontaktujte místní autorizované servisní středisko.

• Nepoužívejte zástrčku, není-li správně připevněna k napájecímu 
kabelu. Může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem či jinému zranění.

• Nikdy nenamáčejte základnu přístroje. Zabraňte tomu, aby se jakákoli 
kapalina či jiné látky dostaly do vypínače umístěného na přístroji. Nedotýkejte se 
vypínače mokrýma rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru.

• Napájecí kabel musí být připojen pouze do uzemněné zásuvky.
Neuzemňujte spotřebič k plynové trubce, plastovému vodnímu potrubí, k telefonní 
lince atd. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi 
či poškození spotřebiče. 

• Nikdy spotřebič nerozebírejte, je-li v provozu. Je-li přístroj v provozu, 
nikdy nedávejte prsty, ani cizí předměty, jako jsou vidličky, lžíce nebo jídelní 
hůlky, do plnicího hrdla spotřebiče ani do výpusti na dužinu či šťávu. Může dojít 
k úrazu či jiným komplikacím.

• Nedovolte dětem odšťavňovač používat. Tento přístroj mohou používat 
osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností pouze pokud 
jsou pod pečlivým dohledem nebo v případě, že byly o bezpečném způsobu 
jeho používání poučeny a poučení rozuměly.

• Spotřebič nepoužívejte, dokud není násypka správně nasazena 
na svém místě. Nesprávné nasazení násypky může způsobit zranění či zničení 
přístroje.

• Došlo-li k úniku plynu, spotřebič nezapojujte do zásuvky. Ihned 
otevřete okno a místnost řádně vyvětrejte. Nedostatečné vyvětrání může způsobit 
zranění či poškození přístroje. 
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• Pokud se šnek během odšťavňování zastavil, podržte tlačítko 
[REV] na 2-3 vteřiny. Uvolněte tlačítko a počkejte, až se šnek úplně zastaví. 
Pak opět stiskněte tlačítko [ON]. Pokud je odšťavňovač přeplněný a opakovaně 
se zastavuje, může dojít k poškození jeho částí a omezení jeho provozu kvůli 
přehřátí motoru. Pokud problém přetrvává, ihned spotřebič zastavte a obraťte 
se na servisní středisko.

• Se spotřebičem během provozu nehýbejte, a ani jej nerozebírejte.
Mohlo by dojít k úrazu či k poškození spotřebiče. Budete-li chtít se spotřebičem 
hýbat či jej rozložit, vždy jej předtím vypněte a vypojte ze zásuvky.

• Při používání přístroje si dejte pozor, aby se vám do odšťavňovače
nedostala kravata, náhrdelník, šátek apod. Může dojít ke zranění
a poškození či zničení spotřebiče.

• Odšťavňovač umístěte na rovný a stabilní povrch.

• Nepoužívejte odšťavňovač nepřetržitě déle než 30 minut.
Po každých 30 minutách provozu jej nechte 5 minut odpočinout. Nenecháte-li 
spotřebič vychladnout, může dojít ke zničení motoru.

• Ke vkládání surovin do plnicího hrdla používejte pouze přiloženou 
pěchovací zátku.

Použití jiného předmětu může způsobit úraz či nenávratně poškodit 
odšťavňovač. 

• Nenechte spotřebič spadnout na zem či jej jakkoli poškodit 
těžkými předměty. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru 
či zničení spotřebiče.

• Pokud ze spotřebiče vychází nepříjemný zápach, kouř nebo 
dochází k jeho přehřátí, ihned jej přestaňte používat a obraťte se 
na servisní středisko. U nových spotřebičů je běžné, že z nich při prvních 
použitích vychází nepříjemný zápach. Ten ale zanedlouho zmizí.

• Po každém použití spotřebič vypněte. Stejně tak před každým 
jeho rozebíráním a čištěním. Při vypojování spotřebiče ze zásuvky nikdy 
netahejte za kabel, ale za zástrčku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem 
nebo požáru.

• Odšťavňovač nemyjte ve vodě o teplotě 80 °C a vyšší. Odšťavňovač 
ani žádnou z jeho částí nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít k jejich 
deformaci či úplnému zničení.

• Při manipulaci se spotřebičem jej držte oběma rukama za spodní 
část jeho základny. Nedržte jej pouze za násypku. Spotřebič by mohl 
spadnout a rozbít se či způsobit zranění.

• Spotřebič není určen pro komerční využití. Přeplňováním násypky 
může dojít ke zničení odšťavňovače. 
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05 Pěchovací zátka

03 Lisovací šnek

Osa šneku

02 Držák stěrek

06-08 Síta

04 Odšťavňovací komora

Výpust šťávy

Upevňovací kolík

Výpust 
dužiny

Páčka
pro regulaci drti

Zátka výpusti šťávy

Těsnění výpusti
šťávy

01 Násypka

Plnicí hrdlo

Značky 
pro správné 
sestavení 

Vývod 
zmrzliny

06 Jemné síto 07 Hrubé síto 08 Síto na výrobu zmrzliny

Spodní 
část síta

Části přístroje a příslušenství

Boční 
část 
násypky

10 Nádoba na drť 9 Nádoba na šťávu 

Silikonové 
stěrky

Držák 
stěrek
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12 Čisticí kartáček

Hlavní vypínačHřídel 
motoru

Značky pro správné sestavení 

11 Základna

Zarážky

Části přístroje a příslušenství



06

Před prvním použitím všechny části spotřebiče umyjte.

Otočte násypkou proti směru hodinových ručiček      
a sundejte ji ze spotřebiče pohybem směrem vzhůru.

Z odšťavňovací komory vyndejte síto i s držákem 

stěrek.

Vytáhněte síto z držáku stěrek. 

Lisovací šnek držte za obě strany a vytáhněte jej.  

Rozložení odšťavňovací komory
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Síto na zmrzlinu se používá k výrobě zmrzliny a sorbetů ze zmraženého ovoce.

Při vkládání malých dávek nasekaného zmraženého ovoce je jeho využití mnohem 

efektivnější. Síto nepřetěžujte velkými kusy zmraženého ovoce. Pokud je ovoce 

rozmrazené příliš, může dojít k úniku šťávy přes výpust. To je zcela běžné a není to 

zapříčiněno vadou spotřebiče. Při použití síta na zmrzlinu nevkládejte do odšťavňovače 

ledové kostky ani suroviny právě vytažené z mrazáku. Nechte je chvíli povolit.

Hrušky, kiwi, okurky atd. je možné odšťavňovat se slupkou i semínky. 
Jablečná jadérka mohou být ve velkém množství toxická, je tedy lepší je 
před odšťavňováním odstranit.

Oddělte bobule od třapin. Z granátového jablka použijte pouze dužnaté bobule.

Z ovoce jako je vodní meloun, cukrový meloun, pomeranč, grep či citron oddělte 
kůru/slupku a nakrájejte je na kousky velké tak, aby se vešly do násypky.

Mango, třešně, broskve či švestky mají tvrdé pecky, které mohou poškodit 
lisovací šnek. Proto je před odšťavňováním odstraňte. 

Suroviny s dlouhými vlákny nakrájejte na malé kousky (max. 4 cm). Mladou 
pšenici (wheatgrass) a pažitku vkládejte po hrstech. Vláknité suroviny
vkládejte do odšťavňovače pomalu.

Ovoce omyjte, oloupejte, zbavte pecek, nakrájejte na menší kousky (cca 2cm) 
a nechte zamrazit. Před zpracováním na odšťavňovači nechte suroviny trochu 
povolit, aby nedošlo k poškození odšťavňovače. Nikdy nevhazujte ovoce 
zmrzlé na kámen! Vynikající zmrzlinu získáte ze směsi mražených banánů 
a bobulovitého ovoce.

Chcete-li odšťavňovat zázvor, nakrájejte jej na tenké kousky a do odšťavňovače 
je vkládejte pomalu. Kořenová zelenina, jako mrkev či řepa, se nejlépe vylisuje, 
pokud ji nakrájíte na menší a tenčí kousky. V případě odšťavňování většího 
množství kořenové zeleniny může dojít k zanesení lisovacího ústrojí. Proto je 
dobré odšťavňovač po každém kilogramu rozebrat a pročistit, abyste předešli 
problémům při rozebírání ústrojí po ukončení odšťavňování.

Volba síta

Jablka · Hrušky · 
Kiwi · Okurky

Vodní meloun · 
Ananas · 
Pomeranče · 
Grepy · Citrony

Mango · Třešně · 
Broskve

Wheatgrass · 
Halucha jávská · 
Pažitka · Řapíkatý 
celer · Kapusta 

Jemné 

síto

Hrubé 

síto

Síto 
na 
výrobu 
zmrzliny

Ovoce

Zázvor · Mrkev · 
Řepa

Granátové jablko · 
Hroznové víno 

Příprava surovin k odšťavnění 

Příprava surovin na výrobu zmrzliny/sorbetu 

Toto síto je určeno pouze pro zpracování zmraženého ovoce.
Nepoužívejte jej pro sekání ledu či ořechů.Poznámka

Hrubé síto má větší otvory, díky nimž je šťáva hustší a bohatší na dužinu. Pokud 
máte rádi šťávu s kousky dužiny, odšťavněte s hrubým sítem například pomeranče 
nebo ananas. Hrubé síto je skvělé i na bobuloviny a obecně měkké suroviny, 
jako jsou broskve, švestky. 

Příprava surovin / Volba síta

Jemné síto má malé otvory, díky čemuž bude šťáva dokonale čistá. Můžete s ním 
odšťavňovat jakékoli ovoce a zeleninu.

Bobuloviny 
a suroviny 
se zrníčky

Během odšťavňování surovin se zrníčky, jako je rybíz, hrozny, angrešt, maliny, 
sledujte, jestli plynule vychází odpad. Pokud přestane vycházet, vypněte
odšťavňovač, rozeberte jej a před dalším odšťavňováním vyčistěte. Bobuloviny
je obecně lepší odšťavňovat jako doplňkové společně s jiným ovocem  
a zeleninou. Odšťavní se efektivněji. 
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2
KROK

Síto vložte do držáku stěrek tak, jak 
je vyobrazeno na obrázku.

Do síta vložte lisovací šnek.

1
KROK

Sestavení odšťavňovače před odšťavňováním 
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Na odšťavňovací komoru nasaďte 
násypku a pootočte jí ve směru 
hodinových ručiček, dokud nezapadne 
na své místo. 

Násypka může být otočená 
i na druhou stranu.

Části složené podle [KROKU 2] vložte 
do odšťavňovací komory a otáčejte 
sítem tak, aby zapadly do drážky 
ve spodní části komory.

3
KROK

4
KROK

Sestavení odšťavňovače před odšťavňováním

Poznámka



10

Poznámka

Držák stěrek
není nutné 
používat při 
výrobě zmrzliny.

2
KROK

Vložte síto na výrobu zmrzliny do od-
šťavňovací komory. Vývod zmrzliny 
ze síta zarovnejte s výpustí šťávy. 

Do síta vložte lisovací šnek a otáčejte 
jím, dokud nesedí pevně na svém 
místě.

1
KROK

Sestavení odšťavňovače před výrobou zmrzliny 

Vývod 
zmrzliny

Výpust šťávy
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Poznámka

Na odšťavňovací komoru nasaďte 
násypku a pootočte jí ve směru 
hodinových ručiček, dokud nezapadne 
na své místo. 

3
KROK

Sestavení odšťavňovače před výrobou zmrzliny

Násypka může být otočená 
i na druhou stranu.
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Přepněte páčku do polohy 
ZAVŘENO [ CLOSE] (1). 

Spodní část odšťavňovací komory nasaďte 
na zarážky základny. Není-li páčka přepnuta 
do polohy ZAVŘENO [ CLOSE], nebude odšťavňovací 
komora na základně sedět správně.

Zkontrolujte, zda je značka na násypce 
zarovnaná se značkou na základně. 

Nasazení odšťavňovací komory na základnu

Nasazení se provádí stejně u všech tří typů sít.

Poznámka

Poznámka

Uvnitř násypky jsou 2 magnetické body, které 
umožňují nasadit ji tak, aby směřovala na obě 
strany.

Odšťavňovač Sana 828 je vybaven bezpečnostními 
pojistkami. Pokud tedy není odšťavňovací komora správně 
nasazena na základnu přístroje, odšťavňovač nebude 
pracovat.
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ON

REV

Stop

ON

REV

1

3

5

2

4

Odšťavňování / Výroba zmrzliny 

Poznámka

Při přepínání mezi standardním a zpětným chodem 
vždy počkejte, dokud se šnek zcela nezastaví. 

Suroviny vkládejte do násypky
postupně. Použijte pěchovací zátku.

K uvolnění surovin uvíznutých v násypce 
používejte výhradně pěchovací zátku. Žádné jiné 
předměty do odšťavňovače nevkládejte.
Suroviny krájejte na 3 - 4 cm široké kousky, 
zkrátka tak, aby se vešly do plnicího otvoru. Při 
odšťavňování většího množství surovin
přepněte po každých 400 ml získané šťávy 
páčku pro regulaci drti do polohy 
POOTEVŘENO [  ]. Dojde k vypuštění 
přebytečné dužiny. Poté vraťte páčku zpět do 
polohy ZAVŘENO. 

Pro zapnutí spotřebiče stiskněte 
tlačítko [ON].
Odšťavňovač se nezapne, pokud není odšťavňo-
vací komora správně nasazena na základně.

Před spuštěním přístroje přepněte 
páčku do polohy ZAVŘENO

[   CLOSE].
Pokud není páčka v poloze ZAVŘENO [     CLOSE], 
odšťavňovací komora nebude správně sedět 
na základně.

Zpětný chod
[REV]

ZAPNUTO
[ON] Stiskněte

Pěchovací 
zátka

Horní část

násypky

Boční 
část 

násypky 

Zpětný chod

[REV]

ZAPNUTO

[ON]

Po dokončení odšťavňování stiskněte 
tlačítko [REV]. Dojde k zastavení 
spotřebiče.

Podržením tlačítka [REV] poběží motor na zpětný 
chod. Tato funkce slouží k uvolnění uvíznutých 
surovin.

Šťáva: Po každých 400 ml šťávy 
a před vložením posledních surovin
přepněte páčku do polohy 
„POOTEVŘENO“ [     ].
Zmrzlina: Páčku nechte od začátku 
v poloze ZAVŘENO [   CLOSE], 
aby došlo k promísení ingrediencí 
určených pro výrobu zmrzliny. Nechte 
ji v této poloze po celou dobu.
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Po odejmutí odšťavňovací komory z motorové základny 
přepněte páčku do polohy OTEVŘENO [OPEN    ]. Díky 

tomu při mytí výpusti drti voda snadněji odteče 

z odšťavňovací komory. Po mytí a uschnutí přepněte

páčku zpět do polohy ZAVŘENO  (CLOSE).

Poznámka: Do polohy OTEVŘENO (OPEN) může být 
páčka otevřena pouze když není odšťavňovací komora 
nasazena na základně spotřebiče.

Páčka v poloze OTEVŘENO [OPEN   ]: Čištění   

Při výrobě zmrzliny či sorbetu nedochází k oddělování 
dužiny, páčku tedy přepněte do polohy ZAVŘENO
[    CLOSE] a nechte ji tak po celou dobu práce 
s odšťavňovačem. 

Páčka v poloze ZAVŘENO [   CLOSE]: Výroba zmrzliny   

Páčka v poloze ZAVŘENO [   CLOSE]: Příprava na odšťavňování   

U běžných surovin je odšťavňování nejrychlejší, je-li páčka 
během odšťavňování v poloze ZAVŘENO [     CLOSE]. 
Pokud při odšťavňování získáte více než 400 ml šťávy, 
přepněte páčku do polohy POOTEVŘENO a uvolněte 
nahromaděnou dužinu. Poté vraťte páčku zpět.

Při odšťavňování surovin s tvrdšími jádry (hrozny, 
granátová jablka apod.) začněte odšťavňovat s páčkou 
v poloze ZAVŘENO [    CLOSE] a až začne z výpusti 
vytékat šťáva, přepněte ji do polohy POOTEVŘENO (    )
a nechte ji tak až do konce odšťavňování. 

Při vkládání posledních kousků surovin přepněte 
páčku do polohy POOTEVŘENO (     ). Násypka tak půjde 
po skončení odšťavňování lépe otevřít.

Pokud komoru proplachujete za chodu vodou, přepněte 
páčku do polohy POOTEVŘENO (  ), aby došlo        
k odstranění dužiny.

Použití ovládací páčky pro regulaci drti

 Ovládací páčka je umístěna mezi výpustí šťávy a výpustí dužiny.
 Reguluje tlak v odšťavňovací komoře a tím zvyšuje výtěžnost šťávy.

Poznámka: Při zaseknutí násypky

Pokud je po odšťavňování obtížné sundat násypku z odšťavňovací komory, přepněte páčku 
do polohy POOTEVŘENO ( ) a podržte na 3 - 4 vteřiny tlačítko [REV].
Tento postup opakujte 2 - 3krát a násypka půjde lehce sejmout.

Páčka v poloze POOTEVŘENO [    ]: Dokončení odšťavňování, čištění  
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Hroznové víno, granátové jablko, kiwi, rajčata, rybíz, maliny atd.

Banány, jahody, borůvky atd.

Přepněte páčku do polohy ZAVŘENO
[    CLOSE]. 

Po každých 400 ml šťávy a těsně před 

ukončením odšťavňování přepněte páčku do 

polohy POOTEVŘENO [     ]. 

Jakmile z odšťavňovače začne vytékat šťáva, 

přepněte páčku do polohy POOTEVŘENO [     ].

1. Přepněte páčku do polohy ZAVŘENO
[    CLOSE].

2. Zaklapněte zátku výpusti šťávy.
3. Do zapnutého odšťavňovače střídavě 

vhazujte ovoce a přilévejte kravské nebo 
rostlinné mléko. 

4. Jakmile se komora naplní, vypusťte nápoj 
do sklenice. 

Ingredience

Suroviny obsahující semínka

Příprava mléčných nápojů

Nastavení ovládací páčky podle použitých surovin

Poznámka

Jablka, hrušky, vodní a cukrový meloun, jahody, borůvky, pomeranče, grep, citrony, mango, 
švestky, broskve, třešně, kaki, ananas, wheatgrass, petržel, řapíkatý celer, pampelišky, mrkev, 
zázvor, brambory, řepa, paprika, brokolice, květák, zelí, kapusta, špenát, batáty, dýně

Abyste získali co nejkvalitnější šťávu, používejte páčku podle vlastností použitých 
surovin. Pokud při odšťavňování získáte více než 400 ml šťávy, přepněte páčku 
do polohy POOTEVŘENO a uvolněte nahromaděnou dužinu. Násypka nesmí 
být během odšťavňování z odšťavňovací komory sejmuta, při zvýšeném 
tlaku v odšťavňovací komoře může dojít k jejímu poškození.

Přepněte páčku do polohy ZAVŘENO
[    CLOSE].
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Výroba rostlinného mléka

Poznámka

Hotové mléko je poměrně čisté. Pokud jej chcete co nejčistší, nalijte mléko znovu 
do zapnutého odšťavňovače. Odstraníte tím poslední zbytky drti. Lze dochutit sirupem, 
vanilkovým extraktem a podobně. Čisté mandlové mléko můžete použít všude 
tam, kde obvykle používáte mléko kravské (při pečení, do kávy, do smoothie). 
Drť nemusíte vyhazovat, dá se sníst nebo ji použijte například při pečení.

Pozor!
Makové mléko nelze s tímto odšťavňovačem připravit, protože mák je příliš drobný.

01 Sestavte odšťavňovač podle pokynů na stranách 8 a 9 (stejně jako 
před odšťavňováním ovoce a zeleniny). Použijte jemné síto.

02 Přepněte páčku do polohy ZAVŘENO (CLOSE).

03 Zavřete výpust šťávy. 

04 Zapněte odšťavňovač a vhoďte první malou hrstku namočených ořechů 

či semen.

05 Přímo do plnicí trubice přilijte trochu vody. 

06 Jakmile začne vycházet drť, přepněte páčku do polohy POOTEVŘENO. 

Nechte ji v této poloze až do konce.

07 Střídavě vhazujte ořechy či semena (stále po hrstkách) a dolévejte vodu. 

S dalším plněním vždy vyčkejte, dokud se nezpracuje předchozí dávka. 

Poměr ořechů a vody záleží na vaší chuti, doporučujeme například 300 ml 

vody na 100 g ořechů. Pokud chcete mléko řidší či hustší, poměr upravte.

08 Jakmile se mléko v komoře dostatečně promíchá, vypusťte ho do sklenice. 

Ořechy nebo semena předem namočte na 6 hodin do vody. Potom vodu vylijte 
a suroviny propláchněte. 

Příprava surovin

S pomocí odštavňovače si můžete připravit rostlinné mléko z různých druhů ořechů 
a semen, například mandlové, lískové, vlašské, kešu, para, slunečnicové nebo konopné. 
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Čištění jednotlivých částí odšťavňovače

Při čištění odšťavňovače myjte vnitřní část a dno 
odšťavňovací komory pod tekoucí vodou, abyste 
odstranili usazenou dužinu.

Těsnění odšťavňovací komory nelze demontovat.  
Pokusíte-li se o odmontování těsnění, hrozí poškození 
spotřebiče a může tak dojít k unikání šťávy během 
odšťavňování.

Údržba odšťavňovače

Doporučujeme spotřebič čistit ihned po každém použití, jinak se mohou vytvořit 
usazeniny, které ztěžují jak rozebírání, tak čištění spotřebiče. Taktéž může dojít 
ke snížení jeho výkonnosti. Žádnou z částí nemyjte v příliš horké či vařící vodě. 
Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály, rozpouštědla ani ostré nářadí. 
Odšťavňovač ani žádnou z jeho částí nemyjte v myčce nádobí. Po umytí jej 
vysušte utěrkou a nechte doschnout na vzduchu.

Poznámka

Těsnění 
odšťavňovací 
komory 

07

06

05

04

03

02

01

Těsnění 
odšťavňovací 
komory

I když čištění nezanedbáváte, na dílech mohou 
časem vznikat usazeniny ze zaschlé šťávy        
a vodního kamene. Proto čas od času 
namočte díly do roztoku vody s jedlou sodou, 
kyselinou citrónovou, octem nebo Savem na 
čištění studní a bazénů. Nechte je ponořené 
30 minut a pak důkladně opláchněte vodou. 
Díly budou opět jako nové. 

Až se spotřebič zcela zastaví, vypojte suchýma 
rukama napájecí kabel z elektrické sítě.
Sundejte ze základny odšťavňovací komoru. 
Pootočte násypkou a sundejte ji. Rozložte 
odšťavňovací komoru. 
Díly opláchněte pod teplou tekoucí vodou (ne 
teplejší než 80 °C), případně dočistěte síto 
přiloženým kartáčem. 
Abyste mohli odšťavňovací komoru vyčistit
pohodlně, přepněte předtím páčku do polohy 
OTEVŘENO [OPEN    ] a otevřete zátku výpusti 
šťávy. 
Základnu odšťavňovače pouze otřete lehce
navlhčeným měkkým hadříkem.
Silikonové stěrky a těsnění výpusti šťávy
v případě znečištění sejměte a omyjte zvlášť. 
Po uschnutí je nasaďte zpět. 
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Silikonové stěrky

Otevřete zátku výpusti šťávy, držte odšťavňovací komoru 
i zátku v jedné ruce a druhou rukou vyndejte těsnění. 
Myjte v teplé jarové vodě.

Během rozebírání spotřebiče buďte opatrní, aby vám 
odšťavňovací komora nespadla a nedošlo tak k jejímu 
poškození.

Stiskněte upevňovací kolík na dně 
odšťavňovací komory a vyjměte jej.

Umyjte jej a poté vraťte zpět. 

Těsnění výpusti šťávy

Upevňovací kolík

Údržba odšťavňovače 

 

Po vyčištění připevněte silikonové stěrky zpět k držáku 
prostrčením z vnější strany  do drážky tak, jak je 
vyobrazeno na obrázku. Zatlačte stěrky do držáku až 
nadoraz.  Uchopte stěrky za vnější horní a dolní část 
a roztáhněte je. 

Nebudou-li silikonové stěrky správně nasazeny, mohou 
se během odšťavňování uvolnit a nebudou tak správně 
pracovat.

K vyčištění vnitřní i vnější části držáku použijte čisticí 
kartáček. Držák myjte pod tekoucí vodou.

Silikonové stěrky myjte taktéž pod tekoucí vodou. Použijte 
kartáček k uvolnění všech usazenin v drážkách.

Vyndejte z otočného držáku silikonové stěrky.

Do jedné ruky uchopte držák stěrek a druhou opatrně 
odejměte silikonové stěrky. Vytáhněte je směrem dolů. 

3

2

1
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Suroviny, které vyžadují speciální přípravu

- Suroviny jako meruňky, třešně, švestky, broskve atd. mají tvrdé pecky, které musí být před 

odšťavňováním odstraněny.

- Stopkovitou zeleninu se silnými vlákny, jako je kopřiva, petržel nebo řapíkatý celer, před 

odšťavňováním nakrájejte na 3 - 4 cm dlouhé kousky.

- Do odšťavňovače nevkládejte suché suroviny, které se odšťavnit nedají (sezamová semínka, 

kávová zrna, ořechy, obiloviny, luštěniny atd.).

- Neodšťavňujte konzervované či zavařované suroviny naložené v alkoholu, vodě, medu 

apod. (třešně, meruňky, různé bobuloviny aj.)

- K odšťavňování nejsou určeny suroviny s velmi nízkým obsahem vody, jako jsou fíky, 

banány, aloe vera nebo kaktus. (Pokud si nejste jisti, jaké suroviny mohou být použity 

k odšťavňování, kontaktujte naše servisní středisko.)

- Odšťavňování více než 1 kg kořenové zeleniny najednou (včetně zázvoru) může způsobit 
komplikace při rozebírání ústrojí po ukončení odšťavňování. Proto po odšťavnění každého 
kilogramu surovin spotřebič vždy rozeberte a vyčistěte.

Šťávu ze surovin doporučujeme vypít ihned po extrakci, protože čerstvá je 
nejvýživnější.

Nepoužívejte odšťavňovač k mletí obilovin.

To by mohlo způsobit poškození či zničení spotřebiče.

Extrahovanou dužinu znovu neodšťavňujte.

- Měkké ovoce lze odšťavnit znovu.

Nevkládejte nic do odšťavňovače, dokud není zapnutý.

Nepoužívejte odšťavňovač nepřetržitě déle než 30 minut.

- Kvůli přehřátí by mohlo dojít k poškození motoru.

- Při nepřetržitém provozu nechte odšťavňovač po každých 30 minutách 5 minut odpočinout. 

Nikdy nevkládejte žádné předměty (nože, vidličky, jídelní hůlky aj.) do výpusti dužiny 
za provozu spotřebiče.

- Mohlo by dojít k jejich zachycení držákem stěrek a zničení lisovacího síta.

Nikdy nevkládejte žádné předměty (nože, vidličky, jídelní hůlky aj.) do plnicího hrdla 
za provozu spotřebiče. 

- Mohlo by dojít k jejich zachycení lisovacím šnekem a poškození odšťavňovací komory.

Nedotýkejte se vypínače mokrýma rukama.

- Může dojít k úrazu elektrickým proudem či požáru. 

Pokud odšťavňujete větší množství ovoce či zeleniny, přepněte po každých 
400 ml získané šťávy páčku do polohy POOTEVŘENO a uvolněte dužinu.

- Jinak se dužina nahromadí a po dokončení nepůjde odšťavňovací komora otevřít.

Používáte-li síto na výrobu zmrzliny, vkládejte do odšťavňovače pouze zmražené 
ovoce.

Nepoužívejte síto na výrobu zmrzliny k sekání ořechů či bylinek.

- To by mohlo způsobit poškození či zničení spotřebiče.

Rady k odšťavňování

Poznámka

Ze starých surovin můžete získat buď malé množství šťávy, nebo dokonce žádnou šťávu. 

Používejte proto vždy čerstvé suroviny. Nikdy nevkládejte gumové mrkve či řepu, mohly by 
poškodit díly. Doporučujeme spotřebič čistit ihned po každém použití, jinak se mohou vytvořit 

usazeniny, které ztěžují jak sestavování, tak čištění spotřebiče. Taktéž může dojít ke snížení jeho 

výkonnosti a výtěžnosti. 
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Pokud přepnete spotřebič do režimu zpětného chodu [REV], lisovací šnek se 
nezastaví ihned. Nepřepínejte odšťavňovač, dokud se lisovací šnek nezastaví 
úplně. Přepnout do jiného režimu můžete, až když se šnek zcela zastaví.

Odšťavňovač se může zastavit, pokud jsou suroviny do plnicího hrdla stlačovány příliš velkou 
silou či příliš rychle. Zejména se to týká kořenové zeleniny.

Suroviny proto do odšťavňovače vkládejte pomalu.

Poznámka

Pokud se lisovací šnek v průběhu odšťavňování zastaví

Manipulace s vypínačem

Stiskněte vypínač v poloze [REV] na 3 - 5 vteřin, 

aby došlo k uvolnění tlaku na lisovací šnek. Je-li 

to nutné, postup zopakujte.

Funkce zpětného chodu zajistí, že se lisovací šnek 
začne otáčet opačným směrem. Zpětný chod 
funguje pouze v případě přidržení vypínače v této 
poloze. Po jeho uvolnění se šnek zastaví.

Až se lisovací šnek úplně zastaví, vraťte vypínač 

do polohy [ON], abyste mohli pokračovat  

v odšťavňování.

Před změnou směru vždy počkejte, dokud se 
šnek úplně nezastaví. 

Poznámka

Pokud se problém nepodaří tímto způsobem 
vyřešit, odpojte odšťavňovač z elektrické sítě 
a před dalším odšťavňováním jej rozeberte        
a vyčistěte. 

Zpětný chod

[REV]

Zapnuto

[ON] 

Zapnuto
[ON] 

VYPNUTO
[REV]

Zpětný chod
[REV]

2

1
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01
Samotná základna nebude fungovat.

Z důvodu větší bezpečnosti bude spotřebič 

fungovat pouze v případě, je-li správně 

nasazena a sestavena odšťavňovací komora.

02
Ujistěte se, že je značka na základně 
zarovnaná se značkou na násypce.

Z důvodu větší bezpečnosti bude spotřebič 
fungovat pouze v případě, jsou-li značky k sobě 
zarovnány. Mohou být zarovnány z obou stran.

Před zamýšlenou opravou

04 Spotřebič během běžného provozu přestal pracovat.
Není v odšťavňovači příliš mnoho kusů tvrdších přísad, např. mrkve nebo řepy?

Nalistujte si stranu 20 a postupujte podle instrukcí k použití tlačítka [REV]. Pokud se problém 

nepodaří vyřešit tímto způsobem, kontaktujte servisní středisko.

05 Na lisovacím šneku jsou rýhy nebo je poškrábaný.

Jde o rýhy, které vznikly při běžném používání spotřebiče. Není to nic neobvyklého a nijak to 

funkčnost šneku neovlivní.

06 Odšťavňovací komora nejde správně nasadit na základnu.

Pokud je ovládací páčka v poloze      OTEVŘENO (OPEN), odšťavňovací komora správně na základnu 

nasadit nepůjde. Před sestavování spotřebiče tedy přepněte páčku do polohy   ZAVŘENO

(CLOSE). 

03 Odšťavňovač nelze zapnout.

Ujistěte se, že je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky. Zkontrolujte, zda je násypka řádně

složena. Spotřebič nemusí fungovat, pokud byl nepřetržitě používán déle než 30 minut. V tom 

případě jej nechte minimálně 5 minut odpočinout. Pokud nebyla násypka správně nasazena 

na své místo, spotřebič nebude z bezpečnostních důvodů fungovat. Zkontrolujte, zda byl spotřebič 

sestaven podle pokynů v návodu. Pokyny pro sestavení naleznete v tomto návodu nebo 

se pro více informací obraťte na servisní středisko.
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Snažili jste se do plnicího hrdla vměstnat příliš mnoho ingrediencí?

Pokud jste do plnicího hrdla napěchovali příliš mnoho ingrediencí najednou, zejm. suroviny
s vysokým podílem dužiny, mohlo dojít k zatlačení na těsnění, a proto se ven dostalo malé množství 
šťávy. Vhazujte suroviny do plnicí trubice kousek po kousku zvlášť a ujistěte se, že dužinaté plody
byly nakrájeny na přiměřenou velikost. Nesnažte se silou vměstnat do odšťavňovače co nejvíce 

surovin. Pokud ze spotřebiče stále uniká šťáva, obraťte se na servisní středisko.

10 Násypku nelze otevřít.

V odšťavňovací komoře je pravděpodobně příliš mnoho dužiny. Nastavte páčku do polohy 

POOTEVŘENO a stiskněte tlačítko [ON], aby došlo k uvolnění nahromaděné dužiny. 

Podržte tlačítko [REV] na 3 - 5 vteřin a poté jej uvolněte. Toto 2krát až 3krát zopakujte.

Při změnách směru chodu vždy počkejte, dokud se šnek úplně nezastaví.
Nevložili jste do odšťavňovače nějaké cizí předměty či tvrdší suroviny (kořenová zelenina
apod.)?

Použitím tlačítka [REV] se suroviny částečně vrátí do plnicího hrdla. Tlak na víčko se sníží
a násypka půjde otevřít. V žádném případě násypku neotvírejte silou. 
Pokud ani pak nelze násypku otevřít, obraťte se na servisní středisko.

11 Odšťavňovací komora se během odšťavňování třese.
Nepatrné vibrace mohou být způsobeny chodem motoru.

Během odšťavňování může odšťavňovací komora méně či více vibrovat v závislosti na struktuře 
vkládaných surovin. Je to způsobeno pohybem lisovacího šneku a je to zcela běžné. Tvrdší 
suroviny jako mrkve, ředkvičky či řepa mohou způsobit, že se odšťavňovací komora třese více 
než při odšťavňování surovin měkčích.

08
Při vkládání surovin do plnicího 
hrdla vždy používejte pěchovací 
zátku. Jiné předměty by mohly 
spotřebič poškodit.
Většina surovin sklouzne do odšťavňovací 
komory sama. Pěchovací zátku tedy použijte 
pouze v případě, pokud suroviny v plnicím hrdle 
uvíznou.

Před zamýšlenou opravou

09 Ze základny vytéká šťáva.

07
Do plnicího hrdla nevkládejte větší 
množství surovin najednou.

Pokud do odšťavňovače vložíte najednou větší 
množství surovin nebo budou-li suroviny
nakrájené na velké kusy, spotřebič se může 
zastavit.
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Technická specifikace / Záruka

Počet otáček Doporučený maximální 
čas nepřetržitého provozu

30 minut

Jednofázový indukční motor

Technická specifikace

Vnější 
rozměryPříkon

Název produktu

Název modelu

Napětí

Frekvence

43 ot/min

150 W 

50 Hz

230-240 V

EUJ-828

Sana Slow Juicer 1,4 m

250 V  5 A

6,5 kg

Délka kabelu

Motor

Pojistka

Hmotnost

Šířka 252 mm

Délka 211 mm

Výška 430 mm

Záruka

Zařízení je určeno k odšťavňování surovin. Jakékoliv jiné využití zařízení není vhodné a výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené vadami materiálu nebo chybou výroby. Záruka 
se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným provozem a užíváním výrobku. Nárok na záruku je 
možné uplatnit pouze po předložení řádně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje. Nárok 
lze uplatnit u prodejce nebo v autorizovaném servisu. Do záruční opravy se přijímají pouze kompletní 
zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění 
reklamace do okamžiku převzetí výrobku uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen 
výrobek převzít. Dokladem o této době jsou přepravní listy.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech:
- výrobek byl používán v nesouladu s návodem k obsluze,
- byl poškozen přetěžováním, znečištěním, zanedbanou údržbou,
- zásahem do výrobku neautorizovanou osobou,
- byl používán pro jiné účely než obvyklé,
- byl mechanicky poškozen,
- byl poškozen zpracováním nevhodných látek nebo materiálu,
- byl poškozen zásahem vyšší moci.

Jakmile výrobek dosáhne konce své životnosti, odevzdejte ho do sběrného místa 
pro recyklaci elektrických a elektronických spotřebičů. Použité materiály 
mohou být recyklovány podle pokynů uvedených na výrobku. Pro podrobnější 
informace o recyklaci zařízení kontaktujte váš městský úřad nebo místního 
poskytovatele služeb v oblasti nakládání s odpady.

SERVISNÍ STŘEDISKO:
MIPAM bio s.r.o.
Rudolfovská 11

370 01 České Budějovice
Telefon: +420 386 351 961
Mobil: +420 776 584 237
E-mail: servis@mipam.cz

Záru ní doba:

Sériové íslo:

Datum prodeje:

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:



24
Poznámky





www.sanaproducts.eu
Budoucnost vaší zdravé kuchyně.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Saturation
  /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
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Aharoni-Bold
    /Algerian
    /AndaleMonoIPA
    /Andalus
    /AngsanaNew
    /AngsanaNew-Bold
    /AngsanaNew-BoldItalic
    /AngsanaNew-Italic
    /AngsanaUPC
    /AngsanaUPC-Bold
    /AngsanaUPC-BoldItalic
    /AngsanaUPC-Italic
    /Aparajita
    /Aparajita-Bold
    /Aparajita-BoldItalic
    /Aparajita-Italic
    /ArabicTypesetting
    /ArdleysHand-Regular
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BadaBoomBB
    /BadaBoomCE
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BirchStd
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /Brooklyn-Bold
    /BrowalliaNew
    /BrowalliaNew-Bold
    /BrowalliaNew-BoldItalic
    /BrowalliaNew-Italic
    /BrowalliaUPC
    /BrowalliaUPC-Bold
    /BrowalliaUPC-BoldItalic
    /BrowalliaUPC-Italic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CordiaNew
    /CordiaNew-Bold
    /CordiaNew-BoldItalic
    /CordiaNew-Italic
    /CordiaUPC
    /CordiaUPC-Bold
    /CordiaUPC-BoldItalic
    /CordiaUPC-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DaunPenh
    /David
    /David-Bold
    /DeVinneBT-Text
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShu-SB-Estd-BF
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DilleniaUPC
    /DilleniaUPCBold
    /DilleniaUPCBoldItalic
    /DilleniaUPCItalic
    /DINPro-Black
    /DINPro-Bold
    /DINPro-Light
    /DINPro-Medium
    /DINPro-Regular
    /DokChampa
    /Dotum
    /DotumChe
    /Duepuntozero
    /Duepuntozero-Black
    /Duepuntozero-Bold
    /Duepuntozero-ExtraBold
    /Duepuntozero-ExtraLight
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EucrosiaUPC
    /EucrosiaUPCBold
    /EucrosiaUPCBoldItalic
    /EucrosiaUPCItalic
    /EuphemiaCAS
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /FangSong
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrankRuehl
    /Freehand521BT-RegularC
    /FreesiaUPC
    /FreesiaUPCBold
    /FreesiaUPCBoldItalic
    /FreesiaUPCItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrutigerCE-Black
    /FrutigerCE-Bold
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaCE
    /FuturaCE-Bold
    /FuturaCE-BoldItalic
    /FuturaCEBook
    /FuturaCEBook-Italic
    /FuturaCEExtraBold
    /FuturaCEExtraBold-Italic
    /FuturaCEHeavy
    /FuturaCEHeavy-Italic
    /FuturaCE-Italic
    /FuturaCELight
    /FuturaCELight-Italic
    /FuturaTOT-Bold
    /FuturaTOT-BoldCond
    /FuturaTOT-BoldCondObli
    /FuturaTOT-BoldObli
    /FuturaTOT-Book
    /FuturaTOT-BookObli
    /FuturaTOT-Demi
    /FuturaTOT-DemiObli
    /FuturaTOT-ExtrBold
    /FuturaTOT-ExtrBoldCond
    /FuturaTOT-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTOT-ExtrBoldObli
    /FuturaTOT-Ligh
    /FuturaTOT-LighCond
    /FuturaTOT-LighCondObli
    /FuturaTOT-LighObli
    /FuturaTOT-Medi
    /FuturaTOT-MediCond
    /FuturaTOT-MediCondObli
    /FuturaTOT-MediObli
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Gisha
    /Gisha-Bold
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gotham-Medium
    /GothamNarrow-Black
    /GothamNarrow-Bold
    /GothamNarrow-Book
    /GothamNarrow-Light
    /GothamNarrow-LightItalic
    /GothamNarrow-Medium
    /GothamNarrow-MediumItalic
    /GothamRounded-Bold
    /GothamRounded-BoldItalic
    /GothamRounded-Book
    /GothamRounded-BookItalic
    /GothamRounded-Light
    /GothamRounded-LightItalic
    /GothamRounded-Medium
    /GothamRounded-MediumItalic
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GrundfosTheSansCdOT-2XL
    /GrundfosTheSansCdOT-2XLItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-3L
    /GrundfosTheSansCdOT-3LItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-4SL
    /GrundfosTheSansCdOT-4SLItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-5R
    /GrundfosTheSansCdOT-5RItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-6SB
    /GrundfosTheSansCdOT-6SBItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-7B
    /GrundfosTheSansCdOT-7BItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-8XB
    /GrundfosTheSansCdOT-8XBItalic
    /GrundfosTheSansCdOT-9BL
    /GrundfosTheSansCdOT-9BLItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-2XL
    /GrundfosTheSansV2OT-2XLItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-3L
    /GrundfosTheSansV2OT-3LItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-4SL
    /GrundfosTheSansV2OT-4SLItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-5R
    /GrundfosTheSansV2OT-5RItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-6SB
    /GrundfosTheSansV2OT-6SBItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-7B
    /GrundfosTheSansV2OT-7BItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-8XB
    /GrundfosTheSansV2OT-8XBItalic
    /GrundfosTheSansV2OT-9BL
    /GrundfosTheSansV2OT-9BLItalic
    /GrundfosTheSerifOT-2XL
    /GrundfosTheSerifOT-2XLItalic
    /GrundfosTheSerifOT-3L
    /GrundfosTheSerifOT-3LItalic
    /GrundfosTheSerifOT-4SL
    /GrundfosTheSerifOT-4SLItalic
    /GrundfosTheSerifOT-5R
    /GrundfosTheSerifOT-5RItalic
    /GrundfosTheSerifOT-6SB
    /GrundfosTheSerifOT-6SBItalic
    /GrundfosTheSerifOT-7B
    /GrundfosTheSerifOT-7BItalic
    /GrundfosTheSerifOT-8XB
    /GrundfosTheSerifOT-8XBItalic
    /GrundfosTheSerifOT-9BL
    /GrundfosTheSerifOT-9BLItalic
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HelveticaCE
    /HelveticaCE-Bold
    /HelveticaCE-BoldOblique
    /HelveticaCE-Cond
    /HelveticaCE-CondBold
    /HelveticaCE-CondBoldObl
    /HelveticaCE-CondObl
    /HelveticaCE-Narrow
    /HelveticaCE-NarrowBold
    /HelveticaCE-NarrowBoldOblique
    /HelveticaCE-NarrowOblique
    /HelveticaCE-Oblique
    /HelveticaNeueCE-Bold
    /HelveticaNeueCE-BoldItalic
    /HelveticaNeueCE-Italic
    /HelveticaNeueCE-Roman
    /HelveticaNeueCE-Thin
    /HelveticaNeueCE-ThinItalic
    /HelveticaNeueLTCom-Bd
    /HelveticaNeueLTCom-BdCn
    /HelveticaNeueLTCom-BdCnO
    /HelveticaNeueLTCom-BdEx
    /HelveticaNeueLTCom-BdExO
    /HelveticaNeueLTCom-BdIt
    /HelveticaNeueLTCom-BdOu
    /HelveticaNeueLTCom-Blk
    /HelveticaNeueLTCom-BlkCn
    /HelveticaNeueLTCom-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTCom-BlkEx
    /HelveticaNeueLTCom-BlkExO
    /HelveticaNeueLTCom-BlkIt
    /HelveticaNeueLTCom-Cn
    /HelveticaNeueLTCom-CnO
    /HelveticaNeueLTCom-Ex
    /HelveticaNeueLTCom-ExO
    /HelveticaNeueLTCom-Hv
    /HelveticaNeueLTCom-HvCn
    /HelveticaNeueLTCom-HvCnO
    /HelveticaNeueLTCom-HvEx
    /HelveticaNeueLTCom-HvExO
    /HelveticaNeueLTCom-HvIt
    /HelveticaNeueLTCom-It
    /HelveticaNeueLTCom-Lt
    /HelveticaNeueLTCom-LtCn
    /HelveticaNeueLTCom-LtCnO
    /HelveticaNeueLTCom-LtEx
    /HelveticaNeueLTCom-LtExO
    /HelveticaNeueLTCom-LtIt
    /HelveticaNeueLTCom-Md
    /HelveticaNeueLTCom-MdCn
    /HelveticaNeueLTCom-MdCnO
    /HelveticaNeueLTCom-MdEx
    /HelveticaNeueLTCom-MdExO
    /HelveticaNeueLTCom-MdIt
    /HelveticaNeueLTCom-Roman
    /HelveticaNeueLTCom-Th
    /HelveticaNeueLTCom-ThCn
    /HelveticaNeueLTCom-ThCnO
    /HelveticaNeueLTCom-ThEx
    /HelveticaNeueLTCom-ThExO
    /HelveticaNeueLTCom-ThIt
    /HelveticaNeueLTCom-UltLt
    /HelveticaNeueLTCom-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTCom-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTCom-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTCom-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTCom-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTCom-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTCom-XBlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-Bd
    /HelveticaNeueLTPro-BdCn
    /HelveticaNeueLTPro-BdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BdEx
    /HelveticaNeueLTPro-BdExO
    /HelveticaNeueLTPro-BdIt
    /HelveticaNeueLTPro-BdOu
    /HelveticaNeueLTPro-Blk
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkEx
    /HelveticaNeueLTPro-BlkExO
    /HelveticaNeueLTPro-BlkIt
    /HelveticaNeueLTPro-Cn
    /HelveticaNeueLTPro-CnO
    /HelveticaNeueLTPro-Ex
    /HelveticaNeueLTPro-ExO
    /HelveticaNeueLTPro-Hv
    /HelveticaNeueLTPro-HvCn
    /HelveticaNeueLTPro-HvCnO
    /HelveticaNeueLTPro-HvEx
    /HelveticaNeueLTPro-HvExO
    /HelveticaNeueLTPro-HvIt
    /HelveticaNeueLTPro-It
    /HelveticaNeueLTPro-Lt
    /HelveticaNeueLTPro-LtCn
    /HelveticaNeueLTPro-LtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-LtEx
    /HelveticaNeueLTPro-LtExO
    /HelveticaNeueLTPro-LtIt
    /HelveticaNeueLTPro-Md
    /HelveticaNeueLTPro-MdCn
    /HelveticaNeueLTPro-MdCnO
    /HelveticaNeueLTPro-MdEx
    /HelveticaNeueLTPro-MdExO
    /HelveticaNeueLTPro-MdIt
    /HelveticaNeueLTPro-Roman
    /HelveticaNeueLTPro-Th
    /HelveticaNeueLTPro-ThCn
    /HelveticaNeueLTPro-ThCnO
    /HelveticaNeueLTPro-ThEx
    /HelveticaNeueLTPro-ThExO
    /HelveticaNeueLTPro-ThIt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLt
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTPro-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTPro-XBlkCnO
    /HelveticaWorld-Bold
    /HelveticaWorld-BoldItalic
    /HelveticaWorld-Italic
    /HelveticaWorld-Regular
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /HPSimplified-Bold
    /HPSimplified-BoldItalic
    /HPSimplified-Italic
    /HPSimplified-Light
    /HPSimplified-LightItalic
    /HPSimplified-Regular
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chiller-Regular
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /IrisUPC
    /IrisUPCBold
    /IrisUPCBoldItalic
    /IrisUPCItalic
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /JasmineUPC
    /JasmineUPCBold
    /JasmineUPCBoldItalic
    /JasmineUPCItalic
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaiTi
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KodchiangUPC
    /KodchiangUPCBold
    /KodchiangUPCBoldItalic
    /KodchiangUPCItalic
    /Kokila
    /Kokila-Bold
    /Kokila-BoldItalic
    /Kokila-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /Lato-Black
    /Lato-BlackItalic
    /Lato-Bold
    /Lato-BoldItalic
    /Lato-Hairline
    /Lato-HairlineItalic
    /Lato-Heavy
    /Lato-HeavyItalic
    /Lato-Italic
    /Lato-Light
    /Lato-LightItalic
    /Lato-Medium
    /Lato-MediumItalic
    /Lato-Regular
    /Lato-Semibold
    /Lato-SemiboldItalic
    /Lato-Thin
    /Lato-ThinItalic
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LevenimMT
    /LevenimMT-Bold
    /LilyUPC
    /LilyUPCBold
    /LilyUPCBoldItalic
    /LilyUPCItalic
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MetaPro-Black
    /MetaPro-BlackItalic
    /MetaPro-Bold
    /MetaPro-BoldItalic
    /MetaPro-Book
    /MetaPro-BookItalic
    /MetaPro-Medium
    /MetaPro-MediumItalic
    /MetaPro-Normal
    /MetaPro-NormalItalic
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Miriam
    /MiriamFixed
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MoolBoran
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiCn
    /MyriadPro-BlackSemiCnIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiCn
    /MyriadPro-BoldSemiCnIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiCn
    /MyriadPro-LightSemiCnIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiCn
    /MyriadPro-SemiboldSemiCnIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiCn
    /MyriadPro-SemiCnIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /Narkisim
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /Rod
    /RomanS
    /RosewoodStd-Regular
    /SakkalMajalla
    /SakkalMajallaBold
    /ScriptMTBold
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUISymbol
    /ShonarBangla
    /ShonarBangla-Bold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /SignaColumn-Light
    /Signa-LightColumn
    /SimHei
    /SimplifiedArabic
    /SimplifiedArabic-Bold
    /SimplifiedArabicFixed
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SnapITC-Regular
    /SnellRoundhand-Script
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Stencil
    /StencilStd
    /StoneSerifItcSCTOT-Semi
    /StoneSerifItcTOT-Medium
    /StoneSerifItcTOT-MediumItalic
    /StoneSerifItcTOT-Semi
    /StoneSerifItcTOT-SemiItalic
    /StoneSerifITCTTBold
    /StoneSerifITCTTBoldItalic
    /StoneSerifITCTTMedium
    /StoneSerifITCTTMediumItalic
    /StoneSerifOSITCTTBold
    /StoneSerifOSITCTTBoldIta
    /StoneSerifOSITCTTMedium
    /StoneSerifOSITCTTMediumIta
    /StoneSerifSCITCTTMedium
    /StoneSerifSemITCTTSemi
    /StoneSerifSemITCTTSemiIta
    /StoneSerifSemOSITCTTSemIta
    /StoneSerifSemSCITCTTSemi
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TraditionalArabic
    /TraditionalArabic-Bold
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /U001DOT-Ligh
    /U001DOT-LighCond
    /U001DOT-LighCondItal
    /U001DOT-LighItal
    /U001DOT-UltrBold
    /U001TOT-Blac
    /U001TOT-BlacItal
    /U001TOT-Bold
    /U001TOT-BoldCond
    /U001TOT-BoldCondItal
    /U001TOT-BoldItal
    /U001TOT-LighNarr
    /U001TOT-Regu
    /U001TOT-ReguCond
    /U001TOT-ReguCondItal
    /U001TOT-ReguItal
    /U001TOT-ReguNarr
    /Univers47-CondensedLight
    /Univers47CondensedLight-Light
    /Univers49-UltraCondensedLight
    /Univers67-CondensedBold
    /Univers-Condensed
    /UniversCondensedBold
    /Univers-CondensedBold
    /UniversCondensedMedium
    /UniversLightCondensed-Regular
    /Utsaah
    /Utsaah-Bold
    /Utsaah-BoldItalic
    /Utsaah-Italic
    /Vani
    /Vani-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vijaya
    /Vijaya-Bold
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /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.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /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 [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


