használati útmutató

hauser

®

e l e c t r o n i c

padló ventilátor
f-4004
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék
a legújabb műszaki fejlesztések eredménye,
egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű
és jó minőségű készülékeinek, mely tervezésénél a biztonságra kifejezetten nagy figyelmet
fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy
üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el
a használati útmutatót, őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!

Minőségi tanúsítvány
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER F-4004 típusú padló ventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:
Hálózati feszültség:
230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel:
90 W
Zajszint:		
60 dB
Átmérő:			
45 cm
Érintésvédelmi osztály: I.
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Biztonsági tudnivalók
Általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető
biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát,
minél hamarabb vigye szakszervizbe!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük.
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint
– a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
– sérült vezetékkel illetve
– bárminemű mechanikai sérülés esetén használni!
Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy
más, vízzel teli edény közelében.
Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!
Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel
ne érintse meg a készüléket!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves és ennél idősebb gyerekek,
továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képes2
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ségekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik
őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik
a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak
a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.
Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van!
A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe
való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakkereskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható.
Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
- három eres földeltnek kell lennie;
- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy
asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül
eleshetnek benne.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék
automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék
vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy
elektromos sütő, tűzhely közelébe!! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások
közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított
alkatrészek használhatóak.
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból
a dugót kihúzni!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
FONTOS:
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
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A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak
szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése céljából a cserét a gyártóval, szervizével vagy más, hasonlóan szakképzett személlyel
szabad elvégeztetni!
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez
vezet.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni.
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
Ventilátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók:
Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!
Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!
A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében,
nehogy a forgólapátba beleakadjon!
Tilos letakarni a borító rácsot!
Az első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort,
tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani
az időközben rárakódott portól!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
1.
2.
3.
4.
5.

Ventilátor
Sebességszabályzó kapcsoló
Tartócsavar
Váz felső része
Váz alsó része

1
2
3
4
5
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A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE
1.

A rögzítő csavarok segítségével rögzítse a ventilátorfejet a váz felső részéhez
(1. ábra).
2. Szorítsa meg a rögzítő csavarokat, ügyelve arra, hogy az elektromos vezeték
ne kerüljön a váz és a rács közé.
3. Rögzítse a váz alsó részét a felsőhöz (2. ábra).
4. Összeszerelés után győződjön meg róla, hogy a ventilátor fej lefelé és felfelé
is billenthető-e.

		

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE
A kapcsoló OFF állásában csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
és állítsa az Önnek megfelelő sebességfokozatra:
•
•
•

LOW (1) = alacsony fokozat
MED (2) = közepes fokozat
HIGH (3) = magas fokozat

A készülék leállításához fordítsa a kapcsolót OFF állásba
Figyelmeztetés: Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készüléken jelzettel!
Figyelem!
• Tilos a rácson és az egész készüléken bármit állítani, amíg nem kapcsolta ki,
és nem áramtalanította a készüléket.
• Beállításhoz fogja meg a rácsot és gyengéden billentse előre vagy hátra, amíg
a kívánt irányt eléri.
• Ezután ismét csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba és kapcsolja be.
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A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A külső felületet nedves, puha, nem karcoló ruhával lehet tisztítani.
A mosószert nedves ruhával mindig teljesen el kell távolítani a készülékről.
Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a motorrészbe vagy
a sebességkapcsolóba.
További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.
Szerviz és vevőszolgálat: 06 40/630-070.

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU;
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban
található műszaki jellemzőknek megfelel.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után,
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

6
www.hauser.eu

F-4004_manual_HU v3.indd 6

2016.01.13. 9:45:03

NÁVOD NA POUŽITÍ
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ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽŬǇŶǇ
ĄŬůĂĚŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƉŽŬǇŶǇǀǎĚǇǀĞǀůĂƐƚŶşŵǌĄũŵƵĚŽĚƌǎƵũƚĞ͘
WƎŝŶĞƐƉƌĄǀŶĠŵƉŽƵǎşǀĄŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞŚƌŽǌşŶĞďĞǌƉĞēşƷƌĂǌƵ͘
WƎĞĚƉƌǀŶşŵƉŽƵǎŝƚşŵƐŝƉŽǌŽƌŶĢƉƎĞēƚĢƚĞŶĄǀŽĚŬƉŽƵǎŝƚşĚŽŬŽŶĐĞĂĚŽĚƌǎƵũƚĞ
ũĞũ͘ ^ƉŽƚƎĞďŝē ŵƽǎĞ ƉŽƵǎşǀĂƚ ƉŽƵǌĞ ŽƐŽďĂ͕ ŬƚĞƌĄ ŵĄ ĚƽŬůĂĚŶĢ ƉƌŽƐƚƵĚŽǀĄŶ
ŶĄǀŽĚŬŽďƐůƵǌĞ͘
WŽ ǀǇďĂůĞŶş ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ƐĞ ƵũŝƐƚĢƚĞ͕ ǎĞ ƐƉŽƚƎĞďŝē ŶĞŶş ƉŽƓŬŽǌĞŶ͘ WŽƓŬŽǌĞŶǉ
ƐƉŽƚƎĞďŝēŶĞǌĂƉşŶĞũƚĞ͕ǀƌĂƛƚĞŚŽĚŽŽďĐŚŽĚƵ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēǀǎĚǇƉƎŝƉŽũƵũƚĞĚŽǌĄƐƵǀŬǇĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͕ǀǇďĂǀĞŶĠŽĐŚƌĂŶŶǉŵŬŽůşŬĞŵ
ƐŶĂƉĢƚşŵŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşŵƵǀĞĚĞŶĠŵƵŶĂǀǉƌŽďŶşŵƓƚşƚŬƵƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
^ƉŽƚƎĞďŝē ƉŽƵǎşǀĞũƚĞ ƉŽƵǌĞ ǀ ƉƌĂĐŽǀŶş ƉŽůŽǌĞ ŶĂ ŵşƐƚĞĐŚ͕ ŬĚĞ ŶĞŚƌŽǌş ũĞŚŽ
ƉƎĞǀƌŚŶƵƚş Ă ǀ ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠ ǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝ ŽĚ ŚŽƎůĂǀǉĐŚ ƉƎĞĚŵĢƚƽ ;ŶĂƉƎ͘ ǌĄĐůŽŶ͕
ǌĄǀĢƐƽ ēŝ ĚƎĞǀĂͿ͕ ƚĞƉĞůŶǉĐŚ ǌĚƌŽũƽ ;ŶĂƉƎ͘ ŬĂŵŶĂ͕ ƐƉŽƌĄŬƵͿ ŶĞďŽ ǀůŚŬǉĐŚ ƉŽǀƌĐŚƽ
ũĂŬŽũƐŽƵǀǉůĞǀŬǇ͕ƵŵǇǀĂĚůĂ͘EĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƐĞŶĞƐŵşĚŽƚǉŬĂƚŚŽƌŬĠŚŽƉŽǀƌĐŚƵ͘
dĞŶƚŽƐƉŽƚƎĞďŝēũĞƵƌēĞŶƉƌŽƉŽƵǎşǀĄŶşǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝĂƉŽĚŽďŶĠƉŽƵǎŝƚşũĂŬŽ͗
ʹ sŬƵĐŚǇŸƐŬǉĐŚŬŽƵƚĐşĐŚƉƌŽǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞǀŽďĐŚŽĚĞĐŚ͕ŬĂŶĐĞůĄƎşĐŚĂũŝŶǉĐŚ
ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚƉƌŽƐƚƎĞĚşĐŚ͖
ʹ EĂĐŚĂůƵƉĄĐŚ͖
ʹ <ůŝĞŶƚǇǀŚŽƚĞůĞĐŚ͕ŵŽƚĞůĞĐŚĂũŝŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚƉƌŽƐƚŽƌĞĐŚ͖
ʹ sǌĂƎşǌĞŶşĐŚƉŽƐŬǇƚƵũşĐşĐŚŶŽĐůĞŚƐĞƐŶşĚĂŶş͘
EĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēǀĞǀŽůŶĠƉƎşƌŽĚĢ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞŶşƵƌēĞŶƉƌŽƉƌƽŵǇƐůŽǀĠǀǇƵǎŝƚş͘
^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞŶĞĐŚĄǀĞũƚĞǌĂƉŶƵƚǉďĞǌĚŽǌŽƌƵ͘
WŽƵǎşǀĄŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞǀƉƎşƚŽŵŶŽƐƚŝĚşƚĢƚĞǀǇǎĂĚƵũĞǌǀǉƓĞŶŽƵƉŽǌŽƌŶŽƐƚ͘
<ĚǇǎ ƐƉŽƚƎĞďŝē ŶĞƉŽƵǎşǀĄƚĞ͕ ǀǎĚǇ ũĞũ ǀǇƉŶĢƚĞ Ă ŶĂƉĄũĞĐş ŬĂďĞů ŽĚƉŽũƚĞ ŽĚ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ƐşƚĢ͘ ĄƐƚƌēŬƵ ŶĂƉĄũĞĐşŚŽ ŬĂďĞůƵ ŶĞǌĂƐƵŶƵũƚĞ ĚŽ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ǌĄƐƵǀŬǇ Ă
ŶĞǀǇƚĂŚƵũƚĞǌŶĢũŵŽŬƌǉŵĂƌƵŬĂŵĂĂƚĂŚĄŶşŵǌĂŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞů͘
EĞƐĂŚĞũƚĞ ĚŽ ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ƌƵŬŽƵ ĂŶŝ ǎĄĚŶǉŵ ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ͕ ĚŽŬƵĚ ũĞ ƐƉŽƚƎĞďŝē
ǌĂƉŽũĞŶĚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͘EĞĚĄǀĞũƚĞǎĄĚŶĠƉƎĞĚŵĢƚǇĚŽŽƚǀŽƌƽƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
WƎĞĚēŝƓƚĢŶşŵŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůǀǎĚǇŽĚƉŽũƚĞŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͘
sǌĄũŵƵǌĂďƌĄŶĢŶşƷĚĞƌƵĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵũĞ<EK͗
ʹ EĂŵĄēĞƚƎşĚşĐşēĄƐƚƐƉŽƚƎĞďŝēĞĚŽǀŽĚǇŶĞďŽũŝŶĠƚĞŬƵƚŝŶǇ
ʹ WŽƵǎşǀĂƚ ƐƉŽƚƎĞďŝē ǀ ďůşǌŬŽƐƚŝ ǀĂŶ͕ ƐƉƌĐŚ͕ ďĂǌĠŶƽ ŶĞďŽ ũŝŶǉĐŚ ŶĄĚŽď
ŽďƐĂŚƵũşĐşĐŚǀŽĚƵ͘
ʹ WŽƵǎşǀĂƚƐƉŽƚƎĞďŝēƐƉŽƓŬŽǌĞŶǉŵŶĂƉĄũĞĐşŵŬĂďĞůĞŵ
ʹ WŽƵǎşǀĂƚƐƉŽƚƎĞďŝēƐŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉŵƉŽƓŬŽǌĞŶşŵ͘
WŽŬƵĚ ũĞ ƐşƛŽǀĄ ƓŸƽƌĂ ƉŽƓŬŽǌĞŶĂ͕ ŵƵƐş ũŝ ǀǇŵĢŶŝƚ ǀǉƌŽďĐĞ͕ ũĞŚŽ ƐĞƌǀŝƐŶş ƐůƵǎďĂ
ŶĞďŽƉŽĚŽďŶĢŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĄŽƐŽďĂ͕ĂďǇƐĞƉƎĞĚĞƓůŽŶĞďĞǌƉĞēş͘

KƉƌĂǀƵ ƉŽƓŬŽǌĞŶĠŚŽ ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ƐǀĢƎƚĞ ĚŽ ƌƵŬŽƵ ŽĚďŽƌŶşŬĂ͘ ^ƉŽƚƎĞďŝē Ɛŵş
ŽƉƌĂǀŽǀĂƚ ƉŽƵǌĞ ŽĚďŽƌŶĢ ǌƉƽƐŽďŝůĠ ŽƐŽďǇ͘ EĞƐƉƌĄǀŶĢ ƉƌŽǀĞĚĞŶĄ ŽƉƌĂǀĂ ŵƽǎĞ
ďǉƚ ƉƎşēŝŶŽƵ ǀĄǎŶĠŚŽ ŽŚƌŽǎĞŶş ƉƌŽ ƵǎŝǀĂƚĞůĞ͘ s ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽƌƵĐŚǇ ƐĞ ŽďƌĂƛƚĞ ŶĂ
ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶǉƐĞƌǀŝƐ͘
WƌŽ ǌĂũŝƓƚĢŶş ĚŽƉůŸŬŽǀĠ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐĞ ĚŽƉŽƌƵēƵũĞ ŶĂŝŶƐƚĂůŽǀĂƚ ĚŽ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ
ŽŬƌƵŚƵ ƉƌŽƵĚŽǀǉ ĐŚƌĄŶŝē ;ZͿ ƐĞ ũŵĞŶŽǀŝƚǉŵ ǀǇďĂǀŽǀĂĐşŵ ƉƌŽƵĚĞŵ
ŶĞƉƎĞǀǇƓƵũşĐşŵϯϬŵ͘WŽƌĂěƚĞƐĞƐĞůĞŬƚƌŝŬĄƎĞŵ͘
s ƉƎşƉĂĚĢ ǀŶŝŬŶƵƚş ƚĞŬƵƚŝŶǇ ĚŽ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠ ēĄƐƚŝ ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ƉƎĞĚ ŽƉĢƚŽǀŶǉŵ
ƉŽƵǎŝƚşŵƐƉŽƚƎĞďŝēǀǇƐƵƓƚĞ͘EŝŬĚǇŶĞǌĂƉşŶĞũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝē͕ŬĚǇǎũĞŵŽŬƌǉŶĞďŽǀůŚŬǉ͘
^ƉŽƚƎĞďŝē ŶĞŶş ƵƌēĞŶ ƉƌŽ ƉƌŽǀŽǌ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ĞǆƚĞƌŶşŚŽ ēĂƐŽǀĂēĞ ŶĞďŽ
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵĚĄůŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĄŶş͘
dĞŶƚŽ ƐƉŽƚƎĞďŝē ŵŽŚŽƵ ƉŽƵǎşǀĂƚ ĚĢƚŝ ŽĚ ϴ ůĞƚ Ă ŽƐŽďǇ ƐĞ ƐŶşǎĞŶǉŵŝ ĨǇǌŝĐŬǉŵŝ͕
ƐŵǇƐůŽǀǉŵŝ ŶĞďŽ ĚƵƓĞǀŶşŵŝ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚŵŝ ŶĞďŽ Ɛ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵ ǌŬƵƓĞŶŽƐƚş ŶĞďŽ
ǌŶĂůŽƐƚş͕ ƉŽŬƵĚ ũƐŽƵ ƉŽĚ ĚŽǌŽƌĞŵ ŶĞďŽ ĚŽƐƚĂůŝ ƉŽŬǇŶǇ ƚǉŬĂũşĐş ƐĞ ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ
ƉŽƵǎşǀĄŶş ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ Ă ƉŽƌŽǌƵŵĢůŝ ŶĞďĞǌƉĞēş͕ ŬƚĞƌĠ ũĞ Ɛ ƚşŵ ƐƉŽũĞŶĠ͘
ĢƚŝƐŝŶĞƐŵşŚƌĄƚƐĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞŵ͘ŝƓƚĢŶşĂƷĚƌǎďƵƵǎŝǀĂƚĞůƽŵŶĞƐŵĢũşǀǇŬŽŶĄǀĂƚ
ĚĢƚŝďĞǌĚŽǌŽƌƵ͘
^ƉŽƚƎĞďŝē ŶŝŬĚǇ ŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ ƉƌŽ ũŝŶĠ ƷēĞůǇ͕ ŶĞǎ ƉƌŽ ŬƚĞƌǉ ũĞ ƵƌēĞŶ Ă ƉŽƉƐĄŶ ǀ
ƚŽŵƚŽŶĄǀŽĚƵ͘
EĞŽĚďŽƌŶǉŵ ǌĂĐŚĄǌĞŶşŵ ŵƽǎĞƚĞ ƐƉŽƚƎĞďŝē ƉŽŬĂǌŝƚ Ă ŶĂ ƚĂŬŽǀǉ ĚƌƵŚ ǌĄǀĂĚǇ ƐĞ
ǌĄƌƵŬĂ ŶĞǀǌƚĂŚƵũĞ͘ Ă ƓŬŽĚǇ ǌƉƽƐŽďĞŶĠ ŶĞŽĚďŽƌŶǉŵ ŶĞďŽ ŶĞƐƉƌĄǀŶǉŵ
ƉŽƵǎşǀĄŶşŵƐƉŽƚƎĞďŝēĞĚŽĚĂǀĂƚĞůĂŶŝƉƌŽĚĞũĐĞŶĞŽĚƉŽǀşĚĄ͘
jĚƌǎďƵ ƌŽǌƐĄŚůĞũƓşŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ŶĞďŽ ƷĚƌǎďƵ͕ ŬƚĞƌĄ ǀǇǎĂĚƵũĞ ǌĄƐĂŚ ĚŽ ǀŶŝƚƎŶşĐŚ
ēĄƐƚşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͕ŵƵƐşƉƌŽǀĠƐƚŽĚďŽƌŶǉƐĞƌǀŝƐ͘
EĞĚŽĚƌǎĞŶşŵƉŽŬǇŶƽǀǉƌŽďĐĞǌĂŶŝŬĄƉƌĄǀŽŶĂǌĄƌƵēŶşŽƉƌĂǀƵ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞ͕ŬĚǇǎũĞƐƉƌĄǀŶĢƉŽƐŬůĄĚĂŶǉ͘
EĞĚŽƚǉŬĞũƚĞƐĞŽƚĄēĞũşĐşĐŚēĄƐƚşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĞũƚĞƉŽƵǌĞŶĂǀŽĚŽƌŽǀŶĠĂƐƚĂďŝůŶşƉůŽƓĞ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēƉŽƵǎşǀĞũƚĞǀĞǀǌĚĄůĞŶŽƐƚŝĂůĞƐƉŽŸϭŵŽĚũŝŶĠŚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş͘
^ƉŽƚƎĞďŝēŶŝŬĚǇŶĞǌĂŬƌǉǀĞũƚĞ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞ͕ƉŽŬƵĚũƐŽƵǀƉŽŬŽũŝŚŽƎůĂǀŝŶǇ;ůĂŬ͕ƎĞĚŝĚůŽ͕ďĞŶǌşŶ͘͘͘Ϳ
^ƉŽƚƎĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĞũƚĞǀďůşǌŬŽƐƚŝǌĚƌŽũƽƚĞƉůĂ͘
^ƉŽƚƎĞďŝē ŵƵƐş ďǉƚ ǀǎĚǇ ēŝƐƚǉ͘ WƎĞĚ ƉƌǀŶşŵ ƉŽƵǎŝƚşŵ ǀǇēŝƐƚĢƚĞ ǀŶĢũƓş ŽďĂů ũĞŵŶĢ
ŶĂǀůŚēĞŶŽƵƵƚĢƌŬŽƵ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēƐĞŶĞƐŵşƉŽƵǎşǀĂƚŶĂŵşƐƚĢ͕ŬĚĞƐĞŶĂĐŚĄǌĞũşǀŽůŶĢƉŽŚǇďƵũşĐşƐĞ
ƉƎĞĚŵĢƚǇ͕ƐƉŽƚƎĞďŝēũĞŵƽǎĞǀƚĄŚŶŽƵƚĂƚşŵƐĞƐƉŽƚƎĞďŝēƉŽƓŬŽĚş;ǌĄĐůŽŶǇͿ͘
:ĞǌĂŬĄǌĄŶŽƉŽƵǎşǀĂƚƐƉŽƚƎĞďŝēďĞǌŽĐŚƌĂŶŶĠŵƎşǎŬǇ͘
WƎĞĚƉŽƵǎşǀĄŶşŵĚŽƉŽƌƵēƵũĞŵĞůŽƉĂƚŬǇǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵŽēŝƐƚŝƚŽĚƉƌĂĐŚƵ͘

ĄƐƚŝƐƉŽƚƎĞďŝēĞ
ϭ͘ >ŽƉĂƚŬǇ
Ϯ͘ ZĞŐƵůĄƚŽƌƌǇĐŚůŽƐƚŝ
ϯ͘ hƉĞǀŸŽǀĂĐşƓƌŽƵď
ϰ͘ sƌĐŚŶşēĄƐƚƐƚŽũĂŶƵ
ϱ͘ ^ƉŽĚŶşēĄƐƚƐƚŽũĂŶƵ

WŽƐŬůĄĚĄŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͗

ϰ

ϱ

ϭ͘ KĚƐƚƌĂŸƚĞŽďĂůŽǀǉŵĂƚĞƌŝĄůǌǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵ͘WŽŵŽĐşƵƉĞǀŸŽǀĂĐşŚŽƓƌŽƵďƵ
ƉƎŝƉĞǀŶĢƚĞƚĢůŽǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵŬĞǀƌĐŚŶşēĄƐƚŝƐƚŽũĂŶƵ͘
Ϯ͘ aƌŽƵďĚŽƚĄŚŶĢƚĞ͕ĚĄǀĞũƚĞƉƎŝƚŽŵƉŽǌŽƌ͕ĂďǇŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůŶĞĚŽƐƚĂůŵĞǌŝƚĢůŽ
ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵĂƐƚŽũĂŶ͘
ϯ͘ WƎŝƉĞǀŶĢƚĞǀƌĐŚŶşēĄƐƚƐƚŽũĂŶƵŬĞƐƉŽĚŶşēĄƐƚŝ
ϰ͘ WŽƐĞƐƚĂǀĞŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞƐĞƉƎĞƐǀĢĚēƚĞ͕ǎĞƉƎŝŶĂƐƚĂǀĞŶşǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵŶĂŚŽƌƵĂ
ĚŽůƽƐĞŶĂƉĄũĞĐşŬĂďĞůƉƎşůŝƓŶĞŶĂƉşŶĄ͘

KǀůĄĚĄŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͗
ZĞŐƵůĄƚŽƌƉƎĞƉŶĢƚĞĚŽƉŽǌŝĐĞK&&͘ĂƉŽũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēĚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͘
EĂƐƚĂǀƚĞŶĂƌĞŐƵůĄƚŽƌƵƌǇĐŚůŽƐƚŝƉŽǎĂĚŽǀĂŶŽƵƌǇĐŚůŽƐƚ͘
>Kt;ϭͿͲŶşǌŬǉǀǉŬŽŶ
D;ϮͿʹƐƚƎĞĚŶşǀǉŬŽŶ
,/',;ϯͿʹǀǇƐŽŬǉǀǉŬŽŶ
^ƉŽƚƎĞďŝēǀǇƉŶĢƚĞŶĂƐƚĂǀĞŶşŵƌĞŐƵůĄƚŽƌƵƌǇĐŚůŽƐƚŝĚŽƉŽůŽŚǇK&&͘

hƉŽǌŽƌŶĢŶş͗ WƎĞƐǀĢĚēƚĞ ƐĞ͕ ǎĞ ƐşƛŽǀĠ ŶĂƉĢƚş ũĞ ƚŽƚŽǎŶĠ Ɛ ŶĂƉĢƚşŵ ŶĂ ƓƚşƚŬƵ
ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͊

EĂƐƚĂǀŽǀĄŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͗
:Ğ ǌĂŬĄǌĄŶŽ ŶĂƐƚĂǀŽǀĂƚ ŶĞďŽ ƵƉƌĂǀŽǀĂƚ ŽĐŚƌĂŶŶŽƵ ŵƎşǎŬƵ ŶĂ ǌĂƉŶƵƚĠŵ
ƐƉŽƚƎĞďŝēŝ͘WƎĞĚŵĂŶŝƉƵůĂĐşƐĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞŵŽĚƉŽũƚĞƐƉŽƚƎĞďŝēŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͘
WƌŽŶĂƐƚĂǀĞŶşũĞŵŶĢŶĂŬůŽŸƚĞǀƌĐŚŽĐŚƌĂŶŶĠŵƎşǎŬǇĚŽƉƎĞĚƵŶĞďŽĚŽǌĂĚƵ͘
^ƉŽƚƎĞďŝēƉƎŝƉŽũƚĞŬĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚŝĂǌĂƉŶĢƚĞũĞũ͘


ŝƓƚĢŶşƐƉŽƚƎĞďŝēĞ
WƎĞĚēŝƓƚĢŶşŵƐƉŽƚƎĞďŝēǀǎĚǇǀǇƉŶĢƚĞĂŽĚƉŽũƚĞŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĠƐşƚĢ͘
ZŽǌĞďĞƌƚĞŽĐŚƌĂŶŶǉŬƌǇƚĂůŽƉĂƚŬǇǀĞŶƚŝůĄƚŽƌƵŽēŝƐƚĢƚĞŽĚƵƐĂǌĞŶĠŚŽƉƌĂĐŚƵ
ũĞŵŶĢŶĂǀůŚēĞŶŽƵƵƚĢƌŬŽƵ͘
WŽƐĞƐƚĂǀĞŶşŽēŝƐƚĢƚĞŝŽĐŚƌĂŶŶŽƵŵƎşǎŬƵĂŽƐƚĂƚŶşēĄƐƚŝƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͘
ďĞũƚĞŶĂƚŽ͕ĂďǇƐĞĚŽŵŽƚŽƌƵĂƌĞŐƵůĄƚŽƌƵŶĞĚŽƐƚĂůĂǀŽĚĂ͘


ĄƌƵēŶşƉŽĚŵşŶŬǇ
ĄƌƵŬĂ ũĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶĂ ŶĂ ďĞǌĐŚǇďŶŽƵ ĨƵŶŬēŶŽƐƚ ƉŽ ĚŽďƵ Ϯϰ ŵĢƐşĐƽ ŽĚ ĚĂƚĂ
ǌĂŬŽƵƉĞŶşǀǉƌŽďŬƵƐƉŽƚƎĞďŝƚĞůĞŵ͕ǀƉƎşƉĂĚĢƉƌŽŶĄũŵƵƉƌŽĚƵŬƚƵŶĞďŽƐƉůĄƚŬŽǀĠŚŽ
ƉƌŽĚĞũĞ ǌĂēşŶĄ ǌĄƌƵēŶş ĚŽďĂ ĚŶĞŵ ǌĂēĄƚŬƵ ƉƌŽŶĄũŵƵ ŶĞďŽ ĚŶĞŵ ƐƉůĄƚŬŽǀĠŚŽ
ŶĄŬƵƉƵ͘
ĄƌƵŬĂƐĞǀǌƚĂŚƵũĞŶĂǌĄǀĂĚǇǌƉƽƐŽďĞŶĠĐŚǇďŽƵǀǉƌŽďǇŶĞďŽǀĂĚŽƵŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘
ĄƌƵŬĂ ƐĞ ŶĞǀǌƚĂŚƵũĞ ŶĂ ƉŽƓŬŽǌĞŶş ǌƉƽƐŽďĞŶĠ ƉŽƵǎşǀĄŶşŵ ǀǉƌŽďŬƵ ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ
ŶĄǀŽĚĞŵ Ŭ ŽďƐůƵǌĞ͕ ŶĞƐƉƌĄǀŶǉŵ ƉŽƵǎşǀĄŶşŵ͕ ŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉŵ ƉŽƓŬŽǌĞŶşŵ ;ǀēĞƚŶĢ
ƉŽƓŬŽǌĞŶşǀƉƌƽďĢŚƵƉƎĞƉƌĂǀǇͿ͕ƉƎŝƉŽũĞŶşŵǀǉƌŽďŬƵŶĂũŝŶĠŶĞǎƉƎĞĚĞƉƐĂŶĠƐşƛŽǀĠ
ŶĂƉĢƚş͕ ǎŝǀĞůŶŽƵ ƉŽŚƌŽŵŽƵ͕ ǌĄƐĂŚĞŵ ďůĞƐŬƵ͕ ǌĄƐĂŚĞŵ ĚŽ ǀŶŝƚƎŶşŚŽ ǌĂƉŽũĞŶş
ǀǉƌŽďŬƵƵǎŝǀĂƚĞůƽŵ͕ƚĂŬĠǀƉƎşƉĂĚĢƷƉƌĂǀŶĞďŽŽƉƌĂǀƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚŽƐŽďĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠ
ŶĂ ƚĂŬŽǀǉ ƷŬŽŶ ŶĞŵĂũş ŽƉƌĄǀŶĢŶş ŽĚ ǀǉƌŽďĐĞ ŶĞďŽ ĚŽǀŽǌĐĞ ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ Ă ƉŽ
ƵƉůǇŶƵƚşĚǀŽƵůĞƚĠǌĄƌƵēŶşĚŽďǇ͘
sǉƌŽďĞŬũĞƵƌēĞŶŬƉŽƵǎŝƚşǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͘EĞŶşƵƌēĞŶƉƌŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶşƉŽƵǎŝƚş͘WƎŝ
ƉŽƵǎşǀĄŶşũŝŶǉŵǌƉƽƐŽďĞŵŶĞŵƽǎĞďǉƚƵƉůĂƚŶĢŶĂǌĄƌƵŬĂ͘
ĞǌƉůĂƚŶǉ ǌĄƌƵēŶş ƐĞƌǀŝƐ ũĞ ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶ ƉŽƵǌĞ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉƎĞĚůŽǎĞŶş ĚŽŬůĂĚƵ Ž
ŬŽƵƉŝ͘ s ƉƎşƉĂĚĢ ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠ ƌĞŬůĂŵĂĐĞ ;ƉŽƵǎşǀĄŶş ƐƉŽƚƎĞďŝēĞ ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ
ŶĄǀŽĚĞŵ͕ŶĞƐƉƌĄǀŶĄŵĂŶŝƉƵůĂĐĞƐĞƐƉŽƚƎĞďŝēĞŵĂƉŽĚ͘ͿƵĚĞŽĚĞƐşůĂƚĞůŝƷēƚŽǀĄŶ
ŵĂŶŝƉƵůĂēŶş ƉŽƉůĂƚĞŬ ǀĞ ǀǉƓŝ ϮϱϬ <ē ŶĂ ƉŽŬƌǇƚş ŶĄŬůĂĚƽ ƐƉŽũĞŶǉĐŚ Ɛ ƉƎŝũĞƚşŵ ĚŽ
ƐĞƌǀŝƐƵ͕ ǀǇďĂůĞŶşŵ͕ ŽƚĞƐƚŽǀĄŶşŵ͕ ǀǇĚĄŶşŵ Ă ĚŽƌƵēĞŶşŵ ƌĞŬůĂŵŽǀĂŶĠŚŽ ǀǉƌŽďŬƵ
ǌƉĢƚŽĚĞƐşůĂƚĞůŝ͘
WƎŝ ǀǉďĢƌƵ ƉƌŽĚƵŬƚƵ ũĞ ƚƎĞďĂ ǌǀĄǎŝƚ͕ ũĂŬĠ ĨƵŶŬĐĞ ŽĚ ǀǉƌŽďŬƵ ƉŽǎĂĚƵũĞƚĞ͘ WŽŬƵĚ
sĄŵ ŶĞďƵĚĞ ǀǉƌŽďĞŬ ǀ ďƵĚŽƵĐŶƵ ǀǇŚŽǀŽǀĂƚ͕ ƚĂƚŽ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ ŶĞŶş ĚƽǀŽĚĞŵ Ŭ
ƌĞŬůĂŵĂĐŝ͘
ĄƌƵēŶşƌĞŬůĂŵĂĐĞƐĞƵƉůĂƚŸƵũƚĞǀŵşƐƚĢŶĄŬƵƉƵƐƉŽƚƎĞďŝēĞ͊







/ŶĨŽƌŵĂĐĞƉƌŽƵ
ƵǎŝǀĂƚĞůĞŽůŝŬǀŝĚĂĐŝŝƉŽƵǎŝƚĠŚŽ
ĞůĞŬŬƚƌŝĐŬĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş

dĞŶƚŽƐǇŵďŽůŶ
ŶĂƉƌŽĚƵŬƚĞĐŚĂͬŶĞďŽŶĂƉƎŝůŽǎĞŶ
ŶǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚĞĐŚ
ŶĞďŽŽďĂůĞĐŚǌŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞƉŽƵǎŝƚĠĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĂĞĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠǌĂƎşǌĞŶş
ƐĞŶĞƐŵĢũşŵşƐŝƚƐŬŽŵƵŶĄůŶşŵŽĚƉĂĚĞŵ͘WƌŽƐƉƌĄǀŶĠǌĂĐŚĄǌĞŶş͕
ŽďŶŽǀƵĂƌĞĐǇŬŬůĂĐŝŽĚĞǀǌĚĞũƚĞƚǇƚŽǀǉƌŽďŬǇŶĂƵƌēĞŶĄƐďĢƌŶĄŵşƐƚĂ͕
ŬĚĞďƵĚŽƵƉƎŝũĂĂƚǇďĞǌƉŽƉůĂƚŬƵ͕ŶĞďŽŽĚĞǀǌĚĞũƚĞĞǀŵşƐƚŶşŵ
ŵĂůŽŽďĐŚŽĚĢ͕ƉŽŬƵĚƐŝŽďũĞĚ
ĚŶĄƚĞƉŽĚŽďŶǉŶŽǀǉǀǉƌŽďĞŬ͘^ƉƌƌĄǀŶĄůŝŬǀŝĚĂĐĞ
ƚĢĐŚƚŽƉƌŽĚƵŬƚƽƉŽŵƽǎĞƵƓĞĞƚƎŝƚŚŽĚŶŽƚŶĠǌĚƌŽũĞĂǌĂďƌĄŶŝƚŵ
ŵŽǎŶǉŵŶĞŐĂƚŝǀŶşŵ
ĚŽƉĂĚƽŵŶĂůŝĚƐŬĠǌĚƌĂǀşĂƉ
ƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵũŝŶĂŬǀǌŶŝŬŬŶŽƵƚǌŶĞƐƉƌĄǀŶĠŚŽ
ǌĂĐŚĄǌĞŶşƐŽĚƉĂĚĞŵ͘WƌŽďůŝŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽǀĂƓĞŵŶĞũďůŝǎƓşŵƐďĢƌŶĠŵŵşƐƚĢ
ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞƉƌŽƐşŵǀĂƓĞŵşƐƚƚŶşƷƎĂĚǇ͘sƉƎşƉĂĚĢŶĞƐƉƌĄǀŶĠŚŽŽĚǀŽǌƵŽĚƉĂĚƵ
ŵŽŚŽƵďǉƚƵƉůĂƚŶĢŶǇƉŽŬƵƚǇǇǀƐŽƵůĂĚƵƐĞƐƚĄƚŶşůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽƵ͘

/ŶĨŽƌŵĂĐĞŽůŝŬǀŝĚĂĐŝǀǌĞŵşĐĐŚŵŝŵŽh
dĞŶƚŽƐǇŵďŽůƉůĂƚşƉŽƵǌĞǀǀǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝŝ͘WŽŬƵĚƐŝƉƎĞũĞƚĞǌůŝŬŬǀŝĚŽǀĂƚƚĞŶƚŽ
ƉƌŽĚƵŬƚŵŝŵŽǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞĞ͕ƉƌŽďůŝǎƓşŝŶĨŽƌŵĂĐĞŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞǀĂƓĞŵşƐƚŶşƷƎĂĚǇ
ŶĞďŽƉƌŽĚĞũĐĞĂŝŶĨŽƌŵƵũƚĞƐƐĞŽƐƉƌĄǀŶĠŵĞƚŽĚĢůŝŬǀŝĚĂĐĞ͘


NÁVOD NA POUŽITIE

+$86(5



ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ
)

WŽĚůĂŚŽǀǉǀĞŶƚŝůĄƚŽƌ

ĂŬƵũĞŵĞ sĄŵ ǌĂ ĚƀǀĞƌƵ͕ ŬƚŽƌƷ ƐƚĞ
ƉƌĞƵŬĄǌĂůŝ ǌĂŬƷƉĞŶşŵ ǀǉƌŽďŬƵ  ƚǇƉƵ ,h^Z͘
dĞŶƚŽ ƐƉŽƚƌĞďŝē ũĞ ǀǉƐůĞĚŬŽŵ ŶĂũŶŽǀƓŝĞŚŽ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǀǉƐŬƵŵƵ͘  ^ƉŰŸĂ ǀƓĞƚŬǇ ƉŽǎŝĂĚĂǀŬǇ
ŬǀĂůŝƚǇ Ă ĞƐƚĞƚŝŬǇ͘ Wƌŝ ũĞŚŽ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶş ƐĂ ŬůĄĚŽů
ŵĂǆŝŵĄůŶǇ ĚƀƌĂǌ  ŶĂ ũĞŚŽ ďĞǌƉĞēŶŽƐƛ͘ ďǇ
ƐƉŽƚƌĞďŝē ďĞǌƉĞēŶĞ ĨƵŶŐŽǀĂů͕ ũĞ ĚƀůĞǎŝƚĠ Ɛ Ŷşŵ
ŽĚďŽƌŶĞ ǌĂŽďĐŚĄĚǌĂƛ͘ WƌĞĚ ũĞŚŽ ƵǀĞĚĞŶşŵ ĚŽ
ƉƌĞǀĄĚǌŬǇ͕ ƉŽǌŽƌŶĞ Ɛŝ ƉƌĞēşƚĂũƚĞ ŶĄǀŽĚ ŶĂ
ƉŽƵǎŝƚŝĞ͘  dĞŶ ĚŽďƌĞ ƵƐĐŚŽǀĂũƚĞ͕ ĂďǇ ƐƚĞ ŚŽ ǀ
ƉƌşƉĂĚĞƉŽƚƌĞďǇŵŽŚůŝŽƉćƚŽǀŶĞƉŽƵǎŝƛ͘
dĞĐŚŶŝĐŬĠƉĂƌĂŵĞƚƌĞ
ŬŽ ĚŽǀŽǌĐŽǀŝĂ  ;,ĂƵƐĞƌ DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐ <Ĩƚ͕͘ ϮϬϰϬ ƵĚĂƂƌƐ͕ ĂƌŽƐƐ Ƶ͘ ϴϵ͘Ϳ͕
ƉŽƚǀƌĚǌƵũĞŵĞ͕ ǎĞ ǀǉƌŽďŽŬ ƐƉŰŸĂ ƐŵĞƌŶŝĐĞ h Ž ƵǀĄĚǌĂŶş ǀǉƌŽďŬŽǀ ŶĂ ƚƌŚ Ă ũĞ
ŽƉƌĄǀŶĞŶǉ ƉŽƵǎşǀĂƛ ǌŶĂēŬƵ ͘ ,h^Z &ͲϰϬϬϰ ƉŽĚůĂŚŽǀǉ ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌ ǌŽĚƉŽǀĞĚĄ
ŶĂƐůĞĚƵũƷĐŝŵƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵƉĂƌĂŵĞƚƌŽŵ͗
EĂƉćƚŝĞ͗ 



sǉŬŽŶ͗ 



dƌŝĞĚĂĚŽƚǇŬŽǀĞũŽĐŚƌĂŶǇ͗ 
,ůƵēŶŽƐƛ͗ 



<ƌĂũŝŶĂƉƀǀŽĚƵ͗















ϮϯϬsͬϱϬ,ǌ
ϵϬt
/͘
ϲϬĚ
şŶĂ

sǉƌŽďĐĂ Ɛŝ ǀǇŚƌĂĚǌƵũĞ ƉƌĄǀŽ ŶĂ ŶĞƉŽĚƐƚĂƚŶĠ ǌŵĞŶǇ ŽĚ ƉƀǀŽĚŶĠŚŽ ǀǇŚŽƚŽǀĞŶŝĂ͘

ĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĠƉŽŬǇŶǇ
ĄŬůĂĚŶĠďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶĠƉŽŬǇŶǇǀǎĚǇǀŽǀůĂƐƚŶŽŵǌĄƵũŵĞĚŽĚƌǎƵũƚĞ͘
WƌŝŶĞƐƉƌĄǀŶŽŵƉŽƵǎşǀĂŶşƐƉŽƚƌĞďŝēĂŚƌŽǌşŶĞďĞǌƉĞēĞŶƐƚǀŽƷƌĂǌƵ͘
WƌĞĚ Ɖƌǀǉŵ ƉŽƵǎŝƚşŵ Ɛŝ ƉŽǌŽƌŶĞ ƉƌĞēşƚĂũƚĞ ŶĄǀŽĚ ŶĂ ƉŽƵǎŝƚŝĞ ĚŽ ŬŽŶĐĂ Ă
ĚŽĚƌǎƵũƚĞ ŚŽ͘ ^ƉŽƚƌĞďŝē ŵƀǎĞ ƉŽƵǎşǀĂƛ ůĞŶ ŽƐŽďĂ͕ ŬƚŽƌĄ ŵĄ ĚƀŬůĂĚŶĞ
ƉƌĞƓƚƵĚŽǀĂŶǉŶĄǀŽĚŶĂŽďƐůƵŚƵ͘
WŽ ǀǇďĂůĞŶş ƐƉŽƚƌĞďŝēĂ ƐĂ ƵŝƐƚŝƚĞ͕ ǎĞ ƐƉŽƚƌĞďŝē ŶŝĞ ũĞ ƉŽƓŬŽĚĞŶǉ͘ WŽƓŬŽĚĞŶǉ
ƐƉŽƚƌĞďŝēŶĞǌĂƉşŶĂũƚĞ͕ǀƌĄƛƚĞŚŽĚŽŽďĐŚŽĚƵ͘
^ƉŽƚƌĞďŝē ǀǎĚǇ ƉƌŝƉĄũĂũƚĞ ĚŽ ǌĄƐƵǀŬǇ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũ ƐŝĞƚĞ͕ ǀǇďĂǀĞŶĞũ ŽĐŚƌĂŶŶǉŵ
ŬŽůşŬŽŵƐŶĂƉćƚşŵǌŽĚƉŽǀĞĚĂũƷĐŝŵƵǀĞĚĞŶĠŵƵŶĂǀǉƌŽďŶŽŵƓƚşƚŬƵƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƉŽƵǎşǀĂũƚĞǀǉŚƌĂĚŶĞǀƉƌĂĐŽǀŶĞũƉŽůŽŚĞŶĂ ŵŝĞƐƚĂĐŚ͕ ŬĚĞŶĞŚƌŽǌşũĞŚŽ
ƉƌĞǀƌŚŶƵƚŝĞ Ă ǀ ĚŽƐƚĂƚŽēŶĞũ ǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƚŝ ŽĚ ŚŽƌűĂǀǉĐŚ ƉƌĞĚŵĞƚŽǀ ;ŶĂƉƌ͘ ǌĄĐůŽŶ͕
ǌĄǀĞƐŽǀēŝĚƌĞǀĂͿ͕ƚĞƉĞůŶǉĐŚǌĚƌŽũŽǀ;ŶĂƉƌ͘ŬĂĐŚůş͕ƐƉŽƌĄŬĂͿĂůĞďŽǀůŚŬǉĐŚƉŽǀƌĐŚŽǀ
ĂŬŽƐƷǀǉůĞǀŬǇ͕ƵŵǉǀĂĚůĄ͘EĂƉĄũĂĐşŬĄďĞůƐĂŶĞƐŵŝĞĚŽƚǉŬĂƛŚŽƌƷĐĞŚŽƉŽǀƌĐŚƵ͘
dĞŶƚŽ ƐƉŽƚƌĞďŝē ũĞ ƵƌēĞŶǉ ŶĂ ƉŽƵǎşǀĂŶŝĞ ǀ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ Ă ŶĂ ƉŽĚŽďŶĠ ƉŽƵǎşǀĂŶŝĞ
ĂŬŽ͗
ʹ ǀ ŬƵĐŚǇŶƐŬǉĐŚ ŬƷƚŝŬŽĐŚ ƉƌĞ ǌĂŵĞƐƚŶĂŶĐŽǀ ǀ ŽďĐŚŽĚŽĐŚ͕ ŬĂŶĐĞůĄƌŝĄĐŚ Ă
ŝŶǉĐŚƉƌĂĐŽǀŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĞĚŝĂĐŚ͖
ʹ ŶĂĐŚĂůƵƉĄĐŚ͖
ʹ ŬůŝĞŶƚĂŵŝǀŚŽƚĞůŽĐŚ͕ŵŽƚĞůŽĐŚĂŝŶǉĐŚŽďǇƚŶǉĐŚƉƌŝĞƐƚŽƌŽĐŚ͖
ʹ ǀǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂĐŚƉŽƐŬǇƚƵũƷĐŝĐŚŶŽĐűĂŚƐƌĂŸĂũŬĂŵŝ͘
EĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞƐƉŽƚƌĞďŝēǀŽǀŽűŶĞũƉƌşƌŽĚĞ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēŶŝĞũĞƵƌēĞŶǉŶĂƉƌŝĞŵǇƐĞůŶĠǀǇƵǎŝƚŝĞ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēŶĞŶĞĐŚĄǀĂũƚĞǌĂƉŶƵƚǉďĞǌĚŽǌŽƌƵ͘
WŽƵǎşǀĂŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂǀƉƌşƚŽŵŶŽƐƚŝĚŝĞƛĂƛĂƐŝǀǇǎĂĚƵũĞǌǀǉƓĞŶƷƉŽǌŽƌŶŽƐƛ͘
<ĞěƐƉŽƚƌĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĂƚĞ͕ǀǎĚǇŚŽǀǇƉŶŝƚĞĂŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞůŽĚƉŽũƚĞŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũ
ƐŝĞƚĞ͘ĄƐƚƌēŬƵŶĂƉĄũĂĐŝĞŚŽŬĄďůĂŶĞǌĂƐƷǀĂũƚĞĚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũǌĄƐƵǀŬǇĂŶĞǀǇƛĂŚƵũƚĞ
ũƵǌŶĞũŵŽŬƌǉŵŝƌƵŬĂŵŝĂƛĂŚĂŶşŵǌĂŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞů͘
EĞƐŝĂŚĂũƚĞ ĚŽ ƐƉŽƚƌĞďŝēĂ ƌƵŬŽƵ ĂŶŝ ǎŝĂĚŶǇŵ ƉƌĞĚŵĞƚŽŵ͕ Ŭǉŵ ũĞ ƐƉŽƚƌĞďŝē
ǌĂƉŽũĞŶǉĚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũƐŝĞƚĞ͘EĞĚĄǀĂũƚĞǎŝĂĚŶĞƉƌĞĚŵĞƚǇĚŽŽƚǀŽƌŽǀƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͘
WƌĞĚēŝƐƚĞŶşŵŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞůǀǎĚǇŽĚƉŽũƚĞŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũƐŝĞƚĞ͘
sǌĄƵũŵĞǌĂďƌĄŶĞŶŝĂƷĚĞƌƵĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌƷĚŽŵũĞ<E͗
- ŶĂŵĄēĂƛƌŝĂĚŝĂĐƵēĂƐƛƐƉŽƚƌĞďŝēĂĚŽǀŽĚǇĂůĞďŽŝŶĞũƚĞŬƵƚŝŶǇ
- ƉŽƵǎşǀĂƛ ƐƉŽƚƌĞďŝē ǀ ďůşǌŬŽƐƚŝ ǀĂŶş͕ ƐƉƍĐŚ͕ ďĂǌĠŶŽǀ ĂůĞďŽ ŝŶǉĐŚ ŶĄĚŽď͕
ŽďƐĂŚƵũƷĐŝĐŚǀŽĚƵ͘
- ƉŽƵǎşǀĂƛƐƉŽƚƌĞďŝēƐƉŽƓŬŽĚĞŶǉŵŶĂƉĄũĂĐşŵŬĄďůŽŵ
- ƉŽƵǎşǀĂƛƐƉŽƚƌĞďŝēƐŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉŵƉŽƓŬŽĚĞŶşŵ͘
Ŭ ũĞ ƐŝĞƛŽǀĄ ƓŶƷƌĂ ƉŽƓŬŽĚĞŶĄ͕ ŵƵƐş ũƵ ǀǇŵĞŶŝƛ ǀǉƌŽďĐĂ͕ ũĞŚŽ ƐĞƌǀŝƐŶĄ ƐůƵǎďĂ
ĂůĞďŽƉŽĚŽďŶĞŬǀĂůŝĨŝŬŽǀĂŶĄŽƐŽďĂ͕ĂďǇƐĂƉƌĞĚŝƓůŽŶĞďĞǌƉĞēĞŶƐƚǀƵ͘

KƉƌĂǀƵƉŽŬĂǌĞŶĠŚŽƐƉŽƚƌĞďŝēĂǌǀĞƌƚĞĚŽƌƷŬŽĚďŽƌŶşŬĂ͘^ƉŽƚƌĞďŝēƐŵƷŽƉƌĂǀŽǀĂƛ
ŝďĂ ŽĚďŽƌŶĞ ƐƉƀƐŽďŝůĠ ŽƐŽďǇ͘ EĞƐƉƌĄǀŶĞ ǀǇŬŽŶĂŶĄ ŽƉƌĂǀĂ ŵƀǎĞ ďǇƛ ƉƌşēŝŶŽƵ
ǀĄǎŶĞŚŽ ŽŚƌŽǌĞŶŝĂ ƉƌĞ ƉŽƵǎşǀĂƚĞűĂ͘ s ƉƌşƉĂĚĞ ƉŽƌƵĐŚǇ ƐĂ ŽďƌĄƛƚĞ ŶĂ
ƓƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶǉƐĞƌǀŝƐ͘
WƌĞ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŝĞ ĚŽƉůŶŬŽǀĞũ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐĂ ŽĚƉŽƌƷēĂ ŶĂŝŶƓƚĂůŽǀĂƛ ĚŽ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ
ŽŬƌƵŚƵƉƌƷĚŽǀǉĐŚƌĄŶŝē;ZͿƐŵĞŶŽǀŝƚǉŵǀǇďĂǀŽǀĂĐşŵƉƌƷĚŽŵŶĞƉƌĞǀǇƓƵũƷĐŝŵ
ϯϬŵ͘WŽƌĂěƚĞƐĂƐĞůĞŬƚƌŝŬĄƌŽŵ͘
sƉƌşƉĂĚĞ ǀŶŝŬŶƵƚŝĂ ƚĞŬƵƚŝŶǇ ĚŽ ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĞũ ēĂƐƚŝ ƐƉŽƚƌĞďŝēĂ ƉƌĞĚ ŽƉćƚŽǀŶǉŵ
ƉŽƵǎŝƚşŵƐƉŽƚƌĞďŝēǀǇƐƵƓƚĞ͘EŝŬĚǇŶĞǌĂƉşŶĂũƚĞƐƉŽƚƌĞďŝē͕ŬĞěũĞŵŽŬƌǉĂůĞďŽǀůŚŬǉ͘
^ƉŽƚƌĞďŝē ŶŝĞ ũĞ ƵƌēĞŶǉ ŶĂ ƉƌĞǀĄĚǌŬƵ ƉƌŽƐƚƌĞĚŶşĐƚǀŽŵ ĞǆƚĞƌŶĠŚŽ ēĂƐŽǀĂēĂ ĂůĞďŽ
ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵĚŝĂűŬŽǀĠŚŽŽǀůĄĚĂŶŝĂ͘
dĞŶƚŽ ƐƉŽƚƌĞďŝē ŵƀǎƵ ƉŽƵǎşǀĂƛ ĚĞƚŝ ŽĚ ϴ ƌŽŬŽǀ Ă ŽƐŽďǇ ƐŽ ǌŶşǎĞŶǉŵŝ ĨǇǌŝĐŬǉŵŝ͕
ǌŵǇƐůŽǀǉŵŝĂůĞďŽĚƵƓĞǀŶǉŵŝƐĐŚŽƉŶŽƐƛĂŵŝĂůĞďŽƐŶĞĚŽƐƚĂƚŬŽŵƐŬƷƐĞŶŽƐƚşĂůĞďŽ
ǌŶĂůŽƐƚş͕ ĂŬ ƐƷ ƉŽĚ ĚŽǌŽƌŽŵ ĂůĞďŽ ĚŽƐƚĂůŝ ƉŽŬǇŶǇ ƚǉŬĂũƷĐĞ ƐĂ ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ
ƉŽƵǎşǀĂŶŝĂƐƉŽƚƌĞďŝēĂĂƉŽƌŽǌƵŵĞůŝŶĞďĞǌƉĞēĞŶƐƚǀƵ͕ŬƚŽƌĠũĞƐƚǉŵƐƉŽũĞŶĠ͘
Ğƚŝ ƐĂ ŶĞƐŵƷ ŚƌĂƛ ƐŽ ƐƉŽƚƌĞďŝēŽŵ͘ ŝƐƚĞŶŝĞ Ă ƷĚƌǎďƵ ƉŽƵǎşǀĂƚĞűŽŵ ŶĞƐŵƷ
ǀǇŬŽŶĄǀĂƛĚĞƚŝďĞǌĚŽǌŽƌƵ͘
^ƉŽƚƌĞďŝē ŶŝŬĚǇ ŶĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞ ŶĂ ŝŶĠ ƷēĞůǇ͕ ŶĞǎ ŶĂ ŬƚŽƌǉ ũĞ ƵƌēĞŶǉ Ă ŽƉşƐĂŶǉ ǀ
ƚŽŵƚŽŶĄǀŽĚĞ͘
EĞŽĚďŽƌŶǉŵǌĂŽďĐŚĄĚǌĂŶşŵŵƀǎĞƚĞƐƉŽƚƌĞďŝēƉŽŬĂǌŝƛĂŶĂƚĂŬǉƚŽĚƌƵŚǌĄǀĂĚǇƐĂ
ǌĄƌƵŬĂ ŶĞǀǌƛĂŚƵũĞ͘ Ă ƓŬŽĚǇ ƐƉƀƐŽďĞŶĠ ŶĞŽĚďŽƌŶǉŵ ĂůĞďŽ ŶĞƐƉƌĄǀŶǇŵ
ƉŽƵǎşǀĂŶşŵƐƉŽƚƌĞďŝēĂĚŽĚĄǀĂƚĞűĂŶŝƉƌĞĚĂũĐĂŶĞǌŽĚƉŽǀĞĚĄ͘
jĚƌǎďƵ ƌŽǌƐŝĂŚůĞũƓŝĞŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ĂůĞďŽ ƷĚƌǎďƵ͕ ŬƚŽƌĄ ǀǇǎĂĚƵũĞ ǌĄƐĂŚ ĚŽ
ǀŶƷƚŽƌŶǉĐŚēĂƐƚşƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͕ŵƵƐşǀǇŬŽŶĂƛŝďĂƓƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶǉƐĞƌǀŝƐ͘
EĞĚŽĚƌǎĂŶşŵƉŽŬǇŶŽǀǀǉƌŽďĐƵǌĂŶŝŬĄƉƌĄǀŽŶĂǌĄƌƵēŶƷŽƉƌĂǀƵ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƉŽƵǎşǀĂũƚĞŝďĂŬĞěũĞƐƉƌĄǀŶĞƉŽƐŬůĂĚĂŶǉ͘
EĞĚŽƚǉŬĂũƚĞƐĂŽƚĄēĂũƷĐŝĐŚēĂƐƚşƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƉŽƵǎşǀĂũƚĞŝďĂŶĂǀŽĚŽƌŽǀŶĞũĂƐƚĂďŝůŶĞũƉůŽĐŚĞ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƉŽƵǎşǀĂũƚĞǀŽǀǌĚŝĂůĞŶŽƐƚŝĂƐƉŽŸϭŵŽĚŝŶĠŚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēŶŝŬĚǇŶĞǌĂŬƌǉǀĂũƚĞ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞ͕ĂŬƐƷǀŝǌďĞŚŽƌűĂǀŝŶǇ;ůĂŬ͕ƌŝĞĚŝĚůŽ͕ďĞŶǌşŶ͙Ϳ
^ƉŽƚƌĞďŝēŶĞƉŽƵǎşǀĂũƚĞǀďůşǌŬŽƐƚŝǌĚƌŽũŽǀƚĞƉůĂ͘
^ƉŽƚƌĞďŝē ŵƵƐş ďǇƛ ǀǎĚǇ ēŝƐƚǉ͘ WƌĞĚ Ɖƌǀǉŵ ƉŽƵǎŝƚşŵ ǀǇēŝƐƚŝƚĞ ǀŽŶŬĂũƓş ŽďĂů ũĞŵŶĞ
ŶĂǀůŚēĞŶŽƵƵƚŝĞƌŬŽƵ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƐĂŶĞƐŵŝĞƉŽƵǎşǀĂƛŶĂŵŝĞƐƚĞ͕ŬĚĞƐĂŶĂĐŚĄĚǌĂũƷǀŽűŶĞƉŽŚǇďƵũƷĐĞƐĂ
ƉƌĞĚŵĞƚǇ͕ƐƉŽƚƌĞďŝēŝĐŚŵƀǎĞǀƚŝĂŚŶƵƛĂƚǉŵƐĂƐƉŽƚƌĞďŝēƉŽƓŬŽĚş;ǌĄĐůŽŶǇͿ͘
:ĞǌĂŬĄǌĂŶĠƉŽƵǎşǀĂƛƐƉŽƚƌĞďŝēďĞǌŽĐŚƌĂŶŶĞũŵƌŝĞǎŬǇ͘
WƌĞĚƉŽƵǎşǀĂŶşŵŽĚƉŽƌƷēĂŵĞůŽƉĂƚŬǇǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂŽēŝƐƚŝƛŽĚƉƌĂĐŚƵ͘


ĂƐƚŝƐƉŽƚƌĞďŝēĂ
ϭ͘ dĞůŽǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂͬ>ŽƉĂƚŬǇ
Ϯ͘ ZĞŐƵůĄƚŽƌƌǉĐŚůŽƐƚŝ
ϯ͘ hĐŚǇƚĄǀĂĐŝĂƐŬƌƵƚŬĂ
ϰ͘ sƌĐŚŶĄēĂƐƛƐƚŽũĂŶĂ
ϱ͘ ^ƉŽĚŶĄēĂƐƛƐƚŽũĂŶĂ

WŽƐŬůĂĚĂŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͗

ϰ

ϱ

ϭ͘ KĚƐƚƌĄŸƚĞ ŽďĂůŽǀǉ ŵĂƚĞƌŝĄů ǌǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂ͘ WŽŵŽĐŽƵ ƵĐŚǇƚĄǀĂĐĞũ ƐŬƌƵƚŬǇ
ƉƌŝƉĞǀŶŝƚĞƚĞůŽǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂŬǀƌĐŚŶĞũēĂƐƚŝƐƚŽũĂŶĂ͘
Ϯ͘ ^ŬƌƵƚŬƵĚŽƚŝĂŚŶŝƚĞ͕ĚĄǀĂũƚĞƉƌŝƚŽŵƉŽǌŽƌ͕ĂďǇƐĂŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞůŶĞĚŽƐƚĂůŵĞĚǌŝ
ƚĞůŽǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂĂƐƚŽũĂŶ͘
ϯ͘ WƌŝƉĞǀŶŝƚĞǀƌĐŚŶƷēĂƐƛƐƚŽũĂŶĂŬƐƉŽĚŶĞũēĂƐƚŝ͘
ϰ͘ WŽƉŽƐŬůĂĚĂŶşƐƉŽƚƌĞďŝēĂƐĂƉƌĞƐǀĞĚēƚĞ͕ǎĞƉƌŝŶĂƐƚĂǀĞŶşǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂŚŽƌĞĂĚŽůĞ
ƐĂŶĂƉĄũĂĐşŬĄďĞůƉƌşůŝƓŶĞŶĂƉşŶĂ͘

KǀůĄĚĂŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͗
ZĞŐƵůĄƚŽƌƉƌĞƉŶŝƚĞĚŽƉŽǌşĐŝĞK&&͘ĂƉŽũƚĞƐƉŽƚƌĞďŝēĚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũƐŝĞƚĞ͘
EĂƐƚĂǀƚĞŶĂƌĞŐƵůĄƚŽƌĞƌǉĐŚůŽƐƚŝƉŽǎĂĚŽǀĂŶƷƌǉĐŚůŽƐƛ͘
>Kt;ϭͿͲŶşǌŬǇǀǉŬŽŶ
D;ϮͿʹƐƚƌĞĚŶǉǀǉŬŽŶ
,/',;ϯͿʹǀǇƐŽŬǉǀǉŬŽŶ
^ƉŽƚƌĞďŝēǀǇƉŶŝƚĞŶĂƐƚĂǀĞŶşŵƌĞŐƵůĄƚŽƌĂƌǉĐŚůŽƐƚŝĚŽƉŽůŽŚǇK&&͘
hƉŽǌŽƌŶĞŶŝĞ͗ WƌĞƐǀĞĚēƚĞ ƐĂ͕ ǎĞ ƐŝĞƛŽǀĠ ŶĂƉćƚŝĞ ũĞ ƚŽƚŽǎŶĠ ƐŶĂƉćƚşŵ ŶĂ ƓƚşƚŬƵ
ƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͊

EĂƐƚĂǀŽǀĂŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͗
:Ğ ǌĂŬĄǌĂŶĠ ŶĂƐƚĂǀŽǀĂƛ ĂůĞďŽ ƵƉƌĂǀŽǀĂƛ ŽĐŚƌĂŶŶƷ ŵƌŝĞǎŬƵ ŶĂ ǌĂƉŶƵƚŽŵ
ƐƉŽƚƌĞďŝēŝ͘ WƌĞĚ ŵĂŶŝƉƵůĄĐŝŽƵ ƐŽ ƐƉŽƚƌĞďŝēŽŵ ŽĚƉŽũƚĞ ƐƉŽƚƌĞďŝē ŽĚ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũ
ƐŝĞƚĞ͘
WƌĞŶĂƐƚĂǀĞŶŝĞũĞŵŶĞŶĂŬůŽŸƚĞǀƌĐŚŽĐŚƌĂŶŶĞũŵƌŝĞǎŬǇĚŽƉƌĞĚƵĂůĞďŽĚŽǌĂĚƵ͘
^ƉŽƚƌĞďŝēƉƌŝƉŽũƚĞŬĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũƐŝĞƚŝĂǌĂƉŶŝƚĞŚŽ͘



ŝƐƚĞŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂ
WƌĞĚēŝƐƚĞŶşŵƐƉŽƚƌĞďŝēǀǎĚǇǀǇƉŶŝƚĞĂŽĚƉŽũƚĞŽĚĞůĞŬƚƌŝĐŬĞũƐŝĞƚĞ͘
ZŽǌŽďĞƌƚĞ ŽĐŚƌĂŶŶǉ ŬƌǇƚ Ă ůŽƉĂƚŬǇ ǀĞŶƚŝůĄƚŽƌĂ ŽēŝƐƚŝƚĞ ŽĚ ƵƐĂĚĞŶĠŚŽ ƉƌĂĐŚƵ
ũĞŵŶĞŶĂǀůŚēĞŶŽƵƵƚŝĞƌŬŽƵ͘
WŽƉŽƐŬůĂĚĂŶşŽēŝƐƚŝƚĞĂũŽĐŚƌĂŶŶƷŵƌŝĞǎŬƵĂŽƐƚĂƚŶĠēĂƐƚŝƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͘
ďĂũƚĞŶĂƚŽ͕ĂďǇƐĂĚŽŵŽƚŽƌĂĂƌĞŐƵůĄƚŽƌĂŶĞĚŽƐƚĂůĂǀŽĚĂ͘


ĄƌƵēŶĠƉŽĚŵŝĞŶŬǇ
ĄƌƵŬĂũĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶĄŶĂďĞǌĐŚǇďŶƷĨƵŶŬēŶŽƐƛƉŽĚŽďƵϮϰŵĞƐŝĂĐŽǀŽĚĚĄƚƵŵƵ
ǌĂŬƷƉĞŶŝĂǀǉƌŽďŬƵƐƉŽƚƌĞďŝƚĞűŽŵ͕ǀƉƌşƉĂĚĞƉƌĞŶĄũŵƵǀǉƌŽďŬƵĂůĞďŽƐƉůĄƚŬŽǀĠŚŽ
ƉƌĞĚĂũĂ ǌĂēşŶĂ ǌĄƌƵēŶĄ ĚŽďĂ ĚŸŽŵ ǌĂēŝĂƚŬƵ ƉƌĞŶĄũŵƵ ĂůĞďŽ ĚŸŽŵ ƐƉůĄƚŬŽǀĠŚŽ
ŶĄŬƵƉƵ͘
ĄƌƵŬĂƐĂǀǌƛĂŚƵũĞŶĂǌĄǀĂĚǇƐƉƀƐŽďĞŶĠĐŚǇďŽƵǀǉƌŽďǇĂůĞďŽĐŚǇďŽƵŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘
ĄƌƵŬĂ ƐĂ ŶĞǀǌƛĂŚƵũĞ ŶĂ ƉŽƓŬŽĚĞŶŝĂ ǌĂƉƌşēŝŶĞŶĠ ƉŽƵǎşǀĂŶşŵ  ǀǉƌŽďŬƵ ǀƌŽǌƉŽƌĞ
ƐŶĄǀŽĚŽŵ ŶĂ ŽďƐůƵŚƵ͕ ŶĞƐƉƌĄǀŶǇŵ ƉŽƵǎşǀĂŶşŵ͕ ŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉŵ ƉŽƓŬŽĚĞŶşŵ
;ǀƌĄƚĂŶĞ ƉŽƓŬŽĚĞŶŝĂ ǀ ƉƌŝĞďĞŚƵ ƉƌĞƉƌĂǀǇͿ͕ ƉƌŝƉŽũĞŶşŵ ǀǉƌŽďŬƵ ŶĂ ŝŶĠ ŶĞǎ
ƉƌĞĚƉşƐĂŶĠ ƐŝĞƛŽǀĠ ŶĂƉćƚŝĞ͕ ǎŝǀĞůŶŽƵ ƉŽŚƌŽŵŽƵ͕ ǌĄƐĂŚŽŵ ďůĞƐŬƵ͕ ǌĄƐĂŚŽŵ ĚŽ
ǀŶƷƚŽƌŶĠŚŽ ǌĂƉŽũĞŶŝĂ ǀǉƌŽďŬƵ ƵǎşǀĂƚĞűŽŵ͕ ƚĂŬƚŝĞǎ ǀƉƌşƉĂĚĞ ƷƉƌĂǀ ĂůĞďŽ ŽƉƌĄǀ
ǀǇŬŽŶĂŶǉĐŚŽƐŽďĂŵŝ͕ŬƚŽƌĠŶĂƚĂŬǉƚŽƷŬŽŶŶĞŵĂũƷŽƉƌĄǀŶĞŶŝĞŽĚǀǉƌŽďĐƵĂůĞďŽ
ĚŽǀŽǌĐƵƐƉŽƚƌĞďŝēĂĂƉŽƵƉůǇŶƵƚşĚǀŽũƌŽēŶĞũǌĄƌƵēŶĞũĚŽďǇ͘
sǉƌŽďŽŬ ũĞ ƵƌēĞŶǉ ŶĂ ƉŽƵǎşǀĂŶŝĞ ǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͘ EŝĞ ũĞ ƵƌēĞŶǉ ŶĂ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĄůŶĞ
ƉŽƵǎŝƚŝĞ͘WƌŝƉŽƵǎşǀĂŶşŝŶǉŵƐƉƀƐŽďŽŵǌĄƌƵŬĂŶĞŵƀǎĞďǇƛƵƉůĂƚŶĞŶĄ͘
ĞǌƉůĂƚŶǉǌĄƌƵēŶǉƐĞƌǀŝƐũĞƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶǉŝďĂǀƉƌşƉĂĚĞƉƌĞĚůŽǎĞŶŝĂĚŽŬůĂĚƵŽŬƷƉĞ͘
sƉƌşƉĂĚĞŶĞŽƉƌĄǀŶĞŶĞũ ƌĞŬůĂŵĄĐŝĞ;ƉŽƵǎşǀĂŶŝĞƐƉŽƚƌĞďŝēĂǀƌŽǌƉŽƌĞƐ ŶĄǀŽĚŽŵ͕
ŶĞƐƉƌĄǀŶĂ ŵĂŶŝƉƵůĄĐŝĂ ƐƐƉŽƚƌĞďŝēŽŵ Ă ƉŽĚ͘Ϳ ďƵĚĞ ŽĚŽƐŝĞůĂƚĞűŽǀŝ ƷēƚŽǀĂŶǉ
ŵĂŶŝƉƵůĂēŶǉƉŽƉůĂƚŽŬǀŽǀǉƓŬĞϭϬΦŶĂƉŽŬƌǇƚŝĞŶĄŬůĂĚŽǀƐƉŽũĞŶǉĐŚƐƉƌŝũĂƚşŵĚŽ
ƐĞƌǀŝƐƵ͕ ǀǇďĂůĞŶşŵ͕ ŽƚĞƐƚŽǀĂŶşŵ͕ ǀǇĚĂŶşŵ Ă ĚŽƌƵēĞŶşŵ ƌĞŬůĂŵŽǀĂŶĠŚŽ ǀǉƌŽďŬƵ
ƐƉćƛŽĚŽƐŝĞůĂƚĞűŽǀŝ͘
WƌŝǀǉďĞƌĞǀǉƌŽďŬƵũĞƉŽƚƌĞďŶĠǌǀĄǎŝƛ͕ĂŬĠĨƵŶŬĐŝĞŽĚǀǉƌŽďŬƵƉŽǎĂĚƵũĞƚĞ͘ŬsĄŵ
ŶĞďƵĚĞ ǀǉƌŽďŽŬ ǀďƵĚƷĐŶŽƐƚŝ ǀǇŚŽǀŽǀĂƛ͕ ƚĄƚŽ ƐŬƵƚŽēŶŽƐƛ ŶŝĞ ũĞ ĚƀǀŽĚŽŵ ŶĂ
ƌĞŬůĂŵĄĐŝƵ͘

ĄƌƵēŶĄƌĞŬůĂŵĄĐŝĂƐĂƵƉůĂƚŸƵũƚĞǀŵŝĞƐƚĞŶĄŬƵƉƵƐƉŽƚƌĞďŝēĂ͊



/ŶĨŽƌŵĄĐŝĞƉƌĞƉŽƵǎşǀĂƚĞűŽǀŽůŝŬǀŝĚĄĐŝŝ
ŽĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ
ƉŽƵǎŝƚĠŚŽ

dĞŶƚŽ ƐǇŵďŽů ŶĂ
Ŷ  ƉƌŽĚƵŬƚŽĐŚ ĂͬĂůĞďŽ ŶĂ ƉƌŝůŽǎǎĞŶǉĐŚ ĚŽŬƵŵĞŶƚŽĐŚ
ĂůĞďŽ ŽďĂůŽĐŚ ǌŶĂŵĞŶĄ͕ ǎĞ ƉŽƵǎŝƚĠ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ Ă ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĠ
ǌĂƌŝĂĚĞŶŝĂ ƐĂ ŶĞĞƐŵƷ ŵŝĞƓĂƛ  Ɛ ŬŽŵƵŶĄůŶǇŵ ŽĚƉĂĚŽŵ͘ WƌĞ ƐƉƌĄǀŶĞ
ǌĂŽďĐŚĄĚǌĂŶŝĞ͕ ŽďŶŽǀƵ Ă ƌĞĐǇŬůĄĐŝƵ ŽĚŽǀǌĚĂũƚĞĞ ƚŝĞƚŽ ƉƌŽĚƵŬƚǇ ŶĂ
ƵƌēĞŶĠ ǌďĞƌŶĠ ŵŝĞƐƚĂ͕ ŬĚĞ ďƵĚƷ ƉƌŝũĂƚĠ ďĞǌ ƉŽƉůĂƚŬƵ͕ ĂůĞďŽ
ŽĚŽǀǌĚĂũƚĞ ǀ ŵŝĞƐƚŶŽŵ ŵĂůŽŽďĐŚŽĚĞ ǀ ƉƌşƉĂĚĞ͕ ĂŬ Ɛŝ ŽďũĞĚ
ĚŶĄƚĞ ƉŽĚŽďŶǉ ŶŽǀǉ
ǀǉƌŽďŽŬ͘ ^ƉƌĄǀŶĂ ůŝŬǀŝĚĄĐŝĂ ƚǉĐŚƚŽ ƉƌŽĚƵŬƚŽǀ ƉŽŵƀǎĞ ƵƓĞƚƌŝŝƛ ŚŽĚŶŽƚŶĠ ǌĚƌŽũĞ Ă
ǌĂďƌĄŶŝƛŵŽǎŶǉŵŶĞŐĂƚşǀŶǇŵ
ŵǀƉůǇǀŽŵŶĂűƵĚƐŬĠǌĚƌĂǀŝĞĂƉƌŽƐƚƌĞĚŝĞ͕ŬƚŽƌĠŵƀǎƵ
ŝŶĂŬ ǀǌŶŝŬŶƷƛ ǌ ŶĞƐƉƌĄǀŶĞŚŽ
Ž ǌĂŽďĐŚĄĚǌĂŶŝĂ Ɛ ŽĚƉĂĚŽŵ͘ WƌĞĞ ďůŝǎƓŝĞ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞ Ž
ǀĂƓŽŵ ŶĂũďůŝǎƓŽŵ ǌďĞƌŶŽŵ ŵŝĞƐƚĞ ŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞ ƉƌŽƐşŵ ǀĂƓƓĞ ŵŝĞƐƚŶĞ ƷƌĂĚǇ͘ s
ƉƌşƉĂĚĞ ŶĞƐƉƌĄǀŶĞŚŽ ŽĚǀŽǌǌƵ ŽĚƉĂĚƵ  ŵƀǎƵ ďǇƛ ƵƉůĂƚŶĞŶĠĠ ƉŽŬƵƚǇ ǀƐƷůĂĚĞ ƐŽ
ƓƚĄƚŶŽƵůĞŐŝƐůĂƚşǀŽƵ͘

/ŶĨŽƌŵĄĐŝĞŽůŝŬǀŝĚĄĐŝŝǀŬƌĂũŝŝŶĄĐŚŵŝŵŽƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ
dĞŶƚŽ ƐǇŵďŽů ƉůĂƚş ŝďĂ ǀ Ƶ
ƵƌſƉƐŬĞũ ƷŶŝŝ͘ Ŭ Ɛŝ ƉƌĂũĞƚĞ ǌůŝŬǀŝĚŽǀĂƛ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽĚƵŬƚ
ŵŝŵŽƵƌſƉƐŬĞũƷŶŝĞ͕ƉƌĞďůŝǎƓŝĞŝŶĨŽƌŵĄĐŝĞŬŽŶƚĂŬƚƵũƚĞǀĂƓĞŵŝĞƐƚŶĞƷƌĂĚǇĂůĞďŽ
ƉƌĞĚĂũĐƵĂŝŶĨŽƌŵƵũƚĞƐĂŽƐƉ
ƉƌĄǀŶĞũŵĞƚſĚĞůŝŬǀŝĚĄĐŝĞ͘

