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Informaţii pentru siguranţa 
dumneavoastră 
 

Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente 
electromagnetice (precum cuptoare cu microunde, 
televizoare, console de jocuri, transmiţătoare radio, 
linii de înaltă tensiune etc.). 
• Nu utilizaţi camera în apropierea telefoanelor mobile, 

deoarece se vor produce zgomote care pot afecta 
negativ imaginea şi sunetul. 

• În cazul în care camera este afectată de astfel de 
echipamente şi nu operează normal, opriţi camera video 
şi scoateţi bateria şi/sau adaptorul de alimentare 
conectat. Apoi reintroduceţi acumulatorul şi/sau 
reconectaţi adaptorul de alimentare şi porniţi camera. 

Obiectivul poate fi utilizat cu o cameră digitală compatibilă 
cu adaptorul standard de montare a obiectivului pentru 
„Sistemul Micro Four ThirdsTM”. 
• Nu poate fi montat pe camere cu specificaţie de montare 

Four ThirdsTM. 
• Ilustraţiile despre camera digitală din aceste instrucţiuni 

de operare prezintă DMC-GF1 drept exemplu. 
• Aspectul şi specificaţiile produselor descrise în acest 

manual pot să difere de produsele reale pe care le-aţi 
cumpărat, ca urmare a îmbunătăţirilor ulterioare. 

• Micro Four ThirdsTM şi Micro Four Thirds Logo sunt 
mărci înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în 
Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări. 

• Four ThirdsTM şi Four Thirds Logo sunt mărci înregistrate 
ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele 
Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări. 

• G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală 
cu obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul 
Micro Four Thirds System. 

• Alte nume, nume de companii şi nume de produse 
menţionate în aceste instrucţiuni sunt mărci comerciale 
sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.
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- Dacă vedeţi acest simbol - 
 

Informaţii pentru utilizatori asupra îndepărtării echipamentelor electrice 
şi electronice uzate (de uz casnic) 

Prezenţa acestui simbol pe produsele şi/sau pe documentele însoţitoare indică interdicţia de 
amestecare a produselor electrice şi electronice cu deşeurile menajere. 
Pentru tratare, recuperare şi reciclare corespunzătoare, este necesară încredinţarea acestor 
produse la centre de colectare speciale, unde vor fi acceptate gratuit. 
Ca alternativă, în unele ţări este posibilă returnarea produselor la comerciantul local odată cu 
achiziţionarea unui produs nou echivalent. 
Îndepărtarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea unor resurse valoroase şi va 
preveni potenţialele efecte negative asupra sănătăţii persoanelor şi a mediului ce ar putea decurge 
din gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. Vă rugăm să contactaţi autoritatea locală pentru 
detalii suplimentare asupra poziţiei celui mai apropiat punct de colectare. 

Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită în conformitate cu legile naţionale. 
 
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene 
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul 
dumneavoastră pentru informaţii suplimentare. 
 
Informaţii referitoare la casare pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene 
Acest simbol este valabil numai pe teritoriul Uniunii Europene. 
Dacă doriţi să casaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale sau dealerul şi să solicitaţi informaţii asupra 
metodei corecte de casare. 

 

ROMÂNĂ 
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 Măsuri de precauţie 

 Îngrijirea obiectivului 
• Nisipul şi praful pot deteriora obiectivul. Asiguraţi-

vă că nu pătrunde nisip sau praf în interiorul 
obiectivului sau al terminalelor atunci când utilizaţi 
obiectivul pe plajă etc. 

• Acest obiectiv nu este rezistentă la apă. 
Dacă pătrund picături de apă în obiectiv, ştergeţi 
obiectivul cu o lavetă uscată. 

• Nu apăsaţi obiectivul cu forţă excesivă. 
• Atunci când există praf (apă, ulei sau amprente, etc.) 

pe suprafaţa obiectivului, imaginea poate fi afectată. 
Ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale, 
uscată, înainte de a realiza fotografii. 

• Nu aşezaţi obiectivul cu faţa în jos. 
Nu permiteţi punctelor de contact  ale obiectivului să 
se murdărească. 

 

 

 Despre condens (Aburirea obiectivului) 
• Condensul apare atunci când există diferenţe de 

temperatură şi umiditate, asemeni celor descrise mai 
jos. Condensul poate cauza murdărirea obiectivului şi 
poate duce la apariţia mucegaiului şi la defectare, 
aşadar aveţi grijă în următoarele situaţii: 
− Când camera este adusă este adusă în interior din 

mediul exterior în condiţii de temperatură scăzută 
− Când camera este adusă într-o maşină cu instalaţie 

de aer condiţionat 
− Când aerul rece de la instalaţia de aer condiţionat 

este suflat direct pe obiectiv 
− În locuri cu umiditate 

• Introduceţi camera într-o pungă de plastic şi lăsaţi-o să 
se acomodeze cu temperatura ambiantă pentru a 
preveni condensul. În caz de formare a condensului, 
opriţi camera şi lăsaţi-o timp de aproximativ 2 ore. 
După ce camera se acomodează cu temperatura 
ambiantă, condensul va dispărea de la sine.
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Accesorii furnizate 
 

[Inspecţie ce trebuie efectuată când 
despachetaţi aparatul] 
Când îndepărtaţi aparatul din cutia în care este ambalat, 
verificaţi dacă unitatea principală şi accesoriile furnizate 
sunt în cutie şi verificaţi şi aspectul extern şi funcţiile 
acestora pentru a determina dacă au fost avariate în 
timpul distribuţiei şi transportului. 
Dacă descoperiţi neconformităţi, contactaţi distribuitorul 
înainte de a utiliza produsul. 
Numerele de produse sunt valabile începând din luna 
septembrie 2009. 
Acestea se pot modifica. 

 
1 Pungă de păstrare lentilă 
2 Capac posterior al obiectivului 

(Capacul posterior şi capacul obiectivului sunt ataşate 
la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.) 

3 Capac obiectiv 
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Ataşarea/detaşarea obiectivului 
 

• Consultaţi şi instrucţiunile de operare ale camerei 
pentru ataşarea şi detaşarea obiectivului. 

 Ataşarea obiectivului 
• Verificaţi dacă aţi oprit camera. 
 

1 Rotiţi capacul posterior al 
obiectivului pentru a-l detaşa. 

: Capac posterior al obiectivului 
 
 
 
 
 
 

2 Aliniaţi marcajele de montare 
ale obiectivului  (marcaje 
roşii) de pe corpul camerei şi 
obiectiv şi apoi rotiţi obiectivul 
în direcţia săgeţii până la 
auzirea unui declic. 

• Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului atunci 
când ataşaţi un obiectiv. 

• Nu încercaţi să ataşaţi obiectivul atunci când îl ţineţi 
în unghi faţă de corpul camerei, deoarece montura 
obiectivului se poate zgâria. 

• Verificaţi dacă lentila este ataşată corect. 
 

 

 Detaşarea obiectivului 
• Verificaţi dacă aţi oprit camera. 
 

Apăsaţi butonul de eliberare 
a lentilei  în timp ce rotiţi 
lentila cât mai mult posibil în 
direcţia săgeţii, pentru 
detaşare. 
• Ataşaţi capacul posterior de obiectiv, 

astfel încât punctul de contact al 
obiectivului să nu fie zgâriat. 

• Ataşaţi capacul pentru corp la cameră astfel încât 
să nu pătrundă murdărie sau praf în interiorul 
unităţii principale. 

 

 Ataşarea şi detaşarea capacului 
obiectivului 

• Aveţi grijă să nu pierdeţi capacul 
obiectivului. 
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 Ataşarea filtrelor 
• Poate apărea un efect de vinietare dacă utilizaţi 2 sau 

mai multe elemente de protecţie MC (opţional:DMW-
LMC46), filtre PL (opţional:DMW-LPL46) sau filtre ND 
(opţional:DMW-LND46) sau dacă utilizaţi elemente de 
protecţie şi/sau filtre groase. 

• Filtrul poate fi imposibil de înlăturat dacă este strâns în 
exces, aşadar, nu îl strângeţi prea tare. 

• Este posibilă ataşarea capacului obiectivului cu filtrul 
deja ataşat. 

• Dacă aveţi probleme la ataşarea sau înlăturarea filtrului 
PL (opţional: DMW-LPL46), vă recomandăm să porniţi 
camera digitală şi să încercaţi din nou cu modul de 
focalizare setat la „manual” ([MF]). 

• Alte accesorii în afară de filtre, precum lentile de 
conversie sau adaptoare, nu pot fi montate pe acest 
obiectiv. Ar putea să afecteze operaţia de focalizare 
sau ar putea avaria obiectivul. 
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Denumiri şi funcţii ale 
componentelor 
 

 Obiectiv 

 

 

1 Suprafaţă obiectiv 
2 Inel de focalizare 

Rotiţi pentru a focaliza când realizaţi fotografii cu 
focalizare manuală. 

3 Punct de contact 
4 Marcaj de montare obiectiv 
 
Acest obiectiv utilizează un sistem de acţionare pentru 
a permite o distanţă focală compactă şi luminoasă F1.7. 
În consecinţă, există sunete şi vibraţii de operare atunci 
când focalizaţi, dar aceasta nu reprezintă o defecţiune. 
Sunetele de operare sunt înregistrate când este realizată 
focalizarea automată în timpul înregistrării imaginilor video. 
Dacă sunetele de operare vă deranjează, vă recomandăm 
să setaţi la focalizare manuală ([MF]) şi să fixaţi focalizarea 
înainte de a înregistra pentru a evita înregistrarea zgomotului 
produs de obiectiv. 
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Măsuri de precauţie la utilizare 
 

 Despre obiectiv 
Aveţi grijă să nu scăpaţi sau să nu loviţi obiectivul. 
De asemenea, aveţi grijă să nu aplicaţi o presiune 
prea mare asupra obiectivului. 
• Aveţi grijă să nu scăpaţi punga în care aţi introdus 

obiectivul deoarece acest lucru ar putea cauza un şoc 
puternic asupra obiectivului. Este posibil ca aparatul să 
nu mai funcţioneze normal şi să nu mai realizeze 
fotografii. De asemenea, obiectivul se pot avaria. 

Când utilizaţi pesticide sau alte substanţe 
volatile în apropierea camerei, asiguraţi-vă că 
acestea nu pătrund în obiectiv. 
• Dacă astfel de substanţe pătrund în obiectiv, acestea 

pot deteriora carcasa exterioară sau pot cauza 
exfolierea stratului de vopsea. 

Nu transportaţi aparatul când acesta este încă 
ataşat la corpul camerei. 
• Aparatul nu trebuie niciodată depozitat în următoarele 

locuri, deoarece ar putea apărea probleme de 
funcţionare şi avarii. 

− În bătaia directă a razelor solare sau pe plajă vara 
− În locuri cu niveluri de temperatură şi umiditate ridicate sau 

unde schimbările de temperatură şi umiditate sunt bruşte 

 

 

− În locaţii cu concentraţii ridicate de nisip, praf sau 
murdărie 

− În locuri cu flacără deschisă 
− În apropiere de aeroterme, instalaţii de aer condiţionat 

sau umidificatoare 
− În locuri unde ar putea pătrunde apă în aparat 
− În locuri cu vibraţii 
− În interiorul unui vehicul 
• Consultaţi şi instrucţiunile de operare ale camerei 

digitale. 
• Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, 

vă recomandăm să-l depozitaţi împreună cu un agent 
deshidratant (gel de siliciu). În caz contrar, ar putea 
rezulta defecţiuni cauzate de mucegai etc. 
Este recomandat să verificaţi funcţionarea aparatului 
înainte de utilizare. 

• Nu lăsaţi obiectivul să intre în contact cu produsele din 
cauciuc sau plastic pentru perioade îndelungate. 

• Nu atingeţi punctul de contact al obiectivului. 
Acest lucru poate cauza defectarea aparatului. 

• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi aparatul.
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Nu utilizaţi benzină, diluant, alcool sau alţi 
agenţi de curăţare similari pentru a curăţa 
sticla obiectivului sau carcasa exterioară. 
• Utilizarea solvenţilor poate avaria obiectivul sau poate 

cauza exfolierea stratului de vopsea. 
• Ştergeţi praful şi amprentele cu o lavetă moale uscată. 
• Utilizaţi o lavetă de praf uscată pentru a înlătura 

murdăria şi praful de pe inelul de transfocare şi inelul 
de focalizare. 

• Nu folosiţi un detergent de uz casnic sau o lavetă 
tratată chimic. 

 
 
 Identificarea şi remedierea problemelor 
Se aude un sunet când camera este pornită şi 
oprită. 
• Acesta este sunetul emis în momentul mişcării obiectivului 

sau aperturii şi nu reprezintă o defecţiune. 
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Specificaţii 
 
 

OBIECTIV INTERSCHIMBABIL PENTRU CAMERĂ DIGITALĂ 
"LUMIX G 20 mm/F1.7 ASPH." 
 

Distanţă focală f=20 mm 
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 40 mm)  

Tip de apertură 7 obturatoare frunză/diafragmă de iris/diafragmă circulară 
Interval de apertură F1,7 
Valoare minimă a aperturii F16 
Construcţia obiectivului 7 elemente în 5 grupuri (2 obiective asferice) 
Distanţă de focalizare 0,2 m până la ∞ (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare) 
Grosisment maxim de focalizare 0,13X (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,25X) 
Stabilizator optic de imagine Indisponibil 
Montură Adaptor de montare „Micro Four Thirds” 
Unghi de vizualizare 57° 
Diametru filtru 46 mm 
Diametru maxim 63 mm 
Lungime totală Aprox. 25,5 mm 

(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului) 
Masă Aprox. 100 g 

• Când utilizaţi obiectivul cu o cameră digitală LUMIX, nu puteţi seta la [AFC] în modul de focalizare sau  în 
[PRE AF]. (Începând din septembrie 2009) (Modurile de focalizare disponibile pot varia în funcţie de cameră)
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VQT2G23 
F0809DT0 (2000 ) 

UE 
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2) 
Panasonic Testing Centre 
Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania 

 
© Panasonic Corporation 2009 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


