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1. Obecné pokyny

1.1 Bezpečnostní pokyny

1.2 Elektrická bezpečnost

CZ 64

1.3 Doporučení

1.4 Instalace

1.5 Odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí



2. Popis výrobku

2.1 Prehled

1. Ovládací panel
2. Polohy polic
(podélný drátěný rošt, je-li součástí dodávky)
3. Kovový rošt
4. Odkapávací plech
5. Ventilátor (za ocelovou deskou)
6. Dvířka trouby

2.2 Príslušenství

Kovový rošt1

Odkapávací plech2

Drží pečicí plechy a talíře.

Shromažďuje zbytky, které odkapávají během pečení potravin na roštech.

2.3 První použití
PŘEDBĚŽNÉ ČIŠTĚNÍ
Před prvním použitím troubu vyčistěte. Otřete vnější povrchy vlhkým měkkým hadříkem. Umyjte všechna příslušenství a vytřete vnitřek trouby roztokem 
horké vody a promývací kapaliny. Nastavte prázdnou troubu na maximální teplotu a ponechte ji zapnutou zhruba po dobu 1 hodiny. To odstraní veškeré 
zápachy novosti.
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1.6 Prohlášení o shodě

Boční drátěné mřížky3
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3. Použití trouby

3.1 Popis displeje

CZ 66
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FUNKCE

TICHÝ REŽIM

NASTAVENÍ
HODIN

ČAS PEČENÍ

KONEC
PEČENÍ

MINUTKA

DĚTSKÁ
POJISTKA

• Otočte levým voličem funkcí do 
polohy „Tichý režim“

1.  Volič funkcí
2.  Čas pečení / Konec pečení
3.  Kontrolka signálu Wi-Fi
4.  Minutka
5.  Nastavení hodin
6.  Zobrazení teploty nebo hodin
7.  LCD / tlačítka nastavení teploty
8. Volič funkcí pečení

Otočte levým voličem funkcí do polohy pro Nastavení hodin

POZOR! Trouba bude fungovat pouze po nastavení hodin.

JAK AKTIVOVAT JAK DEAKTIVOVAT CO TO DĚLÁ PROČ JE TO POTŘEBA

• Otočte volič funkcí do polohy 
VYPNUTO.

• Umožňuje vypnout zvuk minutky. • Vypnutí zvuku minutky.

• Otočte levý volič funkce do polohy 
„Nastavení hodin“.
• Čas nastavte tlačítky „+“ nebo „-“.
• V průběhu této operace spodní pravá 
kontrolka bliká.

• Otočte volič funkcí do polohy 
VYPNUTO.

• Umožňuje nastavit čas, který se 
zobrazuje na displeji.

• Nastavení času: Nastavte čas při 
první instalaci trouby nebo při 
obnovení napájení po výpadku proudu 
(zobrazuje se blikající čas 12:00).

• Otočte pravý volič funkcí do polohy 
pro pečení.
• Otočte levý ovladač funkcí do polohy 
„Doba trvání pečení“
• Nastavte čas pečení tlačítky „+“ a „-“.
V průběhu této operace bliká horní 
levá kontrolka.

•Po uplynutí doby pečení se trouba 
automaticky vypne a několik sekund 
zvoní alarm. Pokud chcete ukončit 
pečení dříve, otočte volič funkcí do 
polohy VYPNUTO nebo nastavte čas na 
00:00 otáčením voliče funkcí do polohy 
Doba trvání pečení a pomocí tlačítek 
„+“ a „-“.

• To umožňuje nastavení doby pečení 
vyžadovanou zvoleným receptem.
• Po nastavení doby pečení otočte volič 
funkcí do polohy VYPNUTO a zobrazí se 
aktuální čas.
•Pokud chcete zobrazit zvolenou dobu 
pečení, otočte levý volič funkcí do 
polohy Čas pečení.

• Pečení podle receptů.

• Otočte pravý volič funkcí do polohy 
pro pečení.
• Otočte levý volič funkcí do polohy 
„Konec pečení“.
• Nastavte čas konce pečení tlačítky „+“ 
a „-“.
•V průběhu této operace bliká horní 
levá kontrolka.

• Po uplynutí doby pečení se trouba 
vypne automaticky.
•Pokud chcete pečení ukončit dříve, 
otočte voličem funkcí do polohy 
vypnuto.

• To umožňuje nastavit čas konce 
pečení podle vašeho přání.
• Po nastavení doby pečení otočte volič 
funkcí do polohy VYPNUTO a zobrazí se 
aktuální čas.
• Pokud chcete zobrazit vybraný čas 
pečení, otočte levý volič funkcí do 
polohy Konec pečení.

• Tato funkce se zpravidla používá s 
funkcí Doba pečení.
• Například, pokrm se potřebuje péct 
45 minut a chcete, aby byl připraven ve 
12:30; v takovém případě: na konci 
stanovené doby se trouba automaticky 
vypne a zní alarm. Vyberte 
požadovanou funkci pečení. Nastavte 
dobu pečení na 45 minut („+“, „-“). 
Nastavte čas konce pečení na 12:30 
(„+“, „-“). Pečení začne automaticky v 
11:45 (12:30 - 45 minut). Na konci 
nastavené doby pečení se trouba 
automaticky vypne.
VAROVÁNÍ: Pokud nastavíte pouze čas 
ukončení pečení a ne dobu pečení, 
trouba se okamžitě zapne a vypne se v 
nastaveném čase konce pečení.

• Otočte levý volič funkcí do polohy pro 
Minutku.
• Tlačítky „+“ a „-“ nastavte dobu 
pečení.
•V průběhu této operace horní pravá 
kontrolka bliká.

• Otočte levý volič funkcí na Minutku a 
nastavte čas na 00:00 pomocí tlačítka 
„-“.

• Na konci nastavené doby se ozve 
zvukový signál.
•V průběhu operace displej zobrazuje 
zbývající čas.

• Lze použít troubu pro upozornění, i 
když je trouba vypnutá.

• Otočte levý volič funkcí do polohy 
Dětské pojistky.
• Do 5 sekund stiskněte tlačítko „+“.
•Když je dětská pojistka aktivní, na 
displeji se zobrazí „STOP“.

• Otočte levý volič funkcí zpět na 
Dětskou pojistku a do 5 sekund 
stiskněte „+“.
•Nápis STOP zmizí.

• To zakáže použití trouby. • Pro bezpečnost, když jsou v domě 
děti.
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3.2 Režimy vaření

*

CANDY SIMPLY-FI:
Chcete-li podrobné informace o tom, JAK PŘIPOJIT váš spotřebič vybavený funkcí simply-Fi JAK JEJ 
nejlépe POUŽÍVAT, navštivte stránky http://www.candysimplyfi.com

200

GRIL S PODPOROU VENTILÁTORU: používejte turbo-gril se zavřenými dvířky.
Horní topné těleso se používá spolu s ventilátorem dmýchajícím vzduch uvnitř trouby. Předehřev je nezbytný u tmavých mas, ale nikoli u bílých 
mas. Ideální pro pečení pokrmů o velké tloušťce, celých kusů jako je pečené vepřové, drůbež atd. Umístěte pokrm určený ke grilování přímo do 
středu roštu ve střední poloze. Zasuňte pod rošt odkapávací plech pro zachycení šťáv. Zajistěte, aby nebyl pokrm příliš blízko u grilu. V polovině 
pečení pokrm obraťte.

60
UDRŽOVÁNÍ TEPLA: Doporučujeme k ohřevu již hotových pokrmů, umístěním roštu na druhou úroveň shora, nebo k rozmrazování chleba, pizzy 
nebo moučníků umístěním roštu na nejspodnější úroveň. Teplota je konstantně 60°C, není možná změna.

L3

L5

ECO: 90 min
SUPER: 120 min

PYROLYZA

GRIL: používejte gril se zavřenými dvířky.
Používá se pouze horní topné těleso a můžete nastavit teplotu. Rozžhavení těles do ruda vyžaduje pět minut předehřívání. Úspěch je zaručen 
pro grily, kebaby a pokrmy s kůrkou. Bílá masa se umísťují dále od grilu; doba pečení je delší, ale maso bude chutnější. Tmavá masa a rybí 
filety můžete pokládat na rošt nad odkapávací plech. Trouba má pět poloh pro grilování od L1 do L5.

SUPER GRIL: trouba má pět úrovní grilování L1 až L5. Super Gril je výkonnější než gril a můžete upéct barbecue. 
Super Gril: 3000 W

GRILL + OTÁČIVÝ ROŽEŇ: používejte gril se zavřenými dvířky.
Horní topné těleso se používá spolu s rožněm otáčejícím pečený pokrm. Teplotu lze nastavit podle potřeby. Rožeň je nevhodnější pro středně velké 
pokrmy. Ideální pro znovunalezení chuti tradiční pečeně. Pečení na rožni nevyžaduje předehřev.

CZ 67



4.2 Pyrolyza

 4. Čištění a údržba trouby

4.1 Obecné poznámky k čištění

CZ 68

•Vyjměte veškeré příslušenství a sadu výsuvných držáků (je-li jí trouba 
osazena);
•Nevkládejte utěrky na nádobí.

Použití pyrolytického cyklu:
1- Knoflík výběru funkcí nastavte do polohy „             “. Na displeji se objeví 
nápis „ECO“ nebo „SUP“. Výchozí nastavení času je 90 minut, ale 
prostřednictvím programátoru (tlačítka nastavení „+“ nebo „-“) je možné 
nastavit čas od 90 minut (režim ECO) do 120 minut (režim SUP). Je-li trouba 
silně znečištěná, doporučujeme zvýšit čas na 120 minut; pokud je trouba 
středně znečištěná, snižte dobu čisticího cyklu na 90 minut.
2- Start pyrolytického čisticího cyklu je možné odložit tak, že změníte čas 
konce (END) prostřednictvím programátoru.
3- Po několika minutách, když trouba dosáhne vysoké teploty, se 
automaticky zamknou dvířka. Pyrolytický cyklus může být kdykoli zastaven 
tak, že otočíte voličem funkcí zpět do pozice „0“ (na displeji se na 3 sekundy 
objeví slovo OFF).
4- Po skončení pyrolytického cyklu se pyrolýza sama automaticky vypne. Po 
dobu, kdy jsou dvířka zamknutá, bude na displeji zobrazeno „END“, poté se 
objeví „0--n“.
5- Můžete otočit voličem funkcí zpět do pozice „0“, ale pokud bude teplota 
stále vysoká, objeví se „0—n“, což značí, že dvířka jsou zamčená.

Použití pyrolytického cyklu u trouby Touch Control:
1- Knoflík výběru funkcí nastavte do polohy pyrolýza. Na displeji se objeví 
buď nápis „ECO“, nebo „SUP“.
2- Výchozí nastavení času je 90 minut, ale prostřednictvím programátoru 
(tlačítka nastavení „+“ nebo „-“) je možné nastavit čas od 90 minut (režim 
ECO) do 120 minut (režim SUP). Je-li trouba silně znečištěná, je vhodné 
zvýšit čas na 120 minut; pokud je trouba středně znečištěná, snižte dobu 
čisticího cyklu na 90 minut.

Trouba je vybavena pyrolytickým systémem čištění, jenž vysokou teplotou 
ničí zbytky potravin. Tato funkce se provádí automaticky pomocí 
programátoru. Výsledné výpary jsou „vyčištěny“ tím, že projdou 
pyrolyzérem, jenž se spustí ihned poté, co začne pečení. Vzhledem k tomu, 
že pyrolýza využívá velmi vysokou teplotu, jsou dvířka trouby opatřeny 
bezpečnostním zámkem. Pyrolyzér lze kdykoliv zastavit. Dvířka nelze 
otevřít, dokud je zobrazen bezpečnostní zámek.
POZNÁMKA: Pokud byl nad troubu osazen sporák, během pyrolýzy nikdy 
nepoužívejte plynové hořáky nebo elektrické varné plotýnky. Nedojde tak k 
přehřátí sporáku.,
Jsou přednastaveny DVA PYROLYTICKÉ CYKLY:
ECO PYROCLEAN: Čistí mírně znečištěnou troubu. Trvá po dobu 90 minut. 
SUPER PYROCLEAN: Čistí značně znečištěnou troubu. Trvá po dobu 120 
minut. U trouby vybavené pyrolyzérem nikdy nepoužívejte běžně dostupné 
čisticí přípravky!
Tip: Pokud pyrolýzu provedete ihned po přípravě jídla v troubě, budete 
moci využít zbytkového tepla v
ní, a tím ušetřit energii.

Před spuštěním pyrolytického cyklu:
Z trouby vyjměte veškeré příslušenství. To totiž nevydrží vysokou teplotu 
použitou při pyrolitickém čisticím cyklu. Především z trouby vyjměte 
mřížky, postranní držáky a teleskopická vodítka (viz kapitola VYJMUTÍ 
MŘÍŽEK A POSTRANNÍCH DRŽÁKŮ). U trub s jehlovým teploměrem je 
nutné před spuštěním čisticího cyklu uzavřít otvor, a to maticí, která je 
součástí dodávky.
•Odstraňte veškeré velké zbytky jídla či skvrny - odstranit je by trvalo 
příliš dlouho. Nadměrné množství tuku by se mohlo vznítit, pokud by 
bylo vystaveno vysokým teplotám, při nichž dochází během cyklu 
pyrolýzy.
•Zavřete dvířka trouby.
•Před čištěním je nutno odstranit nadbytečné zbytky potravin.
•Vyčistěte dvířka trouby;
•Velké či hrubé zbytky jídla zevnitř trouby odstraňte pomocí navlhčené 
houbičky. Nepoužívejte čisticí prostředky;



4.4 Údržba

4.3 Funkce Aquactiva

300 ml

3. Nastavte funkci na ikonu Aquactiva.

CZ 69
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DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH DVÍŘEK
1. Otevřete dvířka trouby.
2.3.4. Zajistěte závěsy, vyšroubujte šrouby a demontujte horní kovový kryt vytažením směrem nahoru.
5.6. Vyjměte opatrně sklo ze dvířek trouby (Pozn: u pyrolytických trub vyjměte také druhé a třetí sklo (jsou-li osazena)).
7. Na konci čištění nebo výměny díly znovu sestavte provedením kroků v opačném pořadí. U všech skel musí být čitelný znak „Pyro“ umístěný na levé straně 
dvířek poblíž levého bočního závěsu. Tak bude natištěný štítek prvního skla uvnitř dvířek.

LOW-E
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2

3
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2.

3.

4.

5.

6.

7.



VÝMĚNA ŽÁROVKY
1. Odpojte troubu od síťového přívodu.
2. Sejměte skleněný kryt, vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za novou žárovku stejného typu.
3. Jakmile je vadná žárovka vyměněna, vraťte zpět skleněný kryt.

CZ 71

5. Rešení potíží

5.1 Často Kladené Otázky

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Trouba se nezahřívá

Trouba se nezahřívá



 If the mounting of the plinth does not allow air circulation, 
to obtain the maximum performance of the oven it is necessary 
to create an opening of 500x10mm or the same surface in             
5.000 mm2

GBA

         Si le montage du socle ne permet pas la circulation d'air, 
pour obtenir la performance maximale du four, il est nécessaire 
de créer une ouverture de 500x10mm ou la même surface dans 
5.000 mm2

FRA

 Se il montaggio del plinto non consente la circolazione 
dell'aria, per ottenere le massime prestazioni del forno è 
necessario creare un'apertura di 500x10mm o la stessa 
superficie in 5.000 mm2.

ITA

        Si el montaje del zócalo no permite la circulación de aire, 
para obtener el máximo rendimiento del horno es necesario 
crear una abertura de 500x10 mm o la misma superficie en   
5.000 mm2.

ESA

 Jeśli montaż na cokole nie pozwala na cyrkulację powietrza, 
aby uzyskać maksymalną wydajność piekarnika konieczne będzie 
wykonanie otworu 500x10mm lub o tej samej powierzchni 
5000mm2

PLA

Opening / Ouverture / Apertura / 
Apertura/Otwarcie / Öffnung / 
Otevírací / Otvor / Otvoritev /

  Méretű nyílásάνοιγμα /
460mm x 15 mm

INSTALLATION EN INSTALACIÓN ES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GR

INSTALACJA PL INSTALACE CZ

INSTALLATION DU FOUR FR

UGRADNJA HR

INSTALLAZIONE IT

INSTALLATION DE

VGRADNJA PEČICE SL

Opening / Ouverture / Apertura / 
Apertura/Otwarcie / Öffnung / 
Otevírací / Otvor / Otvoritev /

  Méretű nyílásάνοιγμα /
560mm x 45 mm

595 mm

595 mm546 mm

22 mm

580 mm

560 mm

     Jeśli piekarnik nie posiada wentylatora chłodzącego, należy wykonać otwór   460 mm x 15 mmPL

 If the oven does not have a cooling fan, create an opening   460 mm x 15 mm

   Se il forno non dispone di una ventola di raffreddamento, lasciare uno spazio 460 mm x 15 mm

    Si el horno no tiene ventilador de refrigeración, practique una abertura. 460 mm x 15 mm

GB

IT

ES

   Si le four n’a pas de ventilateur de refroidissement, créer une ouverture 460 mm x 15 mmFR

     Pokud nemá trouba chladicí ventilátor, vytvořte otvor. 460 mm x 15 mm

     Schaffen Sie eine Öffnung, wenn der Ofen über keinen Lüfter verfügt 460 mm x 15 mm

CZ

DE

        Ako pećnica nema rashladni ventilator, ostavite prolaz. 460 mm x 15 mmHR

 Če pečica nima hladilnega ventilatorja, napravite ustrezno odprtino 460 mm x 15 mmSL

         Εάν ο φούρνος δεν διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης, δημιουργήστε ένα άνοιγμα 460 mm x 15 mmGR

         Wenn die Montage des Sockels keine Luftzirkulation 
zulässt, ist es notwendig, um eine maximale Leistung des 
Ofens zu erreichen, eine Öffnung von 500x10 mm oder die 
gleiche Oberfläche in 5.000 mm2 zu schaffen.

DEA

         Pokud montáž podstavce neumožňuje cirkulaci 
vzduchu, k dosažení maximálního výkonu sporáku je 
třeba vytvořit otvor 500 x 10 mm nebo stejnou plochu 
velikosti      5 000 mm2

CZA

         Ako montiranje postolja ne omogućuje cirkulaciju 
zraka potrebno je napraviti otvor dimenzija 500x10mm 
ili iste površine (500 mm2) kako bi se omogućio najbolji 
rad pećnice.

HRA

         Če namestitev podstavka ne omogoča kroženja 
zraka, morate ustvariti odprtino z merami 500 x 10 mm 
ali enako površino (5000 mm2), da zagotovite najboljše 
delovanje pečice.

SLA

         Εάν η στερέωση του βάθρου δεν επιτρέπει την 
κυκλοφορία αέρα, για να έχετε τη μέγιστη απόδοση του 
φούρνου είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα 
άνοιγμα 500 x 10 mm ή την ίδια επιφάνεια σε 
5.000 mm2.

GRA

BESZERELÉS HU

        Ha a sütőben nincs hűtőventilátor, hozzon létre egy 460 mm x 15 mm nyílástHU

         Ha a lábazat felszerelése nem teszi lehetővé a 
levegő keringését, a sütő maximális teljesítményének 
eléréséhez 500x10 mm-es nyílást vagy azonos, 5000 
mm2-es felületet kell létrehozni

HUA

A

6
0
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m 560 mm

560 mm

560 mm

 

560 mm x 45 mm
A

560 mm

5
9
0
 m

m

 Jeśli mebel jest wyposażony w pokrywę w części tylnej, należy przewidzieć w niej otwór na kabel 
zasilający.må du sørge for en åpning til strømforsyningskabelen.
PL

 If the furniture is equpped with a bottom at the back part, provide an opening for the power 
supply cable.

 Se il mobile ha un fondo posteriore, praticare un foro per il passaggio del cavo di alimentazione.

 Si el mueble tiene panel posterior, haga un orificio para el cable de alimentación.

GB

IT
ES

 Si le fond du meuble est doté d’un panneau de fermeture, prévoyez un orifice pour le passage 
du câble d’alimentation.
FR

 Je-li nábytek v zadní části vybaven krytem, vytvořte otvor pro napájecí kabel.

 Wenn das Gerät mit einer Abdeckung auf der Rückseite ausgestattet ist, sorgen Sie für eine 
Öffnung für das Stromversorgungskabel.

CZ

DE

        Ako je namještaj zatvoren sa stražnje strane, napravite otvor za kabel za napajanje.HR
        Če je omarica na zadnji strani zaprta, naredite odprtino za napajalni kabel.SL

      Εάν το έπιπλο είναι εφοδιασμένο με ένα τοίχωμα στο  πίσω μέρος, κάντε ένα άνοιγμα για το 
καλώδιο τροφοδοσίας.
GR

        Ha a bútor hátul és alul is zárt, akkor biztosítson egy nyílást a hálózati csatlakozókábel számára.HU
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The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the 
right to carry out modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relating to 
safety or function.

FR

IT

ES

PL

DE

Le constructeur décline toute responsabilité concernant d’éventuelles inexacitudes imputables à des erreurs d’impression ou de transcription 
contenue dans cette notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l’intérêt de l’utilisation, 
sans causer de préjudices aux caractéristiques de fonctionnement de sécurité des appareils.

Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel documento stampato o per errori di trascrizione contenuti in questa 
brochure. Inoltre, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, nell'interesse dei consumatori, senza alcun pregiudizio per la sua sicurezza 
o funzionalità.

El fabricante no se responsabiliza de las inexactitudes debidas a fallos de impresión o transcripción contenidos en este folleto. Nos reservamos el 
derecho a modificar los productos como sea necesario, incluidos los intereses de consumo, sin perjuicio de las características relacionadas con la 
seguridad o su funcionamiento.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji naszych produktów 
zgodnie z potrzebami wynikającymi z zainteresowania konsumentów, bez jakiejkolwiek szkody dla właściwości bezpieczeństwa lub funkcji

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Druck- oder Übersetzungsfehler dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller behält sich vor 
technische Änderungen zurVerbesserung der Produktqualität im Interesse des Endverbrauchers vorzunehmen.

EN

CZ
Výrobce neodpovídá za tiskové chyby v návodu. Vyhrazujeme si právo na změny spotřebiče podle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez vlivu na 
bezpečnost nebo funkci.

HR
Proizvođač nije odgovoran za greške u tisku ili prijepisu ove knjižice. Proizvođač zadržava pravo na svaku izmjenu proizvoda koju bude smatrao 
potrebnom ili korisnom uključujući i udio u potrošnji a koja neće imati negativnih utjecaja na rad i sigurnost proizvoda.

SL
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici. Pridržuje si pravico do sprememb na aparatu brez predhodnega 
obvestila vključno s porabo, ki ne vplivajo na varnost ali delovanje pečice.

GR
Οκατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανακρίβεια που μπορεί να προέκυψε από την εκτύπωση ή φραστικά σφάλματαπου 
περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στα προϊόντα όταν αυτό απαιτείται, προς 
το συμφέρον των καταναλωτών εφόσον δεν θίγει τα χαρακτηριστικάπου αφορούν την ασφάλεια ή τη λειτουργία

HU
Agyarto nem vallal felelősseget az ebben a kiadvanyban előfordulo nyomtatasi es elirasi hibakbol eredő pontatlansagokert. Abiztonsaggal vagy 
aműkodessel kapcsolatos jellemzők serelme nelkul fenntartjuk a jogot a termekek szukseg szerinti valtoztatasara.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113

