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BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY!
VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod

k použití.

Tato baterie disponuje mnoha vlastnostmi, které zaručují bezpečnost, výkon
a spolehlivost, což je nejvyšší prioritou při konstrukci tohoto výrobku, a proto je
zaručena jeho snadná údržba a provoz.

VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku
musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY
Účelem bezpečnostních symbolů je přitažení vaši pozornosti na možná nebezpečí.
Bezpečnostní symboly a texty u těchto symbolů si zasluhují vaši pečlivou pozornost
a pochopení. Výstražné symboly samy o sobě žádná nebezpečí neeliminují. Pokyny
a výstrahy, které poskytují, v žádném případě nenahrazují řádná preventivní opatření
proti způsobení nehod.

VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto výrobku zajistěte, aby si příslušní
uživatelé přečetli a řádně nastudovali všechny bezpečnostní pokyny uvedené
v návodu k použití, včetně všech bezpečnostních výstražných symbolů, jako
jsou „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“ a „UPOZORNĚNÍ“. Nedodržení jakéhokoli níže
uvedeného pokynu může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
vážného zranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti tohoto výrobku
musí být všechny opravy prováděny v autorizovaném servisu Honda.



VAROVÁNÍ: Při práci s jakýmkoli elektrickým nářadím může dojít
k odmrštění cizích částeček materiálu přímo do vašich očí, což může vést
k vážnému poranění zraku. Před zahájením práce s elektrickým nářadím
si vždy nasaďte bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle s bočními kryty
a je-li to nutné, použijte obličejový štít. Doporučujeme vám používat
bezpečnostní masku typu Wide Vision, kterou si nasadíte přes brýle nebo
standardní bezpečnostní brýle s bočními kryty.

VAROVÁNÍ: Riziko požáru a popálenin. Nepokoušejte se baterie rozdělat,
nevystavujte je teplotám vyšším než 100 °C a nespalujte je. Ukládejte baterie mimo
dosah dětí a v originálním balení, dokud nebudou použity. Likvidujte použité baterie
přesně podle místních platných předpisů pro recyklaci a manipulaci s odpadovými
materiály.
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato strana zobrazuje a popisuje bezpečnostní symboly, které se mohou objevit na
tomto výrobku. Před sestavením a použitím tohoto výrobku si přečtěte, nastudujte
a dodržujte všechny pokyny uvedené na výrobku.
Bezpečnostní
upozornění

Opatření týkající se vaší bezpečnosti

Při práci s tímto výrobkem vždy používejte
Používejte ochranu
bezpečnostní brýle nebo ochranné brýle
zraku
s bočními kryty a obličejový štít.

Li-ion
Li-ion

Přečtěte si návod
k použití

Z důvodu snížení rizika způsobení zranění si
před použitím tohoto výrobku musí uživatel
přečíst a řádně nastudovat návod k použití.

Symboly pro
recyklaci

Při likvidaci nevyhazujte tyto baterie do
běžného domácího odpadu, do ohně nebo
do vody. Akumulátory/baterie musí být
shromažďovány, recyklovány a likvidovány
tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí.

Vyjmutí baterie

Provádíte-li sestavování dílů, seřizování,
čištění a není-li nářadí používáno, vždy
z nářadí vyjměte baterii.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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Nevystavujte
baterii/akumulátor
působení ohně
Nevystavujte
baterii/akumulátor
působení vody
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Chraňte je před nepřetržitým slunečním
zářením, ohněm, vodou a vlhkostí. Riziko
exploze.

Teplota okolního
vzduchu při
nabíjení baterií

Z důvodu dosažení co nejlepších výsledků
musí být baterie nabíjena na místech, kde je
teplota vyšší než 0 °C a nižší než 40 °C.

V

Volt

Napětí

A

Ampér

Proud

Hz

Hertz

Frekvence (cykly za sekundu)

Wh

Watt hodina

Výkon

min

Minuty

Doba

Střídavý proud

Typ proudu

Stejnosměrný
proud

Typ nebo charakteristika proudu

CZ

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH

NEBEZPEČÍ: Osoby používající elektronická zařízení, jako jsou například
kardiostimulátory, musí před použitím tohoto výrobku provést konzultaci se svým
lékařem. Provoz elektrického zařízení v těsné blízkosti kardiostimulátoru by mohl
způsobit rušení nebo selhání tohoto kardiostimulátoru.
VAROVÁNÍ: Přečtěte a nastudujte si prosím všechny pokyny. Nedodržení
jakéhokoli pokynu může vést k způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru
nebo vážného zranění. Termín „elektrické nářadí“ ve všech uvedených varováních
odkazuje na výrobky značky HONDA určené pro péči o trávníky a pro práce na
zahradách.

BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTORU

■■Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor zvyšuje riziko nehod.

■■Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou

prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

■■Nevystavuje elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.

■■Používejte pouze níže uvedené nabíječky:
BATERIE

NABÍJEČKA

HBP20A, HBP40A

HBC550W, HBC210W

POUŽITÍ A PÉČE O NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ

■■Provádějte nabíjení pouze s nabíječkami specifikovanými výrobcem.

Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu
baterie představovat riziko způsobení požáru.

■■Používejte elektrická nářadí pouze s bateriemi, které jsou pro tato nářadí
určeny. Použití jiných baterií může vytvářet riziko způsobení zranění nebo
požáru.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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■■Není-li baterie používána, uložte ji tak, aby se nedostala do kontaktu

s kovovými předměty, jako jsou svorky na papír, mince, klíče, hřebíky,
vruty a jiné malé kovové předměty, které by umožnily spojení kontaktů
baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

■■V náročných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyvarujte se

kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte
zasažené místo vodou. Zasáhne-li tato kapalina oči, proveďte jejich
vypláchnutí vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Kapalina unikající
z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.

■■Neprovádějte rozebírání, otevírání nebo rozbíjení článků nebo baterií.
■■Nevystavujte články nebo baterie zdrojům tepla nebo ohně. Neukládejte je
na místech vystaveným přímému slunečnímu záření.

■■Neprovádějte zkratování článku nebo baterie. Neukládejte články nebo

baterie na nebezpečných místech v bednách nebo v zásuvkách, kde by mohlo
dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo ke zkratu způsobenému jinými
kovovými předměty.

■■Nevyjímejte článek nebo baterii z jejich originálních obalů, dokud je
nebudete chtít použít.

■■Nevystavujte články nebo baterie mechanickým rázům.
■■Dochází-li k únikům kapaliny, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala

do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu,
omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.

■■Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka specificky určená pro
použití s tímto vybavením.

■■Nepoužívejte žádné jiné články nebo baterie, které nejsou určeny pro
použití s tímto vybavením.

■■Nekombinujte u tohoto zařízení dohromady články a baterie různých
výrobců, s odlišnou kapacitou, velikostí a typem.

■■Ukládejte články a baterie mimo dosah dětí.
■■Dojde-li k spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařské
ošetření.

■■Vždy kupujte pouze správné články nebo baterie pro vaše vybavení.
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■■Ukládejte články a baterie v čistém a suchém prostředí.
■■Jsou-li kontakty článku nebo baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým
hadříkem.

■■Akumulátory a baterie musí být před použitím nabity. Vždy používejte

správnou nabíječku a při nabíjení postupujte podle pokynů výrobce nebo podle
návodu k obsluze příslušného zařízení.

■■Není-li baterie používána, nenechávejte ji dlouhodobě nabíjet.
■■Po dlouhodobém uložení článků nebo baterií budete možná muset

provést několik nabíjecích a vybíjecích cyklů, aby bylo dosaženo jejich
maximálního výkonu.

■■Akumulátory a baterie poskytují nejvyšší výkon, jsou-li používány při
normální pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).

■■Uschovejte originální dokumenty k tomuto výrobku pro budoucí použití.
■■Používejte článek nebo baterii pouze pro aplikace, pro jaké jsou určeny.
■■Je-li to možné, vyjměte baterii z nepoužívaného zařízení.
■■Provádějte řádnou likvidaci.
SERVIS

■■Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu v části Údržba. Použití

neschválených dílů nebo nedodržování pokynů pro údržbu může vytvářet riziko
úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění.

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

■■Seznamte se s vaším elektrickým nářadím. Pečlivě si přečtěte návod

k použití. Nastudujte si aplikace a provozní limity, stejně jako specifická
potenciální rizika související s tímto nářadím. Dodržování tohoto pokynu
sníží riziko způsobení úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného
zranění.

■■Nářadí napájené baterií nemusí být připojeno k elektrické zásuvce, a proto
je vždy připraveno k použití. Uvědomte si možná rizika, nepoužíváte-li nářadí
napájené baterií. Před výměnou příslušenství vždy vyjměte z nářadí baterii.
Dodržování tohoto pokynu sníží riziko způsobení úrazu elektrickým proudem,
požáru nebo vážného zranění.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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■■Neukládejte nářadí napájená baterií nebo baterie v blízkosti ohně nebo
zdrojů tepla. Tak snížíte riziko exploze a možného zranění.

■■Nevhazujte baterie do ohně. Mohlo by dojít k explozi. Informujte se o místních
vyhláškách se speciálními pokyny pro likvidaci odpadů.

■■Nepokoušejte se baterii rozebírat nebo zničit. Uvolněný elektrolyt je žíravina,

která může způsobit poškození zraku nebo pokožky. Dojde-li k jeho požití, může
být jedovatý.
■■Zabraňte pádu, rozdrcení nebo jinému poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, došlo-li k jejich pádu nebo k obdržení prudkého nárazu.
U poškozené baterie může dojít k explozi. Okamžitě zajistěte řádnou likvidaci
baterie poškozené pádem nebo jiným způsobem.
■■Z baterií se uvolňuje plynný vodík, který může v blízkosti zápalných zdrojů,
jako je například kontrolní plamínek. Z důvodu snížení rizika vážného zranění
osob nikdy nepoužívejte žádné nářadí napájené baterií v blízkosti otevřeného
plamene. Z explodující baterie odlétají zbytky materiálu a chemické látky. Jste-li
touto kapalinou zasažení, opláchněte zasažená místa vodou.
■■Nenabíjejte baterii ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Dodržení tohoto
pokynu sníží riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
■■Z důvodu dosažení co nejlepších výsledků musí být baterie nabíjena na
místech, kde je teplota vyšší než 0 °C a nižší než 40 °C. Neukládejte baterie
venku nebo ve vozidlech.
■■V náročných podmínkách při použití nebo při nevhodné teplotě může
docházet k únikům kapaliny z baterie. Dostane-li se tato kapalina do
kontaktu s pokožkou, ihned zasažené místo omyjte mýdlem a vodou a potom
jej neutralizujte šťávou z citronu nebo octem. Zasáhne-li tato kapalina oči,
vyplachujte je minimálně 10 minut čistou vodou a potom ihned vyhledejte
lékařské ošetření. Dodržení tohoto pokynu sníží riziko způsobení vážného
zranění.
■■Zabraňte kontaktu plastových dílů s benzínem, oleji, výrobky na bázi ropy
atd. Tyto látky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit
plasty.
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Uschovejte tyto pokyny. Často do nich nahlížejte a používejte je pro zaškolení
ostatních osob, které budou pracovat s tímto zařízením. Budete-li tento výrobek
půjčovat jiným osobám, předejte s ním i tyto pokyny, abyste zabránili nesprávnému
použití tohoto výrobku a možnému zranění.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY!

ÚVOD
Blahopřejeme vám k vašemu výběru nové generace baterie typu Li-Ion. Tato baterie
byla navržena, zkonstruována a vyrobena tak, aby vám poskytovala co nejvyšší
spolehlivost a výkon.
Narazíte-li na jakýkoli problém, který nebudete moci snadno vyřešit, kontaktujte
prosím nejbližší autorizovaný servis Honda.
Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného sestavení, použití
a údržby vaší baterie. Před použitím baterie si tyto pokyny pečlivě přečtěte. Mějte
tento návod stále při ruce, abyste jej mohli kdykoli co nejrychleji použít.
VÝROBNÍ ČÍSLO________________
DATUM ZAKOUPENÍ____________
POZNAMENEJTE SI PROSÍM VÝROBNÍ ČÍSLO I DATUM ZAKOUPENÍ A ULOŽTE
TYTO ÚDAJE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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SPECIFIKACE
HBP20A: 56 V 2,0 Ah Lithium-ion

Baterie

HBP40A: 56 V 4,0 Ah Lithium-ion

Hmotnost baterie

HBP20A: 1,26 kg
HBP40A: 2,21 kg

POPIS
SEZNAMTE SE S VAŠÍ BATERIÍ LI-ION (Obr. 1)

1

Vstup chladicího vzduchu

Kontakty baterie

Indikátor napájení
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POUŽITÍ
INDIKÁTOR NAPÁJENÍ NA BATERII
Tato baterie Li-Ion je vybavena indikátorem napájení, který indikuje úroveň nabití
baterie. Chcete-li zobrazit úroveň nabití baterie, stiskněte tento indikátor napájení.
LED indikátor bude svítit 10 sekund.

■■Svítí-li LED indikátor zeleně, znamená to, že baterie dosahuje více než 15 %
své kapacity.

■■Svítí-li LED indikátor červeně, znamená to, že je baterie nedostatečně nabitá.
■■Jestliže LED indikátor bliká červeně, znamená to, že je baterie již téměř vybitá
a musí být okamžitě nabitá.

OCHRANA BATERIE
Systém obvodů baterie chrání baterii před extrémními teplotami, nadměrným vybitím
nebo přebitím. Dojde-li během použití baterie k jejímu přetížení nebo dosahuje-li
baterie příliš vysoké teploty, z důvodu ochrany baterie před poškozením a z důvodu
prodloužení její provozní životnosti způsobí obvody uvnitř baterie její vypnutí.
K tomu může dojít při používání extrémně vysoké hodnoty momentu, při zaseknutí
pracovního nástroje a nebo při zablokování nářadí. Přesáhne-li baterie teplotu 70 °C,
baterie se vypne a LED indikátor napájení bude oranžově blikat po dobu 10 sekund.
Jakmile teplota baterie klesne na teplotu 67 °C, baterie opět zahájí normální provoz.

POZNÁMKA: Značně zkrácená provozní doba baterie po jejím úplném nabití
indikuje, že se blíží konec její provozní životnosti a že musí být vyměněna.

PROVOZ V CHLADNÉM POČASÍ
Tato baterie Li-Ion bude poskytovat optimální výkon při teplotách v rozsahu od
0 °C do 40°C. Je-li baterie velmi studená, během první minuty použití může dojít
k jejímu pulzování, aby se zahřála. Vložte baterii do nářadí a použijte toto nářadí při
nenáročné aplikaci. Zhruba po jedné minutě provozu se baterie sama zahřeje a bude
normálně pracovat.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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KDY NABÍJET BATERII
POZNÁMKA: Baterie typu Li-Ion jsou dodávány částečně nabité. Před prvním
použitím tyto baterie zcela nabijte.

POZNÁMKA: Tato baterie je vybavena pokročilou funkcí automatické údržby, která
prodlužuje životnost baterie. V závislosti na nabití baterie bude po jednom měsíci
uložení automaticky provádět funkci automatického vybíjení. Po provedení tohoto
automatického vybití vstoupí baterie do spánkového režimu a bude si udržovat 30
% svého nabití. Bude-li baterie uložena jeden měsíc nebo déle, před opětovným
použitím ji zcela nabijte.

Před dobíjením není nutné provádět úplné vybití baterie. Tato baterie Li-Ion může
být nabíjena kdykoli a nebude u ní docházet k paměťovému efektu, bude-li nabíjena
pouze po částečném vybití. Používejte LED indikátor napájení, abyste určili, zda
musí být baterie nabita.

JAK PROVÁDĚT NABÍJENÍ BATERIE
Postupujte podle pokynů uvedených v návodu pro rychlonabíječku HONDA
HBC550W nebo pro standardní nabíječku HBC210W.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ BATERIE
Postupujte podle pokynů uvedených v návodu pro příslušné nářadí HONDA.
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ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ: Při výměně příslušenství, při čištění nebo při provádění
jakéhokoli úkonu údržby vyjměte baterii vždy z nářadí, abyste zabránili
způsobení zranění.
VAROVÁNÍ: Při provádění servisních úkonů používejte pouze náhradní
díly schválené společností HONDA. Při použití jakýchkoli jiných dílů může dojít
k poškození výrobku.
VAROVÁNÍ: Pro čištění této baterie není doporučeno použití proudu suchého
stlačeného vzduchu. Je-li jedinou možnou metodou při čištění použití stlačeného
vzduchu, vždy používejte bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranné brýle
s bočními kryty. Jestliže se při této práci práší, používejte masku proti prachu.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná
k poškození, které je způsobeno různými typy komerčně dostupných rozpouštědel
a může být těmito rozpouštědly poškozena. Pro odstranění nečistot, prachu, oleje
a maziva používejte čisté hadříky.

VAROVÁNÍ: Nikdy nedovolte, aby se plastové díly dostaly do kontaktu
s brzdovou kapalinou, benzínem, výrobky na bázi ropy, penetračními oleji atd.
Chemické látky mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové díly, což může vést
k způsobení vážného zranění.

BATERIE
Tato sestava se skládá z nabíjecích baterií typu Li-Ion. Doba použití po každém
nabití bude záviset na typu prováděné práce.
Tyto baterie byly navrženy tak, aby bez jakýchkoli problémů poskytovaly maximální
provozní životnost. Stejně jako všechny ostatní baterie se i tyto baterie nakonec
opotřebují.
Nerozdělávejte baterii a nepokoušejte se vyměňovat články baterie. Manipulace
s bateriemi, a to zejména v případě, máte-li prsteny a jiné šperky, může vést
k způsobení vážných popálenin.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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Přečtěte si a nastudujte tento návod k použití, abyste zajistili co nejdelší provozní
životnost baterie.

■■Není-li baterie Li-Ion používána, dobrým zvykem je odpojení kabelu nabíječky
od síťové zásuvky a vyjmutí této baterie.

Uložení baterie Li-Ion na dobu delší než 30 dnů:
Ukládejte baterie Li-Ion na místech, kde se nevyskytuje vlhkost a kde nedojde
k poklesu teploty pod 26 °C.

■■Ukládejte baterie Li-Ion nabité zhruba na 30 % - 50 %.
■■Po každých 6 měsících uložení baterie Li-Ion zcela nabijte.
■■Povrch baterií můžete čistit pomocí hadříku nebo měkkého nekovového kartáče.

POZNÁMKA: Tato baterie je vybavena pokročilou funkcí automatické údržby. Je-li
tato baterie uložena déle než jeden měsíc, může si udržet 30 % svého nabití.

VYJMUTÍ BATERIE A PŘÍPRAVA NA RECYKLACI
Nelikvidujte nabíječky baterií a baterie/nabíjecí baterie v běžném domácím
odpadu!
Elektrická a elektronická zařízení, která již nejsou používána a vadné

Li-ion nebo nepoužívané akumulátory/baterie musí být podle evropských zákonů

2012/19/EU a 2006/66/EC shromažďovány odděleně a musí být likvidovány
tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Chcete-li získat informace týkající se dostupných možností pro recyklaci
nebo likvidaci, proveďte konzultaci s místní společnost zabývající se
likvidací odpadu.

VAROVÁNÍ: Po vyjmutí baterie z důvodu likvidace nebo recyklace zakryjte
kontakty baterie pevnou lepicí páskou. Nepokoušejte se baterii zničit nebo
demontovat a nevyjímejte z takové baterie žádné díly. Baterie typu Li-Ion musí být
řádně recyklovány nebo zlikvidovány. Také se nikdy nedotýkejte kontaktů baterie
kovovými předměty nebo částí těla, protože by mohlo dojít ke zkratu. Zabraňte
přístupu dětí k bateriím. Nebudete-li dodržovat tyto výstrahy, mohlo by dojít
k způsobení požáru nebo k vážnému zranění.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
PROBLÉM

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Není-li baterie používána
déle než jeden měsíc, její
nabití se sníží.

Baterie provedla
automatickou údržbu,
aby došlo k prodloužení
její provozní životnosti.

Před použitím baterii
vždy zcela nabijte.

Baterie je příliš horká.

Nechejte baterii
vychladnout a počkejte,
dokud její teplota
neklesne pod 67 °C.

Indikátor napájení bliká
oranžově.

BATERIE HONDA 2,0 AH/4,0 AH
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ZÁRUKA
ZÁRUČNÍ POLITIKA SPOLEČNOSTI HONDA
Chcete-li získat přesné informace o termínech a podmínkách záruční politiky
společnosti HONDA, kontaktujte prosím autorizovaného prodejce Honda.
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=È58ý1Ë/+ģ7$
)LUPD%*7HFKQLNFVDVMDNRYêKUDGQt]DVWRXSHQt+21'$32:(5(48,30(17SURý5VQDE\WtP
~þLQQRVWL]iNþ6EREþDQVNê]iNRQtNYSODWQpP]QČQt W]Y12=  ]iNRQRRFKUDQČ
VSRWĜHELWHOH]iN6ERRFKUDQČVSRWĜHELWHOHYSODWQpP]QČQt W]Y=26 SRVN\WXMHSUR
ÄVSRWĜHELWHOH³QDYDG\]DNRXSHQpKRVWURMHPLQLPiOQt]iUXNXURN\RGGDWDSĜHY]HWtXYHGHQpKRYH
9DãHP=iUXþQtPOLVWČDQDSĜtVOXãQpPGRNODGXRQDE\Wt3URÄSRGQLNDWHOH³GOH]iNRQDSODWtVPOXYQt
]iUXþQtOKĤWDDSRGPtQN\
%ČKHPWpWRGRE\DXWRUL]RYDQêVHUYLV+RQGD3RZHU(TXLSPHQWEH]SODWQČRSUDYtQHERRGVWUDQtMDNpNROLY
]iYDG\]MLãWČQpQD9DãHPVWURMLYVRXODGXVH]iNRQHPD=iUXþQtPLSRGPtQNDPL XYHGHQRQtåH 
)LUPD%*7HFKQLNFVDVVLY\KUD]XMHSUiYR~SUDY\]iUXþQtOKĤW\SURÄSRGQLNDWHOH³

3URYêUREN\W]Y+RQGD$NX3URJUDPXMHSURÄVSRWĜHELWHOH³VWDQRYHQD]iUXþQtOKĤWDSRGREX
PČVtFĤRGGDWDSĜHY]HWtVSRWĜHELWHOHP
3URYêUREN\W]Y+RQGD$NX3URJUDPXMHSURÄSRGQLNDWHOH³VWDQRYHQD]iUXþQtOKĤWDSRGREX
PČVtFĤRGGDWDSĜHY]HWtSRGQLNDWHOHP

=È58ý1Ë32'0Ë1.<

 =iUXNDVHY]WDKXMHYêKUDGQČQDYêUREN\Y\UiEČQpILUPRX+RQGD0RWRU&R/WGDMHMtPLYêUREQtPL
SRERþNDPLSRFHOpPVYČWČ
 .XSXMtFtPXMHSRVN\WRYiQD]iUXNDYVRXODGXVH=iUXþQtPLOKĤWDPLXYHGHQêPLYêãH
 =iUXNDVHY]WDKXMHYêKUDGQČQDYDG\PDWHULiOXDQDSRUXFK\Y]QLNOpYOLYHPFK\EYHYêUREČ7DWR]iUXND
QHQtQD~MPX]iNRQQêPSUiYĤPDOHMHGRGDWNHPNQLP
 =iUXþQtRSUDYXMHRSUiYQČQY\NRQiYDWYêKUDGQČDXWRUL]RYDQêVHUYLV+21'$32:(5(48,30(17
NWHUêMHGUåLWHOHPSĜtVOXãQpKRFHUWLILNiWX
 1iURN\QD]iUXþQtRSUDYXPRKRXEêWXSODWĖRYiQ\MHQYSĜtSDGČåHQHGRãOR]HVWUDQ\]iND]QtNDþLMLQp
QHRSUiYQČQpRVRE\NMDNpPXNROLYQHRGERUQpPX]iVDKXGRNRQVWUXNFHVWURMHQHERMHKRRSUDYČ=iUXNDMH
SRVN\WRYiQDMHQQDSĤYRGQtRULJLQiOQtGtO\
 1iURN\QD]iUXþQtRSUDYXPRKRXEêWYSĜtSDGČSURGHMHSĜHYHGHQ\QDQiVOHGXMtFtKRPDMLWHOHSR]EêYDMtFt
GREXSODWQRVWL]iNRQQp]iUXN\
 9êUREFHRGSRYtGi]DWRåHYêUREHNEXGHPtWSRFHORX]iUXþQtOKĤWXYODVWQRVWLDSDUDPHWU\REY\NOpSUR
GRW\þQêGUXKYêURENXD]iURYHĖVLY\KUD]XMHSUiYRQDNRQVWUXNþQt]PČQ\EH]SĜHGFKR]tKRXSR]RUQČQt
 =iUXþQtOLVWMHSODWQêSRX]HVHVRXþDVQČSĜLORåHQêPGRNODGHPRSURGHMLYêURENX
 1iURNQD]iUXNX]DQLNiMHVWOLåH
D  YêUREHNQHE\OSRXåtYiQDXGUåRYiQSRGOHQiYRGXNREVOX]HQHERE\OSRãNR]HQMDNêPNROLYQHRGERUQêP
]iVDKHP]HVWUDQ\XåLYDWHOHþLQHDXWRUL]RYDQpKRVHUYLVX+21'$32:(5(48,30(17
E  YêUREHNE\OSRXåtYiQYMLQêFKSRGPtQNiFKQHERNMLQêP~þHOĤPQHåNHNWHUêPMHXUþHQ
F  QHO]HSĜHGORåLW]iUXþQtOLVWYêURENX
G  E\ODQČNWHUiþiVWYêURENXQDKUD]HQDQHRULJLQiOQtVRXþiVWt
H  NSRãNR]HQtYêURENXQHERNQDGPČUQpPXRSRWĜHEHQtGRãORYLQRXQHGRVWDWHþQp~GUåE\
I  NRSUDYiPY]iUXþQtGREČQHE\ORSRXåLWRRULJLQiOQtFKQiKUDGQtFKGtOĤ
J  YêUREHNKDYDURYDOQHERE\OSRãNR]HQY\ããtPRFt
K  E\OSURYHGHQ]iVDKGRNRQVWUXNFHYêURENXEH]VRXKODVXYêUREFHSRSĜGRYR]FH
L  YDG\E\O\]SĤVREHQ\QHRGERUQêPVNODGRYiQtPþLPDQLSXODFtVYêURENHP
M  GRãORN]DPOþHQtVNXWHþQpKRSRþWXSURYR]QtFKKRGLQSRGPtQHNSURYR]XDVNXWHþQpKRWHFKQLFNpKR
VWDYXVWURMH
 9êUREFHQHRGSRYtGi]DYDG\YêURENX]SĤVREHQpEČåQêPRSRWĜHEHQtPQHERSRXåLWtPYêURENXNMLQêP
~þHOĤPQHåNHNWHUêPMHXUþHQ
 =iUXNDVHQHY]WDKXMHQDSRORåN\XNWHUêFKO]HRþHNiYDWRSRWĜHEHQtYGĤVOHGNXMHMLFKQRUPiOQtIXQNFH QDSĜ
ODNRYiQtåDFtQiVWURMHDWG 
 =iUXNDQHSRNUêYiQiNODG\QDMDNpNROLYVHĜL]RYDFtDQDVWDYRYDFtSUiFHVSRMHQpVEČåQRXGtOHQVNRX~GUåERX
VWURMĤDQLQDVHUYLVQtSRORåN\MDNR
D  EČåQêVSRWĜHEQtPDWHULiOQXWQêNEH]SRUXFKRYpPXSURYR]XMDNRQDSĜåDFtVWUXQDVSRMRYDFtPDWHULiODWG
E  ]iYDG\]SĤVREHQpQHGEDORVWtãSDWQêP]DFKi]HQtPQHERSRXåtYiQtPMLQDNQHåMHXYHGHQRY1iYRGX
QDREVOXKX
F  ]iYDG\]SĤVREHQpSRXåtYiQtPVWURMHYQHGRVWDWHþQČYČWUDQpP SUDãQpPYOKNpPþLMLQDNDJUHVLYQtP 
SURVWĜHGt
 7DWR]iUXNDURYQČåQHSRNUêYiYêGDMHY]QLNDMtFtYVRXYLVORVWLVH]iUXþQtRSUDYRXMDNR
D  9êGDMHY]QLNOpGRSUDYRXVWURMHGRDXWRUL]RYDQpKRVHUYLVX
E  -DNpNROLYYêGDMHYHVSRMLWRVWLVSRUDQČQtPRVREQHERQiKRGQêPSRãNR]HQtPPDMHWNX
F  .RPSHQ]DFH]DþDVRYp]WUiW\REFKRGQt]WUiW\QHERSRSODWN\]DQiMHPQiKUDGQtKR]DĜt]HQtSRGREX
]iUXþQtRSUDY\
 +21'$VLY\KUD]XMHSUiYRUR]KRGQRXWRUR]VDKXD]SĤVREX]iUXþQtRSUDY\
 1DYãHFKQ\RULJLQiOQtVRXþiVWLY\PČQČQpSRGOHWpWR]iUXN\VHY]WDKXMHWDWR]iUXNDSR]EêYDMtFtGREXMHMtSODWQRVWL
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.RQWURODNRPSOHWQRVWLGRGiYN\ 




&HONRYiNRQWURODVWDYXSRYUFKXVWURMH 



&HONRYiNRQWUROD]iNODGQtFKIXQNFtVWURMH



1DELWtDNXPXOiWRUX 






.UiWNiSURYR]Qt]NRXãND 












ഋ
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ഋ

3R]QSURYHGHQtSĜtVOXãQpKR~NRQX]DãNUWQČWH


3UiFHSURYHGO±-PpQRSĜtMPHQtWHFKQLND«««««««««««««««««««««««



'DWXP«««««««««««

3RGSLV«««««««««««««




5D]tWNRDSRGSLVSURGHMFH










3ĜLSĜHY]HWtVWURMHMVHPE\OĜiGQČVH]QiPHQDLQIRUPRYiQRMHKRSRXåLWt]SĤVREXRYOiGiQt
DYODVWQRVWHFKYêURENX]iUXFHDVHUYLVQtFK~NRQHFK6WURMPLE\OĜiGQČSĜHGYHGHQSURYHGOMVHP
YL]XiOQtNRQWUROXVWURMHDQH]MLVWLOMVHPåiGQp]iYDG\



'DWXP«««««««««««
3RGSLVNXSXMtFtKR«««««««««««««
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