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راه اندازی دریافت  متاهواره ای زمتا   

 GPSتقویم 

 – GPS (RXدریافت ماهواره ای زماا/  تواوی  

GPS منطواای ی زمااازی، زمااا/ م توااوی ،  ااامل ،)

تنظیمات سال کبیسی را بر اسا  مکا/ کنوزی  اما 

رمی صافهی ی  6:00تنظی  می کند. زماا/ اازویای )

زیرین( بر اسا  زما/ اصلی  اما ممال مای کناد. 

هنگام راه ازدازی، دریافت ماهواره ای زما/  تووی  

GPS (RX – GPS ظاارم ماادت دم د یواای )

ل می  ود. زما/ متوسط برای دریافت کمتر از کام

یااد د یواای ماای با ااد. دریافاات ساایگنال باای  ااور 

معمول در فضای بااز م در مکاا/ هاایی کای در د/ 

دید  فام بی دسما/ مجود دارد موفویت دمیز مای 

با د. برخی موامل کای بار دریافات سایگنال تااایر 

گذارزد مبارت ازد از باود/ در مااامرت فرمدگااه 

اسیسات زظامی، ساختما/ های بلناد، درختاا/، ها، ت

 تداخل الکتریکی م  رایط دب م هوایی.

 – GPS (RXدریافت ماهواره ای زماا/  تواوی  

GPS زیرمی ذخیره  ده را بی سرمت مصرم می )

کند.  بال از ازااام ایان فرایناد مطماین  اوید کای 

 سامت بی ازدازه ی کافی  ارژ  ده است.

  حالات زماا/ مطمین  اوید کای ساامت در

(TME( )3:00  )رمی صااافهی ی زیااارین

 رار دارد. اگر در ایان حالات  ارار زادارد، 

پیچ تنظی  را بی میزا/ ید درجای بای بیارم/ 

بکشید م دزرا بارای تیییار حالات بای حالات 

( بپیچازیااد. پاایچ تنظاای  را باای TMEزمااا/ )

میزا/ ید درجی بی داخل فشار دهیاد تاا در 

 یرد.حالت چسبیده بی بدزی  رار گ

  در حالی کی پیچ تنظی  در حالت چسبیده بی

( Bباا  ) –بدزی  رار دارد دکمای ی راسات 

را بی مدت دم تا سی اازیی زگاه دا تی م سپس 

رها زمائید تا اینکی مشااهده کنیاد موربای ی 

اازیی حرکت کرده م رمی اازیی ی هشت  کی 

است  رار  "RX – GPS"زشا/ دهنده ی 

سایگنال مااهواره ای بگیرد. اکنو/ دریافت 

GPS  دغاز می  ود. زکتای: موربای ی اازیای

 اامار ابتاادا باارای زمااایی منطواای ی زمااازی 

کنوزی  رمع بی گارد  کارده م یاد دمر 

کامل می گردد م سپس رمی اازیی ی هشت  

  رار می گیرد. RX – GPSبرای زمایی 

  /سااامت را در حااالتی بگیریااد کاای از باادزتا

د/ رم باای  فاصاالی دا ااتی با ااد م صاافهی ی

زمااایی باادم/ مااازز م باااز از دسااما/ با ااد. 

بهترین حالت مضعیتی است کای صافهی ی 

سامت مستویما رم بی با  با اد م زسابت بای 

 دسما/ زامیی زدا تی با د. 

  پس از ید مملیات بی رمز رسازی موفویات

دمیااز، مورباای ی اازیاای  اامار باارای زمااایی 

منطوی ی زماازی کناوزی بای مادت دم اازیای، 

مع بی گارد  مای کناد، ساپس زماا/ م  ر

تووی  ) امل تنظیمات سال کبیسای( بای رمز 

می  ود. اکنو/ مملکرد معمولی ساامت از 

 سر گرفتی می  ود.

زکتای: اگار در منطوای ای هساتید کای در د/ 

( اممال مای  اود، SMTسامت تابستازی )

می بایست تنظیمات ساامت تابساتازی را بای 

این منظاور  صورت دستی مارد زمائید. برای

 "(SMTتنظی  سامت تابستازی )"بی بخی 

 مراجعی زمائید.

  در صورت موفویت دمیز زبود/ مملیاات بای

رمز رسااازی، مورباای ی اازیاای  اامار باارای 

ام  اارار  57رمی اازیاای ی  "NO"زمااایی 

خواهد گرفت. مملکرد معمولی پاس از دم 

 اازیی از سر گرفتی می  ود.

 زمااا/  ایاان مماال فراینااد دریافاات توااوی  م

GPS (RX – GPS.را تکمیل می کند ) 

راه اندازی دریاف  زما    تقویم ماهواره 

 (RX – TMEای )

( RX – TMEدریافت زما/  تووی  ماهواره ای )

تنظیمات مرباو  بای زماا/ اصالی م تواوی ،  اامل 

تنظیمات سال کبیسی را بار اساا  منطوای ی زماازی 

زما/ ازتخاب  ده رمی سامت بی رمز خواهد کرد. 

رمی صفهی ی زیرین( زیاز بار اساا   6:00اازویی )

زما/ اصلی مای با اد.پس از راه ازادازی، دریافات 

زما/  تووی  ماهواره ای در زمازی حدمد سی تا سی 

 اازیی کامل می  ود.

دریافت سیگنال بی  ور معمول در فضاای بااز م در 

مکا/ هایی کی در د/ دید  فام بی دسما/ مجاود 

یز می با د. برخای موامال کای بار دارد موفویت دم

دریافت سیگنال تاایر گذارزد مباارت ازاد از باود/ 

در مااااامرت فرمدگااااه هاااا، تاسیساااات زظاااامی، 

ساختما/ های بلند، درختاا/، تاداخل الکتریکای م 

  رایط دب م هوایی.

( RX – TMEدریافت ماهواره ای زما/  تووی  )

زیرمی ذخیره  ده را بی سرمت مصارم مای کناد. 

از ازاام این فرایند مطمین  وید کی ساامت بای   بل

 ازدازه ی کافی  ارژ  ده با د.

 ( رمی  3:00مطمین  وید کی زشازگر حالات

صاافهی ی زیاارین( زشااا/ دهنااده ی حالاات 

( با د. اگر این گوزی زیسات، TMEزما/ )

پیچ تنظی  را ید درجی بی بیارم/ کشایده م 

( TMEد/ را برای تیییر بای حالات زماا/ )

ید، م سپس پیچ تنظای  را یاد درجای بپیچاز

 بی داخل فشار دهید.

  مطمااین  ااوید کاای سااامت باارای منطواای ی

زمااازی کنااوزی  ااما تنظاای   ااده با ااد. در 

 اارار  TMEحاالتی کای سااامت در حالات 

دارد پاایچ تنظاای  را باای میاازا/ دم درجاای باای 

بیاارم/ بکشااید. مورباای ی اازیاای  اامار باارای 

زشا/ داد/  هر یاا منطوای ی زماازی کای در 

حال حاضر فعاال اسات  ارمع بای گارد  

زماید. در صورت زیاز، بارای حرکات داد/ 

موربی ی اازیی  مار جهت تنظی  ززدیکترین 

، پایچ  هر یا منطوی ی زمازی بی مکاا/ خاود

تنظی  را بپیچازید. در پایا/ پایچ تنظای  را بای 

میزا/ دم درجی بی داخال فشاار دهیاد تاا در 

 حالت چسبیده بی بدزی  رار گیرد.

  در حالی کی پیچ تنظی  در حالت چسبیده بی

( Aپایین ) –بدزی  رار دارد دکمی ی راست 

را بی مدت دم تا سی اازیی زگاه دا تی م سپس 

ی اازیی  مار برای زمایی  رها زمائید. موربی

زتیای ی دخرین دریافت سیگنال می گردد، 

 "RX – TME"م ساپس بارای زماایی 

ام  اارار ماای گیاارد. دریافاات  52رمی اازیاای 

 سیگنال در این لهظی  رمع می  ود.

  /سااامت را در حااالتی بگیریااد کاای از باادزتا

فاصاالی دا ااتی با ااد م صاافهی ی د/ رم باای 

دسااما/ با ااد. زمااایی باادم/ مااازز م باااز از 

بهترین حالت مضعیتی است کای صافهی ی 

سامت مستویما رم بی با  با اد م زسابت بای 

 دسما/ زامیی زدا تی با د. 

  پس از ید مملیات بی رمز رسازی موفویات

دمیز، زما/ م تووی  ) اامل تنظیماات ساال 
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کبیسای( بای رمز ماای  اود م موربای ی اازیاای 

رمی مو عیات  "OK" مار بارای زماایی 

ام  ااارار مااای گیااارد. مملکااارد  3ی ی اازیااا

معمولی سامت پس از دم اازیی از سر گرفتای 

 می  ود.

زکتی: اگار در منطوای ای هساتید کای در د/ ساامت 

( اممااال ماای  ااود، ماای بایساات SMTتابسااتازی )

تنظیمات سامت تابستازی را بی صاورت دساتی مارد 

تنظای  ساامت "زمائید. برای ایان منظاور بای بخای 

 مراجعی زمائید. "(SMTتابستازی )

  در صااورت زاااموفد بااود/ مملیااات باای رمز

رسازی، موربی ی اازیی  مار برای زشا/ داد/ 

NO  رار خواهاد گرفات.  57رمی اازیی ی 

مملکرد معمول پس از دم اازیی از سر گرفتی 

 می  ود.

  /ایاان مماال فراینااد دریافاات توااوی  م زمااا

 ماهواره ای را تکمیل می کند.

 (SMTی )تنظیم ساع  تابستان

 – RXسایگنال هاای زماا/  تواوی  مااهواره ای )

TME  م زیااز زمااا/   توااوی )GPS  ماااهواره ای

(RX – GPS در برگیرزااده ی ا امااات  زم )

 -( SMTبرای تنظای  خودکاار ساامت تابساتازی )

کی ممکن است در منطوی ی مورد زظر رمایت  ود 

( مای بایسات SMTزمی با د. سامت تابستازی ) -

دستی برای هر  هر یاا منطوای ی زماازی بی صورت 

 تنظی  گردد.

 ( رمی  3:00مطمین  وید کی زشازگر حالات

صاافهی ی زیاارین( زشااا/ دهنااده ی حالاات 

TME   با د. اگر اینگوزی زیست، پیچ تنظی

را ید درجی بی بیرم/ کشیده م د/ را برای 

( بپیچازیاد، م TMEتیییر بی حالات زماا/ )

داخال سپس پایچ تنظای  را یاد درجای بای 

 فشار دهید.

  .پاایچ تنظاای  را دم درجاای باای بیاارم/ بکشااید

موربی ی اازیی  مار برای زشا/ داد/  هر یاا 

منطوی ی زماازی کای در حاال حاضار بارای 

زما/ اصلی فعاال اسات  ارمع بای گارد  

رمی صفهی  9:00زموده م زشازگر مملکرد )

ی زیاارین( باارای زشاااا/ داد/ رم اان یاااا 

 ( بااود/ سااامتOFFیااا  ONخااامو  )

تابستازی در حال حاضر بای حرکات در مای 

 دید.

  باارای رم اان یااا خااامو  کاارد/ سااامت

( برای زما/ اصلی مرباو  SMTتابستازی )

بی  اهر یاا منطوای ی زماازی ازتخااب  اده، 

( را فشار داده م Aپائین ) –دکمی ی راست 

رها زمائید. زکتی: این کاار تنظیماات ساامت 

طوای تابستازی برای زما/ اازویای در هماا/ من

 زمازی را زیز تنظی  می کند.

  در صورت زیاز با پیچازد/ پایچ تنظای  رمی

 ااهر یااا منطواای ی زمااازی دیگااری رفتاای م 

( را بای زهاوی کای SMTسامت تابستازی )

در گااام پیشااین توضاای  داده  ااد تنظاای  

 زمائید.

  برای تیییر حال زما/ اازویی، بی گوزی ای کای

صفهی ی زیرین زشا/ داده  اده  6:00رمی 

( را فشاار Bباا  ) –است، دکمی ی راسات 

داده م رها کنید. موربی های د یوای  امار م 

سامت  مار زما/ اازویی برای زمایی اینکای 

 هر یا منطوای ی زماازی اازویای فعاال اسات 

 رمع بی حرکت می کنناد. موربای ی اازیای 

 مار،  هر یا منطوی ی زماازی کای در حاال 

را زشاا/ حاضر برای زما/ اازویی فعال اسات 

 می دهد.

  چنازچی  اهر یاا منطوای ی زماازی اازویای ی

ازتخاب  اده باا زماا/ اصالی تفاامت دارد، 

باارای رم اان یااا خااامو  کاارد/ سااامت 

( برای زما/ اازویی، دکمای SMTتابستازی )

( را فشاار داده م رهاا Aپاائین ) –ی راست 

کنیااد. زکتاای: ایاان مماال تنظیمااات سااامت 

ا/ منطوای تابستازی برای زما/ اصالی در هما

 ی زمازی را زیز بی رمز خواهد کرد.

  در صورت زیااز باا پیچازاد/ پایچ تنظای  بای

 ااهر یااا منطواای ی زمااازی دیگااری رفتاای م 

( را بای زهاوی کای SMTسامت تابستازی )

در گااام پیشااین توضاای  داده  ااد تنظاای  

 زمائید.

  برای بازگشتن بی حالت زما/ اصالی دکمای

رهااا  ( را فشااار داده مBبااا  ) –ی راساات 

کنید. موربی های سامت  مار م د یوی  مار 

برای زشا/ داد/ اینکای حالات زماا/ اصالی 

 فعال است حرکت می کنند.

  در صورت زیاز بارای بازگشات بای ززدیاد

ترین  هر یا منطوی ی زمازی بای مهال خاود 

 برای زما/ اصلی، پیچ تنظی  را بپیچازید..

  پیچ تنظیمات را بی میزا/ دم درجی بی داخال

ار دهید. این ممل تنظی  سامت تابساتازی فش

 را کامل می زماید.

تنظیم زمتا    تقتویم دای تی بتر  تور  

 دستی

  در ابتدا مطمین  وید کی ساامت در حالات

( بااوده م  ااهر یااا منطواای ی TMEزمااا/ )

زمازی برای منطوی زمازی کنوزی  اما تنظای  

 ده با د. پیچ تنظی  را بی میزا/ ید درجی 

حالت بیرم/ بکشاید. بارای تا مضعیت تیییر 

رمی  3:00حرکاات داد/ زشااازگر حالاات )

(، TMEصفهی ی زیرین( بی حالت زماا/ )

 پیج تنظی  را بپیچازید.

  /پیچ تنظی  را ید درجی ی دیگار بای بیارم

بکشید. بارای حرکات داد/ موربای ی اازیای 

 مار بی منظور زشاا/ داد/ منطوای ی زماازی 

 کنوزی خود پیچ تنظی  را بپیچازید.

  پاایچ تنطاای  را باای میاازا/ یااد درجاای، تااا

مضعیت تیییر حالت بای داخال فشاار داده م 

 3:00باارای حرکاات داد/ زشااازگر حالاات )

یاا  SETرمی صفهی ی زیرین( بای حالات 

 حالت تنظیمات، بی داخل فشار دهید.

   برای فعال کرد/ حالت تنظیمات پیچ تنظی

را یااد درجاای ی دیگاار باای بیاارم/ بکشااید. 

 امار بارای زشاا/ داد/ فعاال موربی ی اازیی 

بااود/ حالاات تنظیمااات  اارمع باای گاارد  

  رار می گیرد. 12:00کرده م رمی 

  بی مدت دم تا سای اازیای دکمای ی راسات– 

( را فشار داده م ساپس رهاا کنیاد. Aپائین )

موربی ی اازیی  مار ید دمر کامل گارد  

کرده م موربای ی د یوای  امار بارای زشاا/ 

ی می توازند تنظای  داد/ اینکی سامت م د یو

  وزد  رمع بی حرکت می زماید.

  برای ا مینا/ از اینکی حالتAM/PM  بای

درستی تنظی   ده ازد، پایج تنظای  را بارای 

حرکاات داد/ مورباای هااای د یواای  اامار م 

بگاذرد تاا  12:00سامت  مار بپیچازید تا از 

زمازی کی مشاهده کنید زشازگر مملکارد در 

مع بااای رمی صااافهی ی زیااارین  ااار 9:00

گرد  کرده م تاریخ تیییر یابد. ایان زشاا/ 

مای با اد. از ایان  AMدهنده ی مضاعیت 

زما/ بی مناوا/ مرجاز زماا/  ابازی اساتفاده 

زموده م بی پیچازد/ پیچ تنظی  ادامی دهید تاا 

 زما/ ما عی تنظی   ود.

  دکمی ی راست– ( پائینA را فشار داده م )

رمی  9:00رهااا کنیااد. زشااازگر مملکاارد در 

صفهی ی زیرین برای زمایی تاریخ ماه کای 

 رار است تنظی   ود بی حرکت در خواهاد 

 دمد. 



  برای تنظی  تاریخ کنوزی مااه پایچ تنظای  را

سامت گارد یاا پااد ساامت گارد بپیچازیاد. 

زکتاای: باارای هاار تیییاار در تاااریخ، زشااازگر 

 مملکرد پنج دمر می گردد.

  دکمی ی راست– ( پائینA را فشار داده م )

ا کنید. موربی ی اازیی  مار بارای زماایی ره

مضعیت ساال کبیسای م مااه کناوزی کای در 

حافظی تنظی   ده اسات  ارمع بای گارد  

می کند؛ سپس برای زشا/ داد/ سال کبیسای 

کی  رار است تنظای   اود بای مواج م جلاو 

 حرکت خواهد کرد.

  پیچ تنظی  را برای تنظی  مااه م ساال کبیسای

ر ل های ارائی  ده دبپیچازید. با توجی بی  ک

زیر، هر  اخص سامتی زشا/ دهنده ی مدد 

ماه سال م کبیسای باود/ یاا زباود/ د/ ساال 

است؛ م هر یاد از سای  ااخص د یوای ای 

زیر کی پس از  اخص های سامتی زماایی 

داده می  اوزد، زشاا/ دهناده ی ساال هاای 

 پس از سال کبیسی می با ند.

 

  پائین را فشار داده م رهاا  –دکمی ی راست

رمی  9:00کنیاااد. . زشاااازگر مملکااارد در 

صفهی ی زیرین بی زشازی ی اینکی رمز هفتای 

هاا  اکنااو/ تنظاای  خواهااد  ااد باای دراماای 

  رمع بی حرکت خواهد زمود.

  برای تنظی  رمز کنوزی هفتی، پایچ تنظای  را

در جهت سامت گارد یاا پااد ساامت گارد 

 بپیچازید.

  پائ –دکمی ی راست( ینA را فشار داده م )

رها کنیاد. موربای ی اازیای  امار  ارمع بای 

 ارار  12:00گرد  کرده م رمی مضاعیت 

می گیرد؛ م موربی ی د یوی  امار  بای زشاازی 

ی اینکی د یوی ه  اکنو/ تنظی  خواهاد  اد 

 بی درامی  رمع بی حرکت خواهد زمود.

   برای تصهی  د اید سپری  ده  ای تنظای

پیچ تنظی  را بای صاورت  تووی  م رمز هفتی،

 سامتگرد یا پاد سامتگرد بپیچازید.

  پیچ تنظی  را بی میزا/ ید درجای بای داخال

فشااار دهیااد. باارای حرکاات داد/ زشااازگر 

رمی صااافهی ی زیااارین( م  3:00حالااات )

(، پاایچ TMEرفااتن رمی حالاات زمااا/ )

 تنظی  را بپیچازید.

  پیچ تنظی  را ید درجی ی دیگر بای داخال

کاار تنظای  دساتی زماا/ م  فشار دهید. ایان

 تووی  را کامل می زماید.

زکتی: چنازچی در منطوای ای  ارار داریاد کای در د/ 

( رمایات مای  اود، مای SMTساامت تابساتازی )

بایساات باای  ااور دسااتی سااامت تابسااتازی را تنظاای  

مراجعای  "تنظی  ساامت تابساتازی"زمائید. بی بخی 

 زمائید.

 یت صفردستورالعمل ریست کلی م رفتن بی مو ع

در صورت برمز مملکرد زادرست م غیار زرماال یاا 

ازاام  ارژ مادد کامل پس از خاالی  اد/ کامال 

باتری،  زم است  بل از تنظی  زما/ م تووی ، یاد 

 بار ریست کلی م رفتن بی مو عیت صفر ازاام  ود.

  /ابتدا پیچ تنظی  را بی میزا/ ید درجی بیرم

زگر بکشااید. پاایچ تنظاای  را باارای باارد/ زشااا

رمی صاافهی ی زیاارین( باای  3:00حالاات )

 ( بپیچازید.CHRحالت کرمزوگرام )

  /پیچ تنظی  را ید درجی ی دیگار بای بیارم

بکشااید. مورباای ی اازیاای  اامار  اارمع باای 

  رار می گیرد. 12:00گرد  کرده م رمی 

  دکمی های راست– ( پایینA م راسات )– 

( را بی  ور همزما/ بی مادت سای تاا Bبا  )

چهار اازیی فشار داده م زگاه داریاد م ساپس 

رها کنید. پس از ید صادای باو ، موربای 

ی اازیی  مار  رمع بی گرد  کرده م رمی 

مو عیت صفر ذخیره  ده رمی حافظی  ارار 

می گیرد. موربی های د یوی  امار م ساامت 

 مار بی زشازی ی ازااام موفاد ریسات کلای 

ع بی حرکات مای کنناد. زماا/ جهاازی  رم

رمی لنااد/ تنظاای   ااده، سااال کبیساای رمی 

ژازویاای ی سااال کبیساای تنظاای   ااده، زمااا/ 

 اااارار  AM 12:00ززااااد هشاااادار رمی 

گرفتی، ززد هشدار خامو   ده م سامت 

( برای تمام  هرها   منا د SMTتابستازی )

 زمازی خامو  خواهد  د.

 ریخ میا/ پیچ تنظی  را تا زمازی کی زشازگر تا

رمی  9:00م زشااااازگر مملکاااارد ) 1م  31

صفهی ی زیرین( مستویما ا اره بی مو عیات 

 دا تی با د، بپیچازید. 12:00

  دکمی ی راست– ( پائینA را فشار داده م )

رها زمائید. موربی ی د یوی  مار زما/ اازویی 

رمی صاافهی ی زیاارین( باای زشااازی ی  6:00)

مت  مار اینکی موربی های د یوی  مار م سا

زما/ اازویی ها  اکناو/ تنظای  خواهاد  اد 

  رمع بی حرکت خواهند زمود.

  پیچ تنظی  را جهت تنظی  زمود/ موربی های

د یوی  مار م سامت  مار اازویی بپیچازیاد م 

  رار دهید. 24د/ را رمی مو عیت 

  دکمی ی راست– ( پائینA را فشار داده م )

اصالی رها کنید. موربی ی د یوی  مار زما/ 

بی زشازی ی اینکی موربی هاای د یوای  امار م 

سامت  مار زما/ اصلی ها  اکناو/ تنظای  

خواهااد  ااد باای دراماای  اارمع باای حرکاات 

 خواهد زمود.

  پیچ تنظی  را جهت تنظی  زمود/ موربی های

د یوی  مار م سامت  مار زما/ اصلی رمی 

 بپیچازید. 12:00

  دکمی ی راست– ( پائینA را فشار داده م )

ا کنید. موربی ی اازیای  امار بای زشاازی ی ره

اینکی این موربای ما  اکناو/ تنظای  خواهاد 

 ااد باای دراماای  اارمع باای حرکاات خواهااد 

 زمود.

  پیچ تنظی  را جهت تنظای  زماود/ موربای ی

 بپیچازید. 12:00اازیی  مار رمی 

  پیچ تنظی  را بای میازا/ دم درجای بای داخال

فشار دهید. موربای ی اازیای  امار یاد دمر 

امل گرد  خواهاد زماود، ساپس موربای ک

های سامت  مار م د یوی  مار بی میزا/ دم 

تااا ساای سااامت باای جلااو رفتاای م سااپس باای 

 باز می گردزد. 12:00مو عیت 

  این کار فرایند ریست کلای م  ارار گارفتن

در مضااعیت صاافر را تکمیاال ماای زمایااد. 

اکنو/  ما می بایست زما/ م تووی  دائمای 

 رید دریافت زما/  را بی صورت دستی، از 

( یاا از RX – TMEتواوی  مااهواره ای )

 ریااد دریافاات زمااا/  توااوی  ماااهواره ای 

GPS (RX – GPS.تنظی  زمائید ) 

برای ا اع از دستورالعمل اضافی بارای اساتفاده از 

 Satelliteامکازات مذکور م زیاز ساایر امکازاات 

Wave F900  بی راهنماای کااربری کامال یاا بای

ی فناای مبسااایت مااا در ددر  زیاار بخاای پشااتیباز

 www.citizenwatch.comمراجعی زمائید: 

 

 


