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WAARSCHUWING
Om de kans op lichamelijk letsel te vermijden, MOET iedereen die
accessoires op dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, on-
derhoudt of vervangt, of in de buurt van dit gereedschap werkt deze
instructies zorgvuldig lezen en goed begrijpen alvorens voornoem-
de taken uit te voeren.
NIET WEGGOOIEN - GEEF DOOR AAN DE GEBRUIKER
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Technische gegevens
Productgegevens
Maximale werkdruk 7.0 bar 

( psig)
Stationaire snelheid 350 r/min 

( rpm)
Gewicht 4.5 kg 

(9.9 lb)

Verklaringen
Aansprakelijkheid
In een werkomgeving zijn er veel gebeurtenissen die het
vastdraaiproces kunnen beïnvloeden. Het is daarom nodig de
resultaten te controleren. In overeenstemming met de gelden-
de normen en/of regelgeving, vragen wij u hierbij om het ge-
ïnstalleerde koppel en de draairichting te controleren na elke
gebeurtenis die van invloed kan zijn op het vastdraaiproces.
Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt
tot:

• de eerste installatie van het gereedschapssysteem
• verandering van batch onderdelen, bout, batch schroe-

ven, gereedschap, software, opstelling of omgeving
• verandering van lucht- of elektrische aansluitingen
• verandering van lijnergonomie, proces, kwaliteitsproce-

dures of gewoonten
• wisseling van bediener
• andere veranderingen die van invloed zijn op het resul-

taat van het vastdraaiproces
Deze controle moet:

• waarborgen dat de staat van de verbindingen niet veran-
derd is als gevolg van gebeurtenissen die hierop van in-
vloed kunnen zijn.

• uitgevoerd worden na eerste installatie, onderhoud of re-
paratie van de uitrusting.

• minimaal eenmaal per dienst of met een andere geschikte
frequentie worden uitgevoerd.

EU CONFORMITEITSVERKLARING
Wij, Atlas Copco Industrial Technique AB, S-105 23
STOCKHOLM SWEDEN verklaren dat het product (met
naam, type- en serienummer, zie voorpagina) in overeen-
stemming is met de volgende richtlijn(en): 
2006/42/EC
De volgende geharmoniseerde normen werden gehanteerd:
ISO 11148-6
Autoriteiten kunnen relevante technische informatie opvra-
gen van:
Product Compliance Manager, Atlas Copco Industrial Tech-
nique AB, S-105 23 Stockholm Sweden
Stockholm, 11 June 2018
Carl von Schantz, Managing Director

Handtekening van de opsteller 

Verklaring geluid & trilling
• Geluidsdrukniveau 80 dB(A) , onzekerheid 3 dB(A), in

overeenstemming met ISO15744.
• Geluidsdrukniveau dB(A) , onzekerheid 3 dB(A), in

overeenstemming met ISO15744.
• Totale trillingswaarde <2.5 m/s2, onzekerheid , in over-

eenstemming met ISO28927-2.
Deze aangegeven waarden zijn verkregen door laboratorium-
tests conform de aangegeven normen en zijn geschikt om
vergeleken te worden met de aangegeven waarden of andere
geteste gereedschappen met dezelfde normen. De aangege-
ven waarden zijn niet geschikt voor gebruik voor risicobepa-
lingen en de waarden gemeten op de afzonderlijke werkplek-
ken kunnen hoger zijn. De werkelijke blootstellingswaarden
en het risico op letsel verschillen per gebruiker en zijn afhan-
kelijk van de manier waarop de gebruiker werkt, het werk-
stuk en het ontwerp van het werkstation, alsmede de bloot-
stellingstijd en de fysieke conditie van de gebruiker.
Wij, Atlas Copco Industrial Technique AB, zijn niet aan-
sprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de weerge-
geven waarden, in plaats van de waarden die passen bij de
werkelijke blootstelling, zoals bepaald via een afzonderlijke
risicobeoordeling en in een werksituatie waarover wij geen
controle hebben
Indien dit gereedschap niet naar behoren wordt gebruikt, kan
dit het hand-arm vibratiesyndroom veroorzaken. Een EU-
richtlijn voor hand-armtrillingen vindt u op http://
www.pneurop.eu/index.php. Selecteer 'Gereedschappen' en
daarna 'Wetgeving'.
Wij adviseren een gezondheidscontrole op te zetten om al in
een vroegstadium symptomen te kunnen waarnemen die ge-
relateerd zouden kunnen zijn aan blootstellingen aan trillin-
gen, zodat managementprocedures aangepast kunnen worden
om toekomstig letsel te voorkomen.

Als deze apparatuur is bedoeld voor vaste toepassingen: 
De geluidsuitstoot wordt als richtlijn voor de machine-
bouwer verstrekt. Gegevens m.b.t. geluids- en trillings-
uitstoot voor de gehele machine staan in het instructie-
handboek voor de machine.

Informatie betreffende artikel 33 van
REACH
De Europese Verordening (EU) nr. 1907/2006 inzake de re-
gistratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen
ten aanzien van chemische stoffen (REACH) stelt onder an-
dere eisen met betrekking tot de communicatie in de toeleve-
ringsketen. De informatievereiste geldt ook voor producten
die zogenaamde zeer risicovolle stoffen bevatten (de ‘kandi-
daatslijst’). Op 27 juni 2018 werd loodmetaal (CAS-nr.
7439-92-1) toegevoegd aan de kandidaatslijst.

http://www.pneurop.eu/index.php
http://www.pneurop.eu/index.php
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In overeenstemming met het bovenstaande, is deze medede-
ling bedoeld om u te informeren dat bepaalde mechanische
componenten in het product loodmetaal kunnen bevatten. Dit
is in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de
beperking van stoffen en gebaseerd op rechtmatige uitzonde-
ringen in de RoHS-Richtlijn (2011/65/EU). Loodmetaal lekt
niet uit het product en muteert niet bij normaal gebruik en de
concentratie van loodmetaal in het volledige product is ver
onder de geldende drempel. Volg de lokale voorschriften bij
het verwijderen van lood aan het einde van de levensduur
van het product.

Veiligheid
WAARSCHUWING Risico op materiële schade of
ernstig lichamelijk letsel
Zorg ervoor dat u alle instructies leest, begrijpt en op-
volgt alvorens u het gereedschap gebruikt. Indien u de
instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische
schok, brand, materiële schade en/of ernstig lichamelijk
letsel.

► Lees alle veiligheidsinformatie die samen met de
verschillende delen van het systeem wordt geleverd.

► Lees alle productinstructies voor installatie, gebruik
en onderhoud van verschillende delen van het sys-
teem.

► Lees alle wettelijk vastgestelde veiligheidsregels
met betrekking tot dit systeem en delen ervan.

► Bewaar alle veiligheidsinformatie en instructies, zo-
dat u deze op een later tijdstip kunt raadplegen.

Gebruiksverklaring
Dit product is ontwikkeld om bevestigingsmiddelen met
schroefdraad in/uit hout, metaal en kunststof te installeren/
verwijderen
Gebruik van een andere aard is verboden. Uitsluitend voor
professioneel gebruik.

WAARSCHUWING Kans op verwondingen
► Als het koppel hoger is dan 50 Nm, moet een reac-

tiebalk worden gebruikt.
De reactiebalk is ontwikkeld om het reactiekoppel te
absorberen van elektrische assemblagegereedschap-
pen.

Productspecifieke instructies
Waarschuwing / Belangrijk

• Controleer de draairichting voordat u het product ge-
bruikt.

• Gebruik het product nooit voordat u hebt gecontroleerd
of de koppeling aangrijpt.

• Controleer of de elektrische sleutel goed is vastgemaakt.
Vervang zo nodig de bevestigings- of borgpen.

• Als u een hanger gebruikt, controleer of deze in goede
staat verkeert en goed is vastgemaakt.

Algemene instructies
Personen die gereedschappen met een koppelreactiebalk be-
dienen moeten voorzichtig zijn om letsel als gevolg van be-
knelling te voorkomen. Laat, om veiligheidsredenen, het ge-
reedschap nooit bedienen door personeel dat hiervoor niet is
opgeleid of niet bekend is met de manier waarop het gereed-
schap onder verschillende omstandigheden werkt. Het ge-
reedschap mag uitsluitend in combinatie met de bijbehorende
koppelreactiebalk worden gebruikt. Deze is specifiek be-
doeld voor de betreffende schroefverbindingstoepassing.

WAARSCHUWING Beknellingsgevaar

Controleer de draairichting van het gereedschap voordat
u het gereedschap inschakelt! Inschakeling in een onver-
wachte draairichting kan schade aan eigendommen en li-
chamelijk letsel veroorzaken.

► Controleer of de draairichting van het gereedschap
correct is voordat u het gereedschap inschakelt.

► Houd uw handen uit de buurt van de reactiebalk als
het gereedschap in gebruik is.

Algemene veiligheidsinstructies
Om de kans op lichamelijk letsel te vermijden, moet iedereen
die accessoires op dit gereedschap gebruikt, installeert, repa-
reert, onderhoudt of vervangt, of in de buurt van dit gereed-
schap werkt deze instructies zorgvuldig lezen en goed begrij-
pen alvorens voornoemde taken uit te voeren.
Wij zetten ons in voor het produceren van gereedschappen
waarmee u veilig en efficiënt kunt werken. Voor elk gereed-
schap geldt dat U de belangrijkste veiligheidsfactor bent. Uw
zorgvuldigheid en beoordelingsvermogen bieden de beste be-
scherming tegen lichamelijk letsel. Wij kunnen in dit docu-
ment niet alle gevaren behandelen, maar brengen een aantal
belangrijke gevaren onder uw aandacht.

• De installatie, het afstellen en het gebruik van dit elektri-
sche gereedschap is uitsluitend voorbehouden aan hier-
toe bevoegd en opgeleid personeel.

• Dit gereedschap en de daarbij behorende accessoires mo-
gen niet gewijzigd worden.

• Gebruik dit gereedschap niet indien het beschadigd is.
• Indien de aanduidingen van de nominale snelheid, de

operationele druk of de gevaaraanduidingen op het ge-
reedschap onleesbaar zijn of los raken, vervang ze on-
middellijk.
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Raadpleeg voor nadere veiligheidsinformatie:
• Overige met dit gereedschap meegeleverde docu-

menten en informatie.
• Uw werkgever, brancheorganisatie en/of vakbond.
• “Safety Code for Portable Air Tools” (Veiligheids-

reglement voor draagbare pneumatische gereed-
schappen) (ANSI B186.1), bij het ter perse gaan van
dit document verkrijgbaar bij Global Engineering
Documents op http://global.ihs.com/, of neem tele-
fonisch contact op met 1 800 854 7179. Indien u
problemen hebt met het verkrijgen van ANSI-nor-
men, neem contact op met ANSI via http://www.an-
si.org/

• Nadere informatie over welzijn en veiligheid op de
werkvloer vindt u op de volgende websites: http://
www.osha.gov (VS). https://osha.europa.eu/ (Euro-
pa)

Gevaar m.b.t. luchttoevoer en luchtleidingen
• Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken.
• Schakel de luchttoevoer uit, verwijder lucht uit de leidin-

gen en koppel het gereedschap, wanneer u het niet ge-
bruikt, af van de luchttoevoer alvorens accessoires te
verwisselen of reparaties uit te voeren.

• Richt de luchtleiding nooit op uzelf of op een ander.
• Wegschietende slangen kunnen ernstig letsel veroorza-

ken. Controleer altijd of slangen en hulpstukken onbe-
schadigd zijn en goed vastzitten.

• Gebruik geen snelkoppelingen op dit gereedschap. Zie
de instructies voor de juiste instelling.

• Als er kruiskoppelingen worden gebruikt, moeten er
borgpennen worden geïnstalleerd.

• Overschrijd de maximale luchtdruk van 6,3 bar / 90 psi,
of de waarde op de naamplaat van het gereedschap niet.

Verstrikkingsgevaar
• Blijf uit de buurt van het draaiende aandrijvingsmecha-

nisme. Als u loszittende kleding, handschoenen, siera-
den, sjaals en haar niet uit de buurt van het gereedschap
en accessoires houdt, kan dit leiden tot verstikking, be-
schadiging van haar en hoofdhuid en/of verwondingen.

• Vingers kunnen worden afgerukt of breken indien hand-
schoenen bekneld raken in een roterend aandrijvingsme-
chanisme.

• Handschoenen met rubberen coating of metalen verstevi-
ging kunnen makkelijk bekneld raken tussen roterende
krachtdoppen en uitbreidingen.

• Draag nooit loszitten handschoenen met afgeknipte of
rafelige vingers.

• Houd de aandrijving, de krachtdop of de uitbreiding
nooit in uw handen.

Gevaren in verband met wegschietende delen
• Draag altijd slagvaste oog- en gezichtsbescherming wan-

neer u betrokken bent bij gebruik, reparatie of onderhoud
van het gereedschap of bij het vervangen van accessoires
op het gereedschap.

• Alle andere personen in de buurt moeten ook schokbe-
stendige oog- en gezichtsbescherming dragen. Zelfs klei-
ne wegschietende deeltjes kunnen ogen beschadigen en
blindheid veroorzaken.

• Bevestigingsmiddelen met een te hoog of te laag koppel
kunnen breken of losraken. Dit kan leiden tot ernstig li-
chamelijk letsel. Losgeraakte montages kunnen weg-
schieten. Controleer montages die een bepaalde koppel
eisen met een koppelmeter.
LET OP: Zogenaamde 'klik'-momentsleutels controleren
niet op potentieel gevaarlijk hoge koppelwaarden.

• Gebruik geen handbediende sleutels. Gebruik alleen
elektrische sleutels of slagmoersleutels die zich in goede
staat bevinden.

• Zorg ervoor dat elk project waaraan u werkt goed is be-
vestigd.

Operationele risico's
• Koppel de luchttoevoer af alvorens het blad of de dop

van de schroevendraaier te hanteren, de koppeling aan te
passen of het gereedschap te ontmantelen.

• Gebruikers en onderhoudspersoneel moet lichamelijk in
staat zijn om met de omvang, het gewicht en de kracht
van dit apparaat om te kunnen gaan.

• Houd het gereedschap op de correcte manier vast:zorg
dat u gereed bent om normale of plotselinge bewegingen
op te vangen.

• Controleer onmiddellijk na het afstellen van de koppe-
ling of het gereedschap naar behoren werkt.

• Gebruik niet in geval van verminderde luchtdruk of slij-
tage: indien de koppeling niet werkt, kan de handgreep
van het gereedschap plotseling gaan draaien.

• Houd het handvat van het gereedschap altijd goed vast,
in tegengestelde richting van de spildraairichting, om het
effect van een plotselinge aanhaalkoppelbeweging tij-
dens de laatste aanhaalbeweging of de eerste losdraaibe-
weging te verminderen.

• Gebruik indien mogelijk een hanger om een koppelreac-
tie te absorberen. Als dit niet mogelijk is, wordt het ge-
bruik van handgrepen aan de zijkant aanbevolen voor ge-
reedschap met rechte- en pistoolhandgrepen; reactiestan-
gen zijn aanbevolen voor gebogen moeraanzetters. Het is
in elk geval aanbevolen een koppelreactie boven 4 Nm te
absorberen voor rechte gereedschappen, boven 10 Nm
voor gereedschappen met pistoolhandgreep en boven 60
Nm voor gebogen moeraanzetters.

• Vingers kunnen bekneld raken in open moeraanzetters.
• Niet gebruiken in afgesloten ruimtes: Zorg dat uw han-

den niet bekneld raken tussen het gereedschap en het
project waaraan u werkt, vooral bij het losdraaien van
schroeven.

Gevaar: repeterende beweging
• Tijden het gebruik van elektrisch gereedschap, ervaart de

bediener mogelijk een onprettig gevoel in de handen, ar-
men, schouders, nek of andere lichaamsdelen.
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• Neem een prettige houding aan en zorg dat u in balans
bent. Neem geen slechte houding aan en zorg dat u niet
uit balans raakt. Voorkom een onprettig gevoel en ver-
moeidheid door regelmatig van houding te veranderen
gedurende langdurige taken.

• Negeer nooit de volgende symptomen: aanhoudend of
terugkerend ongemak, pijn, kloppende pijn, tintelingen,
gevoelloosheid, branderigheid of stijfheid. Staak het ge-
bruik van het gereedschap, stel uw werkgever op de
hoogte van uw ervaringen en neem contact op met een
arts.

Gevaar: geluid en trillingen
• Harde geluiden kunnen leiden tot permanente gehoor-

schade en andere problemen, zoals tinnitus. Gebruik oor-
beschermers die worden aangeraden door uw werkgever
of in de reglementen voor welzijn en veiligheid op de
werkvloer.

• Blootstelling aan trillingen kan leiden tot permanente ze-
nuwbeschadiging en een verstoorde bloedtoevoer naar
handen en armen. Draag warme kleding en houd uw han-
den warm en droog. Indien u gevoelloosheid, tintelingen
of het wit wegtrekken van de huid waarneemt, dient u
het gereedschap uit te schakelen, uw werkgever hiervan
op de hoogte te stellen en contact met een arts op te ne-
men.

• Houd het gereedschap goed vast, maar niet te strak, aan-
gezien de kans op letsel door trillingen groter is naarma-
te u het gereedschap strakker vasthoudt. Gebruik, indien
mogelijk, een hanger of monteer een handgreep aan de
zijkant van het gereedschap.

• Onnodige toename van geluids- en trillingsniveau voor-
komen:

• Gebruik en onderhoud het gereedschap, en selecteer, on-
derhoud en vervang de accessoires en verbruiksartikelen
in overeenstemming met de instructies in deze handlei-
ding;

• Gebruik geen versleten of niet passende schroevendraai-
ers, sleutels of verlengstukken.

Werkplaatsgevaren
• Uitglijden, struikelen en vallen zijn belangrijke oorzaken

van ernstig lichamelijk letsel of de dood. Let goed op
buizen die op het loop- of werkoppervlak liggen.

• Voorkom het inademen van stof of dampen of het hante-
ren van vuil afkomstig van het werkproces, die schade-
lijk zijn voor de gezondheid (denk hierbij aan kanker,
aangeboren afwijkingen, astma en/of dermatitis). Zuig
stof af en draag een stofmasker wanneer u werkt met ma-
terialen die deeltjes afgeven aan de lucht.

• Elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere
bouwactiviteiten creëren stof die chemicaliën bevat die
bij de staat Californië bekend staan als elementen die
kankerverwekkend zijn, aangeboren afwijkingen veroor-
zaken of een nadelige invloed op de voortplanting heb-
ben. Voorbeelden van dit soort chemicaliën zijn:

• Lood uit verf op loodbasis
• Silicakristallen, cement en andere metselproducten
• Arsenicum en chroom in rubber dat met chemicaliën

is behandeld

In hoeverre u risico loopt, is afhankelijk van de frequen-
tie waarmee u dit soort werkzaamheden uitvoert. Beperk
blootstelling aan dit soort chemicaliën als volgt: werk in
een goed geventileerde ruimte, werk met goedgekeurde
veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal ont-
wikkeld zijn voor het filteren van microscopisch kleine
deeltjes.

• Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te werk. Let
op mogelijke gevaren die door uw werkzaamheden kun-
nen optreden. Dit gereedschap is niet elektrisch geïso-
leerd tegen contact met elektrische vermogensbronnen.

• Dit gereedschap is niet aanbevolen voor gebruik in een
potentieel explosieve atmosfeer.

NIET WEGGOOIEN - AAN DE GEBRUIKER OVER-
HANDIGEN

Plaatjes en stickers
Het product is voorzien van aanduidingen en stickers waarop
u belangrijke informatie vindt over persoonlijke veiligheid en
productonderhoud. De aanduidingen en stickers zijn altijd
goed leesbaar. Nieuwe aanduidingen en stickers kunnen via
de lijst met reserveonderdelen worden besteld.

Nuttige informatie
Website
Inloggen op Atlas Copco: www.atlascopco.com.
Informatie over onze producten, accessoires, reserveonderde-
len en publicaties vindt u op onze website.

Land van oorsprong
Raadpleeg de informatie op het productlabel.

Garantie
• De productgarantie vervalt 12 maanden nadat het pro-

duct voor het eerst in gebruik wordt genomen, maar zal
in ieder geval uiterlijk 13 maanden na levering vervallen.

• Normale slijtage van onderdelen valt niet onder de ga-
rantie.

• Onder normale slijtage wordt verstaan de voor deze
gebruiksperiode gebruikelijke slijtage waardoor een
onderdeel moet worden vervangen, afgesteld of ge-
reviseerd gedurende standaardonderhoud van het ge-
reedschap (uitgedrukt in de hiervoor geldende tijds-
duur, het aantal bedrijfsuren of andere geldende
norm).

• De productgarantie is gebaseerd op het juiste gebruik en
onderhoud en de juiste reparatie van het gereedschap en
de bijbehorende onderdelen.

http://www.atlascopco.com
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• Schade aan onderdelen die optreedt als gevolg van on-
voldoende onderhoud of onderhoud dat gedurende de ga-
rantieperiode niet is uitgevoerd door Atlas Copco of
diens erkende onderhoudspartners valt niet onder de ga-
rantie.

• Om beschadiging of vernieling van gereedschapsonder-
delen te voorkomen, het gereedschap volgens de aanbe-
volen onderhoudsschema's en de juiste instructies onder-
houden.

• Reparaties onder garantie worden alleen uitgevoerd in
werkplaatsen van Atlas Copco of door erkende onder-
houdspartners.

Atlas Copco biedt een uitgebreide garantie en uitmuntend
preventief onderhoud via ToolCover-contracten. Neem voor
meer informatie contact op met uw lokale onderhoudsverte-
genwoordiger.
Voor elektromotoren:

• De garantie geldt uitsluitend wanneer de elektromotor
niet is geopend.

ServAid
ServAid is een portaal met technische informatie over alle
hard- en softwareproducten, zoals:
- Veiligheidsinformatie, waaronder verklaringen, normen en
richtlijnen
- Technische gegevens
- Installatie-, gebruiks- en onderhoudsinstructies
- Lijsten met reserveonderdelen
- Accessoires
ServAid wordt voortdurend bijgewerkt en is beschikbaar op:
https://servaid.atlascopco.com
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Atlas
Copco-vertegenwoordiger.

Veiligheidsgegevensbladen MSDS/SDS
In de veiligheidsgegevensbladen vindt u een beschrijving van
de chemische producten die door AtlasCopco worden ver-
kocht.
Ga voor meer informatie naar de website:
www.atlascopco.com/sds

Video over productveiligheid voor
moeraanzetters
Lees meer over de veiligheidsfuncties op moeraanzetters van
Atlas Copco en over de veiligheidsmaatregelen die de bedie-
ner moet nemen om veilig te kunnen werken. Klik op de link
of scan de QR-code hieronder om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw

https://servaid.atlascopco.com
http://www.atlascopco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FAh6yttvUpw


Vertaling van oorspronkelijke instructies

Atlas Copco Industrial
Technique AB
SE-10523 STOCKHOLM
Zweden
Telefoon: +46 8 743 95 00
Telefax: +46 8 644 90 45
www.atlascopco.com

© Copyright 2019, Atlas Copco Industrial Technique AB. Alle rechten
voorbehouden. Onrechtmatig gebruik of het kopiëren van de inhoud of een deel
hiervan is verboden. Dit is met name van toepassing op handelsmerken,
modelnamen, onderdeelnummers en tekeningen. Gebruik uitsluitend onderdelen
van Atlas Copco. Schade of defecten als gevolg van het gebruik van onderdelen
van derden vallen niet onder de garantie.

Uit respect voor flora en fauna zijn onze technische documenten afgedrukt op
milieuvriendelijk papier.
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