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Spamfilter K13

Ännu en produkt från

Klurendrejeriet

Komplett skydd mot felaktiga svar
Ingen installation eller underhåll

Fungerar bra på vissa datorer
Minimal administration

Ökad produktivitet
Större kontroll

Ingen spam

Rekommenderas
förmodligen av

IT-stöd SLU

LOVANDER

100% nöjda 
användare

SÄKERHET



Spamfilter K13 är marknadens enda och även det mest avancerade 
spamfilter för luriga gåtor och problematiska frågor. Genom Spamfilter 
K13 kommer dina problem att minimeras genom att filtret ger dig det 
korrekta slutsvaret om du matar in korrekta svar (se nedan). Om du inte 
får fram det korrekta slutsvaret, vet du således att minst ett inmatat svar 
är felaktigt. Den fullständiga versionen kommer att visa hur man kom-
mer fram till rätt slutsvar, men gratisversionen ger dig möjlighet att testa 
programvaran i 30 dagar om du knappar in rätt produktkod. Om du gör 
rätt, kommer programmet att göra resten. Följ instruktionerna här intill. 
Lycka till!

Spamfilter K13
Instruktioner
A. Fyll i rätt tecken för varje fråga
 enligt produktkoden nedan.
B. Följ spamfiltrets kommandon.
C. Utläs den spamfria slutlösningen
  och de två kontrollkoderna.
D. Klart!

byt ut bokstav mot nästkommande konsonant byt ut tecknet enligt “SNH”-kommandotudda siffror: x2, jämna siffror: /2

byt ut tecknet enligt “SNH”-kommandot byt ut tecknet enligt “2TH”-kommandotbyt ut tecknet enligt “SUV-shift”-kommandot

udda siffror: -1, jämna siffror: +1 byt ut tecknet enligt “SUV-shift”-kommandotbyt ut tecknet enligt “2TH”-kommandot

kontrollkod 1 kontrollkod 2den fullständigt spamfria slutlösningen

udda siffra: +1

Produktkod
1. Första bokstaven i namnsdagsbarnet två veckor efter
 lintotten firat sin namnsdag.
2. Andra bokstaven i “sedelkvinnans” namn.
3. Begynnelsebokstaven hos de två mest lika länderna.
4. Första bokstaven i grannlandet (ca. 13 km NO).
5. Första tecknet i beteckningen.
6. Tecknet som står att finna “i stjärnorna”.

 7. Kvadratens första tecken.
 8. Tecknet efter I i objektets överkant. 
 9. Ordets andra bokstav.
10. 
11. Första tecknet i resruttens “namn”.
12. Första tecknet i logotypens “namn”.
13. Tredje tecknet i den fullständiga titeln.
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