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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

• UWAGA! – Ze względu na bezpieczeństwo osób
ważne jest przestrzeganie niniejszej instrukcji. Nie-

prawidłowo wykonana instalacja może skutkować powa-

żnymi obrażeniami. Dlatego też przed rozpoczęciem pra-

cy należy dokładnie przeczytać każdą część instrukcji i w

przypadku wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Ser-

wisu Technicznego Nice.

• UWAGA! – Wszelkie operacje instalacji, podłączania,
programowania i konserwacji urządzenia muszą być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego i
kompetentnego technika, stosownie do zaleceń,
przepisów obowiązujących na danym terytorium
oraz instrukcji dotyczących bezpieczeństwa zawar-
tych w tej instrukcji obsługi.

• UWAGA! – Ważne instrukcje bezpieczeństwa; należy
je starannie przechowywać. Starannie przechowywać

tę instrukcję w celu ułatwienia ewentualnych operacji

konserwacji i utylizacji urządzenia.

Zalecenia dotyczące instalacji

• Przed rozpoczęciem instalowania urządzenia sprawdź,

czy jest ono odpowiednie dla zautomatyzowania rolety

(przeczytaj rozdział 3).

• Wszelkie operacje instalowania i konserwacji urządzenia

muszą być wykonywane po odłączeniu automatu od

zasilania elektrycznego. Dla bezpieczeństwa zawieś na

urządzeniu wyłączającym tablicę z napisem “UWAGA!

KONSERWACJA W TOKU”.

• Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych usuń

wszystkie przewody elektryczne niepotrzebne podczas

pracy. Ponadto wyłącz wszystkie mechanizmy, które nie

są potrzebne do zautomatyzowanego działania rolety.

• Jeśli urządzenie zostało zamontowane na wysokości

poniżej 2,5 m od podłogi lub od innej powierzchni opar-

cia, konieczne jest zabezpieczenie ruchomych części

automatyki, aby utrudnić przypadkowy dostęp do nich.

W tym celu należy odwołać się do instrukcji obsługi role-

ty gwarantując w każdym przypadku dostęp podczas

wykonywania czynności konserwacyjnych.

• Podczas montażu markiz należy zagwarantować odległ-

ość w linii poziomej co najmniej 40 cm od maksymalnego

punktu otwarcia markizy do jakiegokolwiek przedmiotu

stałego.

• Delikatnie obchodź się z urządzeniem podczas jego

instalowania: chroń przed zgnieceniem, uderzeniem,

upadkiem lub kontaktem z jakiegokolwiek rodzaju płyna-

mi; nie wkładaj ostrych przedmiotów do silnika; nie wierć

otworów i nie wkręcaj śrub wewnątrz silnika; nie umi-

eszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i nie wystawiaj

go na działanie otwartego ognia (rys. 1).

Opisane wyżej sytuacje mogą powodować uszkodzenie

urządzenia, być przyczyną nieprawidłowego działania lub

spowodować zagrożenia. Jeśli jednak doszłoby do któ-

rejś z opisanych wyżej sytuacji, natychmiast przerwij

montaż i zwróć się do Serwisu Technicznego Nice.

• Nie demontuj urządzenia wykonując operacje nieprze-

widziane w tej instrukcji.

• Nie modyfikuj żadnej części urządzenia wykonując ope-

racje odmienne od tych, które zostały zamieszczone w

tej instrukcji. Operacje niedozwolone mogą wyłącznie

powodować nieprawidłowe funkcjonowanie. Producent

zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, wyni-

kające z samowolnie wykonywanych modyfikacji urząd-

zenia.

• Przewód zasilający urządzenie jest wykonany z PVC i jest

przeznaczony wyłącznie do montażu wewnętrznego.

Jeśli instalacja jest wykonywana na zewnątrz, należy

zabezpieczyć cały przewód rurą izolacyjną.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy wymie-

nić całe urządzenie. Należy więc skontaktować się w tym

celu z Serwisem Technicznym Nice.

• Nie używaj więcej niż jednego urządzenia sterującego do

sterowania pojedynczym silnikiem rurowym i nie używaj

pojedynczego urządzenia sterującego dla kilku silników

rurowych (rys. 2). W tym przypadku należy zastosować

specjalne urządzenie “TTE” Nice.

• Podczas realizacji instalacji nie pozwalaj innym osobom

zbliżać się do rolety w przypadku, kiedy znajduje się w

ona ruchu.

• Do sterowania urządzeniem używaj wyłącznie przycis-

ków, które funkcjonują w trybie ręcznym “w obecności

operatora”, to znaczy takich, które należy wcisnąć i

przytrzymać przez cały czas trwania manewru.

• Opakowanie urządzenia musi być zlikwidowane zgodnie

z odpowiednimi przepisami obowiązującymi na danym

terytorium.

Zalecenia dotyczące obsługi

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby

(włącznie z dziećmi) o zredukowanych zdolnościach

fizycznych, czuciowych i umysłowych lub nieposiadające

doświadczenia lub znajomości, chyba że mogły one

skorzystać, poprzez pośrednictwo osoby odpowiedzial-

nej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru lub instrukcji

dotyczących obsługi urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się stałymi urządzeniami

sterującymi automatyką. Przechowuj przenośne urząd-

zenia sterujące (zdalne) poza zasięgiem dzieci.

• Podczas wykonywania manewru sprawdź automat i nie

pozwalaj innym osobom znajdować się w jego pobliżu,

aż do zakończenia ruchu.

• Dla mod. One Max H – Zachowaj ostrożność podczas

używania mechanizmu służącego do wykonywania ręcz-

nego ruchu awaryjnego w przypadku, kiedy żaluzja jest

podniesiona, ponieważ może ona gwałtownie spaść w

wyniku działania sprężyn zbyt słabych lub pękniętych.

• W przypadku wykonywania prac mycia okien w pobliżu

automatu nie należy włączać urządzeń sterujących; jeże-

li są to urządzenia automatyczne należy również odłąc-

zyć zasilanie elektryczne.

• Pamiętaj, aby często sprawdzać sprężyny wyrównowa-

żenia oraz zużycie przewodów, (jeśli te mechanizmy wys-

tępują w urządzeniu). Nie używaj automatu, jeżeli wyma-

ga on wykonania regulacji lub naprawy; w tym celu zwróć

się wyłącznie do wyspecjalizowanego personelu tech-

nicznego.

INSTRUKCJE I ZALECENIA DOTYC-
ZĄCE BEZPIECZEŃSTWA1
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zić nieodwracalnie głowicę i być źródłem niebezpiec-
zeństwa.

Dla mod. One Max H
Uchwyt mechanizmu umożliwiający wykonywanie ręczne-

go ruchu awaryjnego musi znajdować się na wysokości

poniżej 1,8 m.

Uwaga!
- Nieprawidłowo wykonana instalacja może być przyczyną

poważnych obrażeń.

- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się,

czy wewnątrz rury silnika nie znajdują się kawałki styropi-

anu lub innego materiału.

- Zainstaluj w sieci zasilającej urządzenie, które gwarantuje

odłączenie silnika rurowego od sieci. To urządzenie musi

posiadać odległość rozwarcia styków, umożliwiającą cał-

kowite rozłączenie w warunkach III kategorii przepięcia,

zgodnie z przepisami dotyczącymi tego typu instalacji. To

urządzenie nie jest dostarczane w wyposażeniu.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony należy wymienić

całe urządzenie. Należy więc skontaktować się w tym

celu z Serwisem Technicznym Nice.

• Instalowanie naściennych przycisków ste-
rujących

Zalecenia:
- Umieść przyciski w widocznym miejscu w pobliżu rolety,

w bezpiecznej odległości od jej ruchomych części.

- Umieść przyciski obok rolety, w miejscu, gdzie znajduje

się przewód elektryczny pochodzący z silnika rurowego

oraz przewód zasilania pochodzący z sieci elektrycznej.

- Umieść przyciski na wysokości powyżej 1,5 m od podł-

oża.

Uwaga!

– Błędne połączenie może doprowadzić do uszkodze-
nia lub stworzenia zagrożenia.
– Skrupulatnie przestrzegać przewidzianych połączeń; w

wypadku wątpliwości nie próbować niepotrzebnie, ale za-
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Niniejsze urządzenie jest komponentem silników rurowych

przeznaczonych do automatyzacji rolet i markiz. Jest gło-

wicą elektromechaniczną przeznaczoną do połączenia z

silnikami z serii “MAX” firmy Nice (rys. 3).

Każde inne zastosowanie jest zabronione! Producent
nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego
używania urządzenia, odmiennego od opisanego w tej
instrukcji.

Urządzenie posiada następujące cechy charakterystyczne:

- jest zasilane z sieci elektrycznej 230 V;

- jest w stanie napędzać roletę podczas Podnoszenia i

Opuszczania z pomocą przycisków naściennych (nie

znajdują się w opakowaniu); ponadto mod. One Max H
jest wyposażony również w mechanizm umożliwiający

wykonywanie ruchu awaryjnego w trybie ręcznym, który

należy wykorzystać w przypadku braku energii elek-

trycznej;

- jest wyposażone w ogranicznik elektromechaniczny, któ-

ry przerywa zasilanie w przypadku, kiedy roleta dociera

do ograniczników podczas rozwijania i zwijania;

- silnik rurowy jest instalowany wewnątrz rury nawijającej,

zewnętrzna strona urządzenia może zostać przymoco-

wana bezpośrednio do boku skrzynki nadokiennej lub

wykorzystując specjalne uchwyty wspornika (nie znajdują

się w opakowaniu);

- zostało zaprojektowane do użytku prywatnego i do pracy

okresowej. Gwarantuje w każdym razie ciągły czas pracy

maksymalnie 4 minuty;

- jest wyposażone w wyłącznik krańcowy, który w przypad-

ku przegrzania spowodowanego przez nadmierne uży-

wanie automatu, automatycznie przerwie zasilanie elek-

tryczne i przywróci je zaraz po powrocie temperatury do

normalnych warunków.

• Weryfikacje wstępne instalacji - ogranic-
zenia zastosowania urządzenia

Uwaga! - Przed przystąpieniem do instalacji urządze-
nia należy sprawdzić stan jego komponentów, czy wy-
brany model jest odpowiedni dla danejrolety, jak rów-
nież czy warunki otoczenia przeznaczonego do jego
instalacji są odpowiednie.

- Sprawdź, czy parametry techniczne wybranego “Max-

Motor” (nominalny moment obrotowy, prędkość obrotu

oraz czas funkcjonowania) są dostosowane do ogranic-

zeń technicznych i środowiskowych wymaganych przez

Twoją roletę. NIE instaluj “Max-Motor” posiadającego
większy moment obrotowy od tego, który jest niez-
będny do napędu rolety.

- Urządzenie jest dostępne w różnych wersjach,

każda z nich jest przeznaczona do zarządzania

określonym momentem obrotowym (moc). W zwi-

ązku z tym NIE należy instalować urządzenia,

które nie jest kompatybilne z momentem obroto-

wym silnika wybranego wstępnie dla Twojej role-

ty.

- Sprawdź wewnętrzną średnicę rolety pod względem

następujących kryteriów:

– w przypadku Max-Motor z momentem obrotowym do

35 Nm, średnica wewnętrzna rury nawijającej musi wy-

nosić co najmniej 52 mm;

– w przypadku Max-Motor z momentem obrotowym po-

wyżej do 35 Nm, średnica wewnętrzna rury nawijającej

musi wynosić co najmniej 60 mm;

• Montaż silnika rurowego

Aby zamontować i zainstalować silnik rurowy należy odwo-

łać się do instrukcji zamieszczonych na rys. 4. W szczegól-

ności podczas fazy “a” z rys. 4 należy wykorzystać płaski

wkręt typu HI-LO, 4 x 8 UNI 9707.

Uwaga! – zastosowanie innego wkrętu może uszkod-

OPIS URZĄDZENIA I JEGO
PRZEZNACZENIE2 INSTALOWANIE URZĄDZENIA3
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poznać się z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami

technicznymi, które dostępne są także na stronie interne-

towej: www.niceforyou.com.

W tym celu należy odwołać się do schematu elektrycznego

rys. 6. Kabel elektryczny siłownika rurowego posiada 4

żyły:

– Kolor Brązowy: = Faza elektryczna podnoszenia (nawi-

jania);

– Kolor Czarny: = Faza elektryczna obniżenia (odwijania);

– Kolor Niebieski: = Wspólny (zwykle podłączony do Neu-

tralnego)

– Kolor żółto-zielony: = Uziemienie (połączenie ekspo-

tencjalne zabezpieczające).

• Połączenie ruchów Podnoszenie i Opuszczanie z

odpowiednimi przyciskami

Po wykonaniu połączeń należy podłączyć zasilanie do silni-

ka i sprawdzić, czy ruchy Podnoszenie i Opuszczanie są

prawidłowo połączone z odpowiednimi przyciskami steru-

jącymi. Jeżeli tak nie jest należy zamienić połączenia pomi-

ędzy Bràzowym i Czarnym przewodem.

• Połączenie ruchów Podnoszenie i Opuszc-
zanie z odpowiednimi przyciskami

Po wykonaniu połączeń należy podłączyć zasilanie do silni-

ka i sprawdzić, czy ruchy Podnoszenie i Opuszczanie są

prawidłowo połączone z odpowiednimi przyciskami steru-

jącymi. Jeżeli tak nie jest należy zamienić połączenia pomi-

ędzy Bràzowym i Czarnym przewodem.

Uwaga – podczas prac instalacyjnych i regulacyjnych,

kiedy nie ma jeszcze połączenia do sieci elektrycznej moż-

na sterować siłownik jednostką sterującą “TTU” (rys. 5).

8

Regulacja ograniczników “0” i “1” (rys. 7) jest ręcznym rod-

zajem regulacji, umożliwiającym ustawienie wybranych po-

łożeń poprzez dokręcenie wkrętów regulacyjnych (rys. 8).

Urządzenie jest dostarczane z dwoma ogranicznikami us-

tawionymi wstępnie (umożliwiają one kilka obrotów wału

silnika w prawo lub w lewo). W celu dokładnego ustawienia

położeń krańcowych należy wykonać procedury opisane

niżej.

• Regulacja ogranicznika “0”

Uwaga! – Ta procedura może być wykonywana wy-
łącznie, jeżeli w fazie początkowej roleta znajduje się w
położeniu pokazanym na rys. 9.

01. Wysteruj silnik na przesunięcie rolety w kierunku

Położenie “0” i odczekaj, aż zatrzyma się samodziel-

nie na ograniczniku ustawionym fabrycznie (możliwe

jest, że roleta nie osiągnie żądanego położenia “0”).

• Podczas ruchu: obserwuj, w którym kierunku o-

braca się rura nawijająca i zlokalizuj na silniku ruro-

wym wkręt regulacyjny oznaczony strzałką skierow-

aną w tym samym kierunku co wykonywany obrót

(rys. 8).

Uwaga! – Jeżeli roleta uzyska położenie “0” a silnik

nadal się obraca, natychmiast go wyłącz i włącz role-

tę w kierunku przeciwnym na krótki okres czasu.

Następnie obróć wkręt regulacyjny (zlokalizowany

wcześniej) o kilka obrotów w kierunku znaku “–” i

ponownie wysteruj manewr w kierunku położenia “0”,

dopóki silnik nie zatrzyma się samodzielnie krótko

przed położeniem “0”.

02. Teraz pozostaw silnik włączony i jednocześnie powoli

obracaj wkręt regulacyjny (zlokalizowany w punkcie

01) w kierunku symbolu “+”, dopóki roleta nie uzyska

żądanego położenia “0”.

• Regulacja ogranicznika “1”

Uwaga! – Ta procedura może być wykonywana wy-
łącznie, jeżeli w fazie początkowej Twoja roleta znajdu-
je się w położeniu pokazanym na rys. 10.

Aby wyregulować ogranicznik “1” należy wykorzystać tę

samą procedurę, która została opisana w przypadku regu-

lacji ogranicznika “0”, zastępując położenie “0” zacytowane

w instrukcji, położeniem “1”.
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Mod. One Max H jest wyposażony w mechanizm przymo-

cowany do głowicy silnika (rys. 4-e), który umożliwia użyt-

kownikowi wykonywanie ruchu awaryjnego w trybie ręcz-

nym, obracając drążek w jednym lub w drugim kierunku.

Aby unikać niepotrzebnego zużywania się mechanizmu

zaleca się używanie go jedynie w przypadku awarii a w zwi-

ązku z tym w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie

energii elektrycznej.

Uwaga! – Podczas wykonywania tego manewru roleta
NIE może przekraczać ograniczników “0” i “1”, ustawi-
onych podczas faz instalowania urządzenia.

Silnik nie włącza się, pomimo, że zasilana jest faza
Podnoszenia i Opuszczania:
1) sprawdź, czy zadziałało zabezpieczenie termiczne: w

tym przypadku wystarczy odczekać, aż silnik się ochł-

odzi;

2) sprawdź, czy występuje napięcie sieci i czy odpowiada

ono wartościom podanym na tabliczce danych silnika;

3) sprawdź, czy w wyniku nieprawidłowej regulacji dwa

ograniczniki włączają się jednocześnie; w tym przypad-

ku należy dokręcić dwa wkręty regulacyjne wykonując

kilka obrotów w kierunku znaku (+).

Jeżeli po zakończeniu tych kontroli silnik nadal nie włą-

cza się, należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikow-

anego technika lub skontaktować się z Serwisem Nice.
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• Napięcie zasilania i częstotliwość; prąd i moc elek-
tryczna; moment obrotowy i szybkość: Sprawdzić

dane techniczne na etykiecie każdego modelu

• Średnica silnika: 45 mm

• Nominalny czas funkcjonowania: Maksymalnie 4

minuty

• Stopień zabezpieczenia: IP 44 (silnik rurowy)

• Temperatura funkcjonowania: -20°C ÷ +55°C

• Długość przewodu łączącego: 2,5 m

Uwagi:
- Wszystkie podane parametry techniczne dotyczą tempe-

ratury środowiskowej 20°C (± 5°C).

- Nice S.p.a. zastrzega sobie prawo do wprowadzania z-

mian do urządzenia w każdej chwili, kiedy uzna je za koni-

eczne, zachowując te same funkcje i przeznaczenie.

To urządzenie jest integralną częścią automatu, dlate-
go też powinno zostać zlikwidowane razem z nim.

Zarówno operacje instalowania jak również operacje de-

montażu po zakończeniu eksploatacji urządzenia, powinny

być wykonywane przez personel wykwalifikowany.

Urządzenie składa się z różnych rodzajów materiałów: nie-

które z nich mogą być ponownie używane, inne nadają się

do wyrzucenia. Zgromadzić niezbędne informacje dotyczą-

ce placówek zajmujących się recyrkulacją lub utylizacją

materiałów, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla da-

nej kategorii urządzenia na Waszym terytorium.

Uwaga! - niektóre części urządzenia mogą zawierać sub-

stancje zanieczyszczające lub niebezpieczne, które jeżeli

zostaną rozrzucone w otoczeniu, mogą wywierać szkodli-

wy wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie.

Jak wskazuje symbol obok, zabrania się wyr-

zucania urządzenia razem z odpadami do-

mowymi. Należy więc przeprowadzić “selek-

tywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metoda-

mi przewidzianymi przez przepisy obowiązu-

jące na Waszym terytorium lub oddać urządzenie do spr-

zedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwa-

lentnego urządzenia.

Uwaga! - lokalne przepisy mogą przewidywać wysokie

kary za nielegalną likwidację niniejszego urządzenia.

Ruch awaryjny w trybie ręcznym
(tylko dla mod. One Max H)

Dane techniczne
(Controller i Silnik)

Co zrobić jeśli…
(przewodnik do rozwiązywania problemów)

Utylizacja urządzenia
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Nice Turkey
Kadikoy Istanbul Turkey
Ph. +90.216.456.34.97
Fax +90.216.455.78.29
info@tr.niceforyou.com

Nice UK
Sutton in Ashfield
United Kingdom
Ph. +44.16.23.55.80.86
Fax +44.16.23.55.05.49
info@uk.niceforyou.com

Nice Australia
Wetherill Park Australia
Ph. +61.(0)2.96.04.25.70
Fax +61.(0)2.96.04.25.73
info@au.niceforyou.com

Nice China
Shanghai P. R. China
Ph. +86.21.575.701.46/45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA
Jacksonville Florida USA
Ph. +1.904.786.7133
Fax +1.904.786.7640
info@us.niceforyou.comwww.niceforyou.com

Headquarters

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Ph. +39.049.89.78.93.2
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma RM Italia
Ph. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice Worldwide

Nice France
Buchelay France
Ph. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Ph. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax. +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice France Rhône Alpes
Decines Charpieu France
Ph. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee) Belgium
Ph. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen Deutschland
Ph. +49.(0)6051.91.520
Fax +49.(0)6051.91.52.119
info@de.niceforyou.com

Nice España Madrid
Mostoles Madrid España
Ph. +34.(0)9.16.16.33.00
Fax +34.(0)9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Sant Quirze del Valles
Barcelona España
Ph. +34.(0)9.37.84.77.75
Fax +34.(0)9.37.84.77.72
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków Polska
Ph. +48.(022).759.40.00
Fax +48.(022).759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice Portugal
Mem Martins Portugal
Ph. +351.21.922.82.10
Fax +351.21.922.82.19
info@pt.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca Romania
Ph./Fax +40.(0)264.453.127
info@ro.niceforyou.com

95 10

www.ga
łec

ki.
pl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




