
HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A 3D Lader rendszer a falsík alatti csővezetékek és csaptelep kiállások (falikorongok) gyors és 
pontos szerelésére szolgál, amit három „A” „B” „C” síkban és x, z, y tengelyben használhatunk.

1. A vízszintes irányt - az A irányt az x tengely irányában 1-es sz. vízmértékkel (libellával) ellenőrizzük
2. A függőleges irányt - a B irányt a z tengely irányában 2-es sz. vízmértékkel (libellával) ellenőrizzük
3. A mélységet – C irányt az y tengely irányában 25 mm  menetes rúddal állítjuk be.

A 3D Lader rendszert a  következő szereléseknél alkalmazhatjuk:
• Falsík alatti vízvezeték csaptelep kiállások (falikorongok) 100 mm, 150 mm távközzel 

való beállítása (1. kép)
• Önnálló falsík alatti csaptelep kiállásokat (falikorongok), pl.zuhanyfej (konzol) (2. kép)
• Falsík alatti vízvezeték csaptelep kiállások (falikorongok), párhuzamos a zuhanyzós 

káddal (3. kép)
• Falsík alatti csaptelep kiállások (falikorongok) mosdó csapteleppel, kiállás 80,100, 150 mm távközzel
• Falsík alatti csaptelepek 39 típusánál alkalmazható (4. kép)
  műnyag takaróelemmel – Hansgrohe, Hansa, Grohe, Ideal Sandard, Kludi, Laufen, Ravak, Mofém
  műanyag takaróelem nélkül – Herz, Jika, Roca, Rav, Raf
• a szerelőléc  szerelése – Ideal Standard a Hansa Matrix (5. kép)
• egyaránt alkalmazható új építkezésen és lakásfelújításnál is

A vízvezeték csaptelep kiállásokat (falikorongokat), csaptelepet és a falsík alatti csaptelep blokkot a szerelőnyílásban gipsszel rögzítjük. A gipsz 
kötését ellenőrizzük. A csaptelep és a falsík alatti csaptelep kiállások (falikorongok) felső részének szerelése pontos, gyors és szakszerű.

A falsík alatti vízvezeték csaptelep kiállások (falikorongok) szerelése 100 és 150 mm közzel. (1. kép) (video 1A)
A 3D szerszámot egyenes alátétre állítjuk. A forgó karokat 180°-kal elfordítjuk. A forgó karokon a menetes rudat úgy állítjuk be, hogy érintse az 
alátétet. A menetes rudak egy síkban vannak a vízmérték homlokoldalával – szerelési szint. A forgó karokon lévő bekarcolás jelzi a 45 mm-es 
távolságot a szerelési szinttől. A rögzítőcsavarok könnyed becsavarásával rögzítjük a forgó karokat. Az így beállított 3D szerszámot hozzáillesztjük 
a beszerelt falsík alatti csaptelep kiállásokhoz (falikorongok). A szerszámból kinyomunk ½“ menetet és a fej elfordításával a 3D szerszámhoz 
húzzuk a beépített falsík alatti csaptelep kiállást (falikorongot). A csaptelep kiállást (falikorongot) gipszbe ágyazzuk. A 3D szerszámon az 1-es 
számú libellával ellenőrizzük a vízszintes helyzetben lévő beszerelt csaptelep kiállást és a 2-es számú libellával ellenőrizzük a függőleges irányt. 
A menetes rúddal a falat érintő (szerelési szint) szintnél a beszerelt csaptelep kiállás (falikorongok) megadott mélységét ellenőrizzük. A csaptelep 
kiállást (falikorongot) szükség szerint mélyebbre süllyesztjük, a fallal egy síkban legyen, vagy a fal elé (a kivezetés a fallal párhuzamos). Abban az 
esetben, ha a szerelőnyílás nagyobb mint a forgó karok érintkezési szintje, akkor a menetes rúdra mágnest csavarozunk, amelyre kellő hosszúságú 
U fém profi lt erősítünk (a szett nem tartalmazza a gipszkarton profi lt), amivel áthidaljuk a szerelőnyílást.  (video 1B)

Az önnálló falsík alatti csaptelep kiállások (falikorongok) szerelésénél mint pl. a szelep, vagy a kézi zuhanyfej (konzol) 
kivezetésénél, ahol 30-40 cm hosszú a zuhanykar, nagyon fontos a pontos szerelés. Az önnálló vízvezeték csaptelep kiállások 
szerelésénél a 3D szerszám használata megegyezik az előző részben leírt lépésekkel. A 2-es sz. libellával beállítjuk a függőleges 
irányt és a forgó karon lévő menetes rúddal beállítjuk a kívánt mélységet és a  90° szöget a falon. (2. kép) (video 2A)

A falsík alatti csaptelep kiállás (falikorong) párhuzamos zuhanyzó káddal (nem a fallal párhuzamos) esetében, amikor a sarok 
zuhanyzó nincs 90° szögben a következőképpen járunk el. (3. kép) (video 1D)
A 3D szerszámhoz (150 mm) kiállás távolságnál erősítjük a szerelőlemezt, egyenlő távolságban attól a saroktól, amelyikben a csaptelep 
kiállás (falikorong) lesz. A zuhanyzó kád pereme (sarokszöge) alá helyezzük a 3D szerszámot a szerelőlemezzel. A forgókaros menetes 
rudakat úgy állítjuk be, hogy érintkezzenek a fallal. A szerelőlemezt eltávolítjuk és a 3D szerszámot a falsík alatti csaptelep kiálláshoz 
(falikoronghoz) húzzuk. A csaptelep kiállások (falikorongok) instalációja párhuzamos lesz a zuhanyzó kád élével (nem a fallal).

Csaptelep kiállás (falikorong) falra szerelt mosdó csaptelephez 80, 100, 150 mm kiállásközzel.  (video 1B-1C)
12-es szerelőlemez:
 12/80-as lemezt használjuk a csaptelep kiállás (falikorong) és a lefolyócső szerelésénél – 80 mm távközzel.
 12/100 -as lemezt használjuk a csaptelep kiállás (falikorong) és a lefolyócső szerelésénél – 100 mm távközzel.
 12/150-es lemezt használjuk a csaptelep kiállás (falikorong) és a lefolyócső szerelésénél – 150 mm távközzel.
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A falsík alatti csaptelep kiállások (falikorongok) beépítése 3D szerszámmal. (4. kép) (3 sz. videó széria)
A beépítés szerelési mélysége a gyártó által adott, jelölése MIN. és MAX.
Szerelési mélység SzM = (y+y1) + 45 mm (MIN és MAX mélység táblázat)
y a gyártó által megadott falsík alatti csaptelep kiállás beépítésének mélysége. 
 A kész (végleges) burkolatnak a Min. és Max jelek között kell elhelyezkednie.
y1 a vakolat feltételezett vastagságát (abban az esetben, ha a fal még nincs bevakolva), 
 vagy az esetleges függőleges fal egyenetlensége esetében - az installáció magasságában mérjük.
45 mm A szerelő szint távolsága 45 mm a forgókarokon lévő bekarcolat jelöléstől.

A falsík alatti csaptelep kiállás (falikorongok) szerelésénél a megfelelő szerelőlemezt menetes rudakkal vagy a tartozékokkal 
rögzítjük. (Lásd: Tartozékok táblázata).

A 3D szerszám 150 mm távközzel - a forgókarokon lévő bekarcolt jelöléstől állítjuk be a menetes rudakon a szerelési mélységet 
(SzM). A szerszámot a falsík alatti csaptelep kiállásához helyezzük, kinyomjuk a ½“ menetet a szerszámból és a fejek 
elfordításával húzzuk a rögzített szerelőlemezhez. A 3D szerszámon az 1-es libellával ellenőrizzük a a falsík alatti csaptelep 
kiállás (falikorong) vízszintes irányát a 2-es libellával pedig a függőleges irányát. A falhoz (síkhoz) támasztott menetes rudakkal 
pedig a beállított szerelési mélységet ellenőrizzük.
A falsík alatti csaptelep kiállás (falikorong) adott pozíciójának eléréséhez a csapteleppel manipuláljunk, soha sem a szerszámmal, 
mert az a szerelőlemezek meghibásodásához vezethet!
A csaptelep kiállás (falikorong) begipszeléséhez csak akkor fogjunk, ha leellenőriztük a csaptelep kiállás (falikorong) megfelelő 
pozícióját.  (video 3A)
Abban az esetben, ha a szerelőnyílás nagyobb mint a forgókarok érintkezési szintje, akkor a a menetes rúdra mágnest 
csavarozunk, amelyre megfelelő hosszúságú U fém profi lt teszünk, aminek a segítségével áthidaljuk a szerelőnyílást. (A szett 
nem tartalmazza a gipszkarton profi lt).  (video 3B-3C)

A falsík alatti csaptelep kiállások (falikorongok) beszerelése után, reklamáció esetére ajánlatos kitölteni a „Szerelési 
munkalapot“, amelyben a
– kőműves bejegyzi a falazó elem vatagságát és a vakolat vastagságát,
– a beruházó pedig bejegyzi a burkolat vastagságának változtatásait.

Az Ideal Standard A 1503 NU és MATRIX szerelési mélysége – szerelőléc 5-ös sz.kép (5. kép)
(video 3D – Ideal Standard, Hansa)

A falsík alatti csaptelep kiálláson (falikorongon) kijelöljük a kívánt szerelési mélységet (m) *68 mm. Ne feledkezzünk meg 
a vakolat vastagságáról (y1). A szerelőlemez és a 3D szerszám szerelési léchez való rögzítése után lemérjük a távolságot 
a szerelőléc és a forgókaron lévő bekarcolás között (M)* 115mm. * Ideal Standard SzM = M-m* Példa: SzM= 116 – 66 = 50 mm. 
SzM = 5,0 cm.
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AZ 1-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ 8 típusú falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás) szerelésénél alkalmazható.
Grohe: Rapido E typ 35 501, Rapido T typ 35 500; Hansa: Hansavarox typ 4000; 
Hansgrohe: régi és új típusú; Ideal Standard: A 1000 NU, Kludi: FLEXX BOXX typ 88 011, 88 077

Grohe Rapido 35 501 E, típusnál a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás) felső burkolatához az E- vel jelölt nyíláson keresztül helyezzük 
a szerelőlemezt. A lemez (GE) –vel jelölt nyílásain keresztül ø 5,5 fúróval lyukat fúrunk. A falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás) nyílásokba 
helyezzük a ø 4 menetes rudakat, becsavarozzuk és a szerelőlemezt rögzítő csavarokkal a falsík alatti csaptelep blokkba (csaptelep kiállás) csavarozzuk.
Grohe Rapido 35 500 T, típusnál a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás) felső burkolatához a T-vel jelölt nyíláshoz helyezzük szerelőlemezt. 
A szerelőlemez (GT)-vel jelölt nyílásain keresztül ø 5,5 fúróval lyukat fúrunk. Az ø 5 menetes rudakat a falsík alatti csaptelep blokk nyílásaiba 
helyezzük, becsavarozzuk és a szerelőlemezt rögzítő csavarokkal csavarozzuk a falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállásra).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (95y+20y1)+45 =160 SzM=16cm

Hansgrohe - iBox universal
A falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás,IBOX) felső burkolatát eltávolítjuk. Az 1-es számú szerelőlemez megfelelő nyílásait a csaptelep 
blokk (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjaira illesztjük. A (Hg) jelölésű nyílásokba helyezzük be és a csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX) 
csavarozzuk az ø 5 menetes rudakat. A szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkot (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő csavarokkal rögzítjük. A régebbi 
típusú falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX) segédeszközként a gravírozott téglalap szolgál.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (30y+20y1)+45 =95 SzM=9,5cm

Ideal Standard – Easy-Box A 1000 NU
A falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) felső burkolatát eltávolítjuk. Az 1-es sz. szerelőlemez megfelelő nyílásait a csaptelep blokk 
(csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjaira illesztjük. Az (IS) jelölésű nyílásokba behelyezzük az ø 5mm menetes rudat és a csaptelep blokkhoz 
(csaptelep kiállás, IBOX) csavarozzuk. A szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő csavarokkal rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (28y+15y1)+45 =88 SzM=8,8cm

Kludi - Flexx Boxx 88011 típus
Lecsavarozzuk a 4 darab rézdugót és eltávolítjuk a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) felső burkolatát. Az 1-es sz. szerelőlemez 
megfelelő nyílásait a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjaira illesztjük. A kiálló kifolyó csövekre 2 darab távtartó gyűrűt helyezünk 
és 2 darab rézdugó becsavarozásával rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (85y+15y1)+45 =145 SzM=14,5cm

Hansavarox
Eltávolítjuk a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) felső burkolatát. Az 1-es sz. szerelőlemez megfelelő nyílásait a csaptelep blokk (csaptelep 
kiállás, IBOX) rögzítő pontjaihoz illesztjük. A velük szemben lévő rögzítő rúd egyik felén behúzzuk a 2 rögzítő csavart . Az így beállított ø 4 mm rudakat 
behelyezzük a (Ha) jelölésű nyílásba és a falsík alatti csaptelep blokkba (csaptelep kiállás, IBOX) becsavarozzuk a menetes rudakat (a csaptelepben nincs menet) 
és a menetes rúd segítségével vágunk menetet. Utána a rögzítő csavarokkal rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (50y+15y1)+45 =110 SzM=11,0cm

A 2-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ 7 típusú ORAS csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) szerelésére alkalmas.

A 8586 és 1286 típusoknál a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjait behelyezzük a szerelőlemez megfelelő nyílásaiba. 
A nyílásokon (ny) keresztül 4 csavarral rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX).
A rögzítés alternatív lehetősége: Az ovális nyílásokon keresztül megjelöljük a falsík alatti csaptelep blokk közepét. A csaptelep kijelölt közép alsó, felső 
és elülső részénél 10mm-t mérünk le és ø 4 mm-es lyukat fúrunk, amelybe behelyezzük a henger kiállós részét. A nyíláson keresztül (M4) csavart 
helyezünk be, amelyet a henger kiállós részébe csavarozunk be. Így rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (25y+15y1)+45 =85 SzM=8,5cm

A 7127 és 7128 típusnál a falsík alatti csaptelep blokk rögzítő pontjait behelyezzük a szerelőlemezen kijelölt nyílásokba, bejelöljük a nyílások közepét 
(A) a csaptelep testen. A megjelölt pontokon ø 5,5 fúróval lyukat fúrunk. A furatokba helyezzük a ø 4 mm-es menetes rudakat és becsavarozzuk. 
A szerelőlemez középső részét (a rögzítő elemek fölfelé fordításával) rögzítő csavarokkal csavarozzuk a falsík alatti csaptelephez.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (57y+15y1)+45 =117 SzM=11,7cm

A 6527 típusnál a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjait behelyezzük a kijelölt nyílásokba és 4 csavar segítségével az 
R nyílásokon keresztül rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (57y+15y1)+45 =117 SzM=11,7cm

A 7137 és a 7438 típusoknál, ahol a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) alaptest a hőszigetelésbe van ágyazva, ott következőképpen járunk 
el: A hőszigetelésből kiemeljük a műanyag dugókat és a hőszigetelésen belül a falsík alatti csaptelep blokkba(csaptelep kiállás, IBOX) bevezetjük 
és becsavarozzuk a  ø 4 mm-es menetes rudakat. Behelyezzük a szerelőlemez középső részét (az elfordított rögzítő elemekkel lefelé) és rögzítő 
csavarokkal rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX). A lemezen lévő gravírozott kereszt a falsík alatti 
csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) érintkező felület középpontjának szint beállítását segíti, mivel ezeknél a típusoknál nincsenek fi x pontok.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (73y+15y1)+45 =133 SzM=13,3cm

3-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Grohe

Grohe 33 769 ø 46 típusú 2 db illesztő lyukkal ellátott csaptelep blokkhoz (csaptelep kiálláshoz, IBOX-hoz)
A csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX) kiszereljük a betétet és a kifolyócső ½“-os dugóját. A dugó helyére szerelünk egy 1/2” –os 30 mm hosszú 
hosszabbítócsövet. A csavarok nyílásaiba amelyekben a betétet rögzítették, becsavarjuk a menetes rögzítő rudakat, amelyek közé védőgyűrűt helyezünk. 
A falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX) helyezzük a szerelőlemezt és rögzítő csavarokkal lazán behúzzuk. A hosszabbítócsövet enyhén 
elfordítjuk, hogy érintkezzen a szerelőlemezzel. A hosszabbítócsőbe becsavarjuk a dugót, leellenőrizzük a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík 
alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX -hoz) viszonyítva, utána a dugót a rögzítő csavarral együtt szorosan behúzzuk.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (10y+15y1)+45 =70 SzM=7,0cm

Grohe – 32 635 ø 35 típusú 2 db illesztő lyukkal ellátott csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX)
Meglazítjuk a krómozott csavart, kiszereljük a betétet és a kifolyócső 1/2” dugóját. A dugó helyébe 1/2” –os 20 mm hosszú hosszabítócsövet szerelünk 
és a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) illesztjük. A szerelőlemezt a krómozott csavarral lazán behúzzuk, 
a dugót a hosszabbítócsőbe szereljük, leellenőrizzük a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, 
IBOX-hoz) viszonyítva és a dugót a rögzítő csavarral együtt szorosan behúzzuk.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (10y+15y1)+45 =70 SzM=7,0cm



4-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Hansgrohe – Grohe

Grohe – 3 db illesztő lyukkal ellátott 29 025 32 706 típus
Eltávolítjuk a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) elülső burkolatát. A szelepekbe becsavarozzuk a ø 4 mm-es menetes rögzítő rudakat, a falsík 
alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX) helyezzük a szerelőlemezt. Leellenőrizzük a a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík alatti 
csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) viszonyítva és szorosan behúzzuk a rögzítő csavarokat.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (55y+20y1)+45 =120 SzM=12,0cm

Hansgrohe – 3 db illesztő lyukkal ellátott 10303180 típus
Eltávolítjuk a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) elülső burkolatát. A szelepekbe becsavarozzuk a ø 4 mm-es menetes rögzítő rudakat, a falsík 
alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) illesztjük a szerelőlemezt. Leellenőrizzük a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík alatti 
csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) viszonyítva és szorosan behúzzuk a rögzítő csavarokat.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (53y+20y1)+45 =1180 SzM=11,8cm

Hansgrohe – 2 db illesztő lyukkal ellátott 13822180 típus
Eltávolítjuk a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) elülső burkolatát. A csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kicsavarozzuk a  1/2” -os 
dugókat. A helyükre ø 4 mm-es nyílású alumínium dugókat helyezünk, amelyekbe becsavarozzuk a ø 4 mm-es menetes rögzítő rudakat. A falsík alatti 
csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) illesztjük a szerelőlemezt, leellenőrizzük a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík alatti csaptelep 
blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) viszonyítva és szorosan behúzzuk a rögzítő csavarokat.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (65y+15y1)+45 =125 SzM=12,5cm

5-ös SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Kludi

Kludi – 2 db illesztő lyukkal ellátott 38246 típus
Meglazítjuk a fekete (nyers) anyacsavart, kiszereljük a betétet és a kifolyócső ½“-os dugóját. A dugó helyére 1/2“ –os 25+30 mm hosszú hosszabbítócsövet 
szerelünk, a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) illesztjük. A betét menetébe nagy alumínium dugót helyezünk, amit 
óvatosan behúzunk. A hosszabítókat enyhén elfordítjuk, hogy érintkezzenek a szerelőlemezzel. A hosszabbítóba dugót szerelünk. Leellenőrizzük a szerelőlemez 
megfelelő pozícióját a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) viszonyítva és utána a nagy gyűrűs alumínium dugót szorosan behúzzuk.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (48y+15y1)+45 =108 SzM=10,8cm

6-os SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Ideal Standard

Ideal Standard – 2 db illesztő lyukkal ellátott A 5948 NU típus
A  falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) védőburkolatának elülső részét levesszük és a két ½“ -os dugót imbuszkulcscsal eltávolítjuk. A helyükre 2 db ø 4 mm 
átmérőjű alumínium dugót helyezünk, amelyekbe becsavarozzuk a menetes rögzítő rudakat. A falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) illesztjük a szerelőlemezt 
és leellenőrizzük a szerelőlemez megfelelő pozícióját a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) viszonyítva és szorosan behúzzuk a rögzítő csavarokat.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (37y+15y1)+45 =97 SzM=9,7cm

7-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Herz • 00367, 00368, 00369, 00370

00367- 00369 A csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX) 00367, 0069 nyílású szerelőlemezt illesztünk, és két ráillesztett M5 menetes csavar segítségével 
rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX-ot) M5 csavar menetén keresztül.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (-8y+20y1)+45 =73 SzM=7,3cm

A csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) 22-es kulccsal lecsavarozzuk az átváltót. A csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) az átváltó helyére illesztjük a 00368 és 
00370 nyílású szerelőlemezt. Az átváltó helyébe 21x1-es menetes közcsavart teszünk, amivel a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük a szerelőlemezt.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (-3y+20y1)+45 =68 SzM=6,8cm

8-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Grohe 33 963

A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kicsavarozzuk a műanyag burkolat csavarjait. A szerelőlemezt a burkolatra illesztjük, 
a menetes rudakkal, a csavarokkal és a műanyag burkolattal együtt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (30y+20y1)+45 =95 SzM=9,5cm

9-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Ideal Standard A 2363 NU

A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kicsavarozzuk a műanyag burkolat csavarjait. A szerelőlemezt a burkolatra illesztjük, 
a menetes rudakkal, a csavarokkal és a műanyag burkolattal együtt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (22y+20y1)+45 =87 SzM=8,7cm

10-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Hansgrohe 31741180, 13620180

31741180 – A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kicsavarozzuk a 2 csavart, amelyek a műanyag burkolatot rögzítik. A burkolatra illesztjük 
a szerelőlemezt (317411810 nyílás) a menetes rudakkal, a csavarokkal és a műanyag burkolattal együtt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (31y+15y1)+45 =91 SzM=9,1cm

13620180 – A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kicsavarozzuk a 2 csavart, amelyek a műanyag burkolatot tartják. A burkolatra illesztjük 
a szerelőlemezt (13620180 nyílás) a menetes rudakkal, a csavarokkal és a műanyag burkolattal együtt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (39y+15y1)+45 =99 SzM=9,9cm

11-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Ravak R-box

A Ravak R-box falsík alatti szereléséhez a 11-es sz. és 1-es sz. szerelőlemez szükséges. A 11-es sz. szerelőlemezt úgy helyezzük az 1-es sz. szerelőlemez alá, hogy 
a kiálló gyűrűk az 1-es sz. szerelőlemez nyílásaiba függőlegesen illeszkedjenek. A 11-es sz. szerelőlemezt az 1-es sz. szerelőlemezhez 2 db. M5 csavarral rögzítjük 
az 1-es sz. lemezen az E – vel jelölt nyílásokon keresztül. A szorosan összeillesztett szerelőlemezeket a Ra – val jelölt nyílásokon keresztül a falsík alatti csaptelep 
blokkba (csaptelep kiállás, IBOX-ba) csavarozzuk a menetes rudakkal és a csavarokkal a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (34y+15y1)+45 =94 SzM=9,4cm

12-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – mosdó csaptelephez
Lásd 1. számú ebben az útmutatóban.



13-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Hansgrohe
A 13-as számú szerelőlemezt a Hansgrohe I Box Univerzal 10303180 és 13622180 típusú falsík alatti csaptelepek pontos szerelésénél alkalmazzuk.

14-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Ideal Standard
A 14-es számú szerelőlemezt az Ideal Standard A 1000 NU, A 2, 363 NU, A 5948 NU és az A 1503 NU szerelőléc falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) pontos szerelésénél 
alkalmazzuk. A 14-es számú szerelőlemez 2 ½“ menetébe egy M 4 cm és egy 2 cm-es hosszabítót csavarozunk. A szerelőlemezt a szerelőléchez illesztjük és 4 db. M4 csavarral lazán 
rögzítjük. A 3D szerszámot (150) szorosan a hosszabbítókhoz rögzítjük. A szerelőlécre helyezzük a másik vízmértéket, amivel a szerelőlécet vízszintesen a 3D szerszámmal egyszerre 
állítjuk be, az M4 csavarokat csak utána húzzuk be. Az így előkészített szerelőlécet az előkészített szerelő nyílásban begipszeljük.  (3 sz. videó Ideal Standard)
SzM = H – h * Példa: SzM= 116-68 = 49mm. SzM = 4,9cm.

15-ös SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Grohe
A Grohe Rapido E 35 501, T 35 500és 33 963 típusú síkfal alatti csaptelep blokk (csaptelepkiállás, IBOX) pontos szerelésénél alkalmazzuk.

16-os SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – RAV Slezák – 2 típus
1. xx86 – a falsík alatti csaptelep blokkról (csaptelep kiállás, IBOX-ról) 15-ös kulccsal leszereljük az átváltót, hozzáillesztjük a szerelőlemezt. Az átváltó helyébe 
becsavarozzuk az alumínium közgyűrűt (kék M 22x1), amellyel a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük. 
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (9y+20y1)+45 =74 SzM=7,4cm

2. SE 986 K – a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) illesztjük a szerelőlemezt, a betétre és az átváltóra helyezzük a díszítő 
gyűrűket és azokkal rögzítjük a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelephez. 
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

17-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Laufen Simibox
A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) 8 -as imbuszkulccsal kicsavarozzuk a két dugót. A helyükre M4 menetű ½“ alumínium dugókat helyezünk. 
A szerelőlemezt a megfelelő nyílásokkal a csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) rögzítő pontjaihoz illesztjük. A szerelőlemez nyílásain keresztül becsavarozzuk az 
M4-es menetes rudakat a dugók menetébe. A szerelőlemezt M4-es csavarokkal rögzítjük a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz).
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (30y+20y1)+45 =95 SzM=9,5cm

18-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – RAF – PL94, PL83, CO83
PL 94 – A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) 22-es kulccsal kiszereljük az átváltót, hozzáillesztjük a szerelőlemezt és az átváltó 
helyébe alumínium közgyűrűt (M21x1 piros) csavarozunk, amivel a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

PL83 – A szerelőlemezt a (PL83) nyílással a falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX) helyezzük, és két behelyezett M5-ös menetes csavar 
segítségével rögzítjük a szerelőlemezt a csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) a csapteleptestben az M5-ös csavarmeneten keresztül.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

CO 83 – A szerelőlemezt a (CO83) nyílással a falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) helyezzük, és két behelyezett M5-ös menetes 
csavar segítségével rögzítjük a szerelőlemezt a csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) a csaptelep blokkban (csaptelep kiállás, IBOX) az 
M5-ös csavarmeneten keresztül. A 3D szerszámot a rögzített szerelőlemezre erősítjük
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

19-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – RAF – T5083
T5083 – A falsík alatti csaptelep blokkról (csaptelep kiállás, IBOX-ról) 14-es kulccsal leszereljük a szűrő és a visszakapcsoló burkolatát. A burkolat 
nyílásába alumínium szűkítő csavart (M24x1,1/2“ sárga) csavarozunk és hozzáillesztjük a szerelőlemezt. A szerelőlemezen keresztül becsavarozzuk 
a 1/2“ alumínium dugót a szűkítőbe, amivel a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+15y1)+45 =60 SzM=6,0cm

20-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – 2 lyukú RAF – CO 18
CO 18 – A falsík alatti csaptelep blokkból (csaptelep kiállás, IBOX-ból) kiszereljük a réz kifolyócsövet. A szerelőlemezt a a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep 
kiállás, IBOX-hoz) illesztjük. A kifolyócsőbe a szerelőlemezen keresztül 1/2“ alumínium dugót szerelünk és a csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

21-es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – JIKA ROCO

1. CUBITO 3.20426 – A csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) 3 db. réz anyacsavart úgy csavarozunk, hogy egy síkban legyenek a csaptelep 
blokk (csaptelep kiállás, IBOX) felső élével (oldalával). A szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkra (csaptelep kiállás, IBOX-ra) helyezzük és 3 
db. M4x10-es csavarral a csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) húzzuk. A nagy réz anyacsavarokat úgy fordítjuk el, hogy a szerelőlemezt 
a falsík alatti csaptelep blokkhoz (csaptelep kiállás, IBOX-hoz) rögzítsék. A 3D szerszámot a rögzített szerelőlemezre erősítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (15+15y1)+45 =75 SzM=7,5cm

2. TIGO 3.2118 – A falsík alatti csaptelep blokkról (csaptelep kiállás, IBOX-ról) leszereljük az átkapcsoló dugóját, helyébe a csaptelep blokk testbe 1/2“ hosszabbítócsövet (10) 
csavarozunk. Hozzáillesztjük a szerelőlemezt, amit 1/2” alumínium dugóval rögzítünk a falsík alatti csaptelep blokkhoz. A 3D szerszámot a rögzített szerelőlemezre erősítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

3. LYRA 3.21276 – A falsík alatti csaptelep blokkról (csaptelep kiállás, IBOX-ról) 24-es kulccsal leszereljük az átkapcsolót, helyébe becsavarozunk egy alumínium (M20x1,1/2“ zöld) 
szükítő közcsavart. Hozzáillesztjük a szerelőlemezt és 1/2” alumínium dugóval rögzítjük a falsík alatti csaptelep blokkhoz. A 3D szerszámot a rögzített szerelőlemezre erősítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm

4. MIO 3.2071 – A falsík alatti csaptelep blokkról 24-es kulccsal leszereljük az átkapcsolót, hozzáillesztjük a szerelőlemezt. Az átkapcsoló helyének nyílásába Al/
M22x1 (kék) közcsavart csavarozunk, amivel a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz rögzítjük. A 3D szerszámot a rögzített szerelőlemezre erősítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (0y+20y1)+45 =65 SzM=6,5cm; Példa: 0(y)+20(y1)=20 SzM=2,0cm

22 -es SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – HANSABLUEBOX, MATRIX – szerelőléc

Hansabluebox – Eltávolítjuk a falsík alatti csaptelep blokk felső burkolatát, M6-os imbuszkulccsal kicsavarozzuk a középső csavart. A 22-es 
számú szerelőlemezt a megfelelő nyílásokkal a falsík alatti csaptelep blokk rögzítő pontjaihoz illesztjük. A szerelőlemez közepén lévő nyílásokba 
behelyezzük a ø 6 menetes rudat és a szerelőlemezt csavarral a csaptelep blokkba csavarozzuk.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (60y+15y1)+45 =120 SzM=12,0cmt



MATRIX – szerelőléc
A 22-es számú szerelőlemez 1/2” menetébe csavarral (M4) cm menetes hosszabbítócsövet csavarozunk. A szerelőlemezt 
a szerelőléchez illesztjük, 4 db. M5 csavarral óvatosan rögzítjük. A 3D szerszámot erősen a hosszabbítócsőhöz rögzítjük, és 
21x3 mm-es közgyűrűt helyezünk. A szerelőlécre helyezzük a másik vízmértéket, amivel a szerelőlemezt vizszintes helyzetben 
a 3D szerszámmal együtt állítunk be. A csavarokat csak ezután csavarozzuk be. Az így előkészített szerelőlécet a megfelelelő 
szerelőnyílásban begipszeljük. A pontos beállításhoz mágnes alkalmazását ajánljuk.  (video 3 Hansa)
SzM = H – h * Példa: SzM= 121-55 = 66mm. SzM = 6,6cm.

23-as SZÁMÚ SZERELŐLEMEZ – Mofém, Teka

Multibox – A falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) felső burkolatát eltávolítjuk és M6-os imbuszkulccsal a középső 
csavart kicsavarozzuk. A 23-as számú szerelőlemezt a megfelelő nyílásokkal a falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, 
IBOX) rögzítő pontjaihoz illesztjük. A szerelőlemez közepén lévő nyílásokba behelyezzük a ø6 menetes rudakat és a csavarral 
a szerelőlemezt a falsík alatti csaptelep blokkhoz rögzítjük.
SzM = (y+y1) + 45mm * Példa: (33y+15y1)+45 =93 SzM=9,3cm

Magyarázat:
 SzM – Szerelési mélység
 * – Példa – (y1) mindig a valóság szerinti méret

Figyelmeztetés:
A 3D szerszám beállító eszközként szolgál! A falsík alatti csaptelep blokk (csaptelep kiállás, IBOX) kívánt pozíciója beállításánál ne a 3D szerszámmal 
manipuláljunk, hanem a falsík alatti csaptelep blokkal (csaptelep kiállás, IBOX), mivel a szakszerűtlen manipuláció a falsík alatti csaptelep blokk 
(csaptelep kiállás, IBOX) vagy a szerelőlemez meghibásodásához vezethet. A 3D szerszám használatánál fontos, hogy a beszerelt csaptelep blokk 
hőmérséklete ne legyen magasabb mint 40C°. Mivel a 3D szerszám több mozgó elemből tevődik össze, amely a munkamenet folyamán (gipszelés) 
beszennyeződhet, ezért ajánlatos a 3D szerszám rendszeres szervizelése a gyártónál. A 3D szerszám műanyag koff erben van csomagolva, tárolva 
ami biztosítja a termék hosszútávú használhatóságát és megvédi a terméket a mechanikus meghibásodás ellen.

Ladislav Erdélyi • mobil: +421 903 410 721 • e-mail: lader@lader.sk • web: www.lader.sk

IP01

IP06

IP11

IP16

IP21

IP02

IP07

IP12

IP17

IP22

IP03

IP08

IP13

IP18

IP23

IP04

IP09

IP14

IP19

IP05

IP10

IP15

IP20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (PSO Coated v3)
  /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 false
  /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 false
  /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 (None)
  /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>
    /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.)
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


