
Rozwiązywanie problemów EV 100 (2013)
Ruch DO GÓRY

Zbyt duży opór
przy rozpoczy-
naniu ruchu do 
góry

Sprawdzenie: Obrócić element regulacyjny 5 do położenia krańcowego. Jeżeli podnośnik rozpocznie w tej chwili ruch do góry, 
źródłem problemu jest elektrozawór A.

Elektrozawór A: brak zasilania lub zbyt niskie napięcie. 

Elektrozawór A: rurka nie została dokręcona. 
Elektrozawór A: zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów 
między igłą AN oraz gniazdem AS.
Za małe otwarcie elementu regulacyjnego 2. 
Zbyt duże otwarcie elementu regulacyjnego 1 Zbyt niskie ciśnienie 
sterujące.
Zawór nadmiarowy S ma zbyt niską nastawę.

Element regulacyjny 8 za bardzo dokręcony (wózek dotyka odboju).

Kierownica przepływu obejścia U jest zbyt duża. 

Pompa pracuje w niewłaściwym kierunku.

Zbyt duże nieszczelności na kołnierzu przyłączeniowym pompy.

Niedowymiarowana lub zużyta pompa lub pęknięcie obudowy.
Sprawdzenie: Jeżeli po obróceniu element regulacyjnego 1 przy uruchomionej pompie ciśnienie nie wzrasta do poziomu powyżej 
5 barów, nawet przy zamontowanym mniejszym zaworze obejściowym, źródłem problemów jest pompa. 
Sprawdzenie: Obrócić element regulacyjny 3 do położenia krańcowego. Jeżeli podnośnik przemieszcza się do góry z pełną 
prędkością, źródłem problemu jest elektrozawór B.
Elektrozawór B: brak zasilania lub zbyt niskie napięcie. 

Elektrozawór B: rurka nie została dokręcona.
Elektrozawór B: zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów 
między igłą AN oraz gniazdem AS.

Zbyt duże nieszczelności na kołnierzu przyłączeniowym pompy.

Niedowymiarowana lub zużyta pompa.

Element regulacyjny 1 za bardzo dokręcony.

Element regulacyjny 2 za bardzo wykręcony.

Pierścień uszczelniający UO zaworu obejściowego U jest 
nieszczelny.
Czas przejścia przełącznika silnika z układu gwiazdowego w 
układ delta jest zbyt długi.
Nadmierne tarcie na szynach prowadnic lub w głowicy siłownika.

Podnośnik nie zwalnia Elektrozawór B nie wyłącza się.

Element regulacyjny 3 za bardzo dokręcony.

Pierścień uszczelniający UO zaworu obejściowego U jest 
nieszczelny.

Elektrozawór A wyłącza się za późno.

Element regulacyjny 5 za bardzo dokręcony.

Element regulacyjny 1 za bardzo dokręcony. 

Zbyt duża prędkość wyrównywania do góry. 

Elektrozawory A oraz B odwrócone.

Zbyt niska prędkość wyrównywania do góry.

Środkowy pierścień uszczelniający FO kołnierza 4F jest nieszczelny.

Zawór nadmiarowy ma zbyt niską nastawę.

Dokręcić rurkę elektrozaworu A.

Wyczyścić lub wymienić igłę i gniazdo.

Odkręcić element regulacyjny 2.  

Wkręcić element regulacyjny 1 przy uruchomionej pompie.

Zwiększyć nastawę zaworu nadmiarowego (dokręcić).

Odkręcić element regulacyjny 8.
Włożyć mniejszą kierownicę przepływu obejścia (patrz  
schematy prowadnic przepływu w katalogu EV). 
Sprawdzić kierunek pracy silnika i zamontować pompę 
prawidłowo.

Uszczelnić połączenie pompy.

Wybrać większą pompę lub wymienić pompę.

Dokręcić rurkę elektrozaworu B.

Wyczyścić lub wymienić igłę i gniazdo.

Uszczelnić połączenie pompy. 

Wybrać większą pompę lub wymienić pompę.

Odkręcić element regulacyjny 1.

Wkręcić element regulacyjny 2.  

Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.

Czas 0,2–0,3 sek. jest wystarczający.

Tarcie nie można wyeliminować tarcia poprzez regulację zaworu.

Odkręcić element regulacyjny 3. Wkręcić element 
regulacyjny 2.
Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.

Odkręcić element regulacyjny 5.

Odkręcić element regulacyjny 1.
Wkręcić element regulacyjny 4 tak, aby ustawić prędkość 
wyrównywania na około 0,05 m/s.

Odkręcić element regulacyjny 4.
Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.
Zwiększyć nastawę zaworu nadmiarowego. 

Ruch do góry nie 
rozpoczyna się 
(Podnośnik
Pozostaje w 
dolnym położeniu) 

 

Ruch do góry 
przy niepełnej 
prędkości

Podnośnik 
nie zwalnia 
do prędkości 
wyrównywania

Zwolnienie 
do prędkości 
wyrównywania 
natomiast dochodzi 
do przekroczenia 
zadanej wysokości

Podnośnik 
zatrzymuje się 
przed dotarciem
do zadanego 
poziomu (brak 
wyrównania)

Brak możliwości 
regulacji ciśnienia 
obejścia Wymienić kierownicę przepływu na kierownicę z 

szerszymi otworami.

Podnieść cewkę w celu skontrolowania przyciągania magnetycznego. 
Patrz    A    poniżej. Możliwe zbyt wysokie (za późne) ustawienie przełącznika.

Niedrożność przewodu powrotnego.

Za mała kierownica przepływu obejścia U (otwory za wąskie).

Zbyt szybkie 
wyrównywanie Element regulacyjny 4 za bardzo wykręcony.   Wkręcić element regulacyjny 4 tak, aby ustawić prędkość 

wyrównywania na około 0,05 m/s.

Za mała kierownica przepływu obejścia U (otwory za wąskie). Wymienić kierownicę przepływu na kierownicę z 
szerszymi otworami.

Usunąć niedrożność; zwiększyć wymiary przewodu 
powrotnego.

 Aby sprawdzić działanie elektrozaworów, należy odkręcić nakrętki górne. Po uniesieniu cewek na kilka milimetrów można wyczuć przyciąganie magnetyczne 
cewki. Na potrzeby przeprowadzenia sprawdzeń pracą wózka podnośnika można sterować również poprzez uniesienie i wymianę cewki.

Zawory zostały już wyregulowane i sprawdzone. Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej przed zmianą nastaw zaworów. Sprawdzić, czy uruchomiony został 
odpowiedni elektrozawór. W tym celu należy odkręcić nakrętkę i podnieść nieznacznie elektrozawór, aby wyczuć przyciąganie.

Jeżeli cewka rozgrzeje się nadmiernie, należy ją zamontować na elektrozaworze i przeprowadzić następujące regulacje normalnego zakresu ruchu między poziomami.

Ustawienia standardowe: Elementy regulacyjne 1 oraz 4 mniej więcej w jednej linii z przednimi częściami kołnierzy. W takim wypadku konieczne może być wyko-
nanie maksymalnie dwóch obrotów w jednym z kierunków. Przekręcić elementy regulacyjne 2, 3 oraz 5 do położenia skrajnego (w kierunku ruchu wskazówek zegara), 
następnie na EV ¾”: odkręcić wszystkie elementy regulacyjne o 1,5 obrotu (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara) na EV 1 ½ “- 2 ½”: wykręcić 
elementy regulacyjne 3 oraz 5 o dwa i pół obrotu (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara), wykręcić element regulacyjny 2 o dwa obroty.     
Konieczne mogą być nieznaczne korekty końcowe. 

Możliwa przyczyna Zalecenia Problem

A

Patrz  A  poniżej.

Patrz  A  poniżej. 

Podnieść cewkę, aby sprawdzić siłę przyciągania. 
Patrz  A  poniżej. Zmienić położenie w kanale.

Zamienić elektrozawory A oraz B. Patrz  A  poniżej.
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Rozwiązywanie problemów EV 100 (2013)
Ruch W DÓŁ

Elektrozawór D nie jest uruchomiony lub zbyt niskie napięcie.

Element regulacyjny 6 za bardzo dokręcony.

Element regulacyjny 8 za bardzo wykręcony.

Pierścień uszczelniający UO zaworu ruchu w dół X jest 
nieszczelny.

Elektrozawór C nie jest uruchomiony lub zbyt niskie napięcie.

Element regulacyjny 7 za bardzo dokręcony.

Za mała kierownica przepływu X zaworu ruchu w dół. 

Elektrozawory C oraz D zamienione.

Element regulacyjny 9 za bardzo dokręcony. 

Sprężyna 9F elementu regulacyjnego 9 jest uszkodzona. 
Element regulacyjny 8 za bardzo dokręcony. Filtr elementu regula-
cyjnego 8 jest niedrożny lub element regulacyjny 8 jest uszkodzony.

Element regulacyjny 9 za bardzo wykręcony. 

Elektrozawór C: Zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów 
między igłą DN oraz gniazdem DS. 
Wewnętrzny pierścień uszczelniający FO kołnierza 7F jest 
nieszczelny.   

Elektrozawór D: rurka nie została dokręcona.

Element regulacyjny 8 za bardzo dokręcony.

Elektrozawór D: zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów 
między igłą DN i gniazdem DS. 
Pierścień uszczelniający XO zaworu ruchu w dół X jest 
nieszczelny. 
Pierścień uszczelniający VO zaworu zwrotnego V jest 
nieszczelny.  
Pierścień uszczelniający WO zaworu zwrotnego V jest 
nieszczelny.
Wewnętrzny pierścień uszczelniający FO kołnierza 4F jest 
nieszczelny.
Pierścień uszczelniający HO ręcznego modułu opuszczania H 
jest nieszczelny. 

HP: Pompa ręczna jest nieszczelna. 

HX/MX: Element regulacyjny 8M za bardzo dokręcony.
HX/MX: Zawór ruchu w dół 9M jest nieszczelny. Zanieczyszczenie 
lub uszkodzenie elementów między igłą DN i gniazdem DS.
HX/MX: Pierścień uszczelniający XO zaworu ruchu w dół YM 
jest nieszczelny.

HX/MX: Moduł ręcznego opuszczania jest nieszczelny (HX/MX).
Zmniejszenie objętości oleju podczas chłodzenia, zwłaszcza 
przy temperaturach rzędu 35°C i więcej.

Ruch w dół nie 
rozpoczyna się 

Nie osiągnięto 
pełnej prędkości  

Brak wyrówny-
wania przy ruchu 
w dół. Podnośnik 
przejeżdża zadany 
poziom

Podnośnik opada
szybko
(tylko przy pełnej 
prędkości)

Podnośnik opada 
powoli ze względu 
na nieszczeln  
ość wewnętrzną 
(Ponowne wyrów-
nanie poziomów)

Podnieść cewkę w celu skontrolowania przyciągania 
magnetycznego. Patrz  A  poniżej. 
Odkręcić element regulacyjny 6.
Ostrożnie wkręcić element regulacyjny 8.
Uwaga: Istnieje ryzyko przekroczenia zakresu ruchu.
Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.
Podnieść cewkę w celu skontrolowania przyciągania 
magnetycznego. Patrz  A  poniżej.
Odkręcić element regulacyjny 7. 
Sprawdzić rozmiar wkładki (patrz schematy kierownic 
przepływu strona 6).

Odkręcić element regulacyjny 9 do ustawienia 
odpowiadającego prędkości wyrównywania około 0,05 m/s.
Wymienić element regulacyjny 9 w całości. 
Odkręcić element regulacyjny 8 o około ½ obrotu, wyczyścić lub 
wymienić fi ltr. Element regulacyjny 8.
Wkręcić element regulacyjny 9 do ustawienia odpowiadającego 
prędkości wyrównywania około 0,05 m/s.

Wyczyścić lub wymienić igłę i gniazdo. 
Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.

Dokręcić rurkę elektrozaworu D.

Odkręcić element regulacyjny 8 o około ½ obrotu.

Wyczyścić lub wymienić igłę i gniazdo.

Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części zamiennych EV. 
Jeżeli zawór ruchu w dół jest skompensowany, wymienić zawór ruchu w dół.

Wymienić zawór zwrotny → patrz Lista części zamiennych EV.

Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.
Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV. 

Wymienić moduł ręcznego opuszczania. 

Zdemontować przewód ssawny i sprawdzić, czy nadal występuje 
wyciek z pompy.

Odkręcić element regulacyjny 8M. 

Wyczyścić lub wymienić igłę i gniazdo.

Wymienić pierścień uszczelniający → patrz Lista części 
zamiennych EV.
Wymienić moduł ręcznego opuszczania.
Jeżeli gorący olej jest problemem, należy rozważyć zastosowanie 
chłodnicy olejowej.

Podnośnik 
opada ze 
względu na 
nieszczelność 
wewnętrzną 
wyposażenia 
dodatkowego

Elektrozawór D nie jest uruchomiony lub zbyt niskie napięcie.

Elektrozawór C nie działa z powodu zanieczyszczeń.

Element regulacyjny 9 nie działa z powodu zanieczyszczeń.
Wyczyścić lub wymienić.

Możliwa przyczyna Zalecenia Problem

Brak wyrówny-
wania przy ruchu 
w dół. Podnośnik 
zatrzymuje się 
przed osiągnięciem 
poziomu

Aby sprawdzić działanie elektrozaworów, należy odkręcić nakrętki górne. Po uniesieniu cewek na kilka milimetrów można wyczuć przyciąganie magnetyczne 
cewki. Na potrzeby przeprowadzenia sprawdzeń pracą wózka podnośnika można sterować również poprzez uniesienie i wymianę cewki.

Zawory zostały już wyregulowane i sprawdzone. Sprawdzić działanie instalacji elektrycznej przed zmianą nastaw zaworów. Sprawdzić, czy uruchomiony został 
odpowiedni elektrozawór. W tym celu należy odkręcić nakrętkę i podnieść nieznacznie elektrozawór, aby wyczuć przyciąganie.

Jeżeli cewka rozgrzeje się nadmiernie, należy ją zamontować na elektrozaworze i przeprowadzić następujące regulacje normalnego zakresu ruchu między poziomami.

Ustawienia standardowe: Elementy regulacyjne 7 oraz 9 mniej więcej w jednej linii z przednimi częściami kołnierzy. W takim wypadku konieczne może być wyko-
nanie maksymalnie dwóch obrotów w jednym z kierunków. Przekręcić elementy regulacyjne 6 oraz 8 do położenia skrajnego (w kierunku ruchu wskazówek zegara), 
następnie na EV ¾” element regulacyjny 6 o 1,5 obrotu oraz element regulacyjny 8 odkręcić o 1 obrót (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara), 
dla EV 1 ½ “ – 2 ½” elementy regulacyjne 6 oraz 8 wykręcić o 1,5 (w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara). Konieczne mogą być nieznaczne 
korekty końcowe.

A

Podnieść cewkę w celu skontrolowania przyciągania 
magnetycznego. Patrz  A  poniżej.
Patrz  A  poniżej.

Informacje o ewentualnych punktach nieszczelności przy ruchu 
w dół patrz dokumentacja techniczna „Nieszczelności układu”.

Wymieniać uszczelki pojedynczo i sprawdzać przechodząc do kolejnego 
potencjalnego punktu nieszczelności, jeżeli będzie to dalej konieczne.



<<
  /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


