
Referenční příručka
Stručné vysvětlení běžných činností

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW 
                     

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.

Online Příručka uživatele
Tato Referenční příručka obsahuje základní
pokyny a informace k vašemu přístroji Brother.
Více pokynů a informací uvádí Online Příručka
uživatele at solutions.brother.com/manuals

http://solutions.brother.com/manuals/


Příručky uživatele a kde je hledat
Jaká příručka? Co je v ní? Kde je?

Příručka bezpečnosti
výrobku

Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před
instalací přístroje si prosím přečtěte
Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a
právní omezení naleznete v této příručce.

Vytištěno / v krabici

Stručný návod k obsluze Postupujte podle pokynů pro nastavení
přístroje, instalaci ovladačů a programů pro
operační systém a typ připojení, které
používáte.

Vytištěno / v krabici

Referenční příručka Seznamte se se základy faxování, kopírování
a skenování a se základní údržbou přístroje.
Viz tipy pro odstraňování problémů.

Vytištěno / v krabici

Online Příručka uživatele Tato příručka obsahuje dodatečný obsah
Referenční příručky.
Kromě informací týkajících se operací tisku,
skenování, kopírování, faxování z počítače a
aplikace Brother ControlCenter jsou v ní
navíc uvedeny také užitečné informace o
používání přístroje v síti.

Soubor HTML a
PDF / Brother
Solutions Center 1

Příručka připojení k webu Tato příručka poskytuje užitečné informace o
přístupu k internetovým službám z přístroje
Brother a také o stahování obrázků, tisku dat
a nahrávání souborů přímo do internetových
služeb.

Soubor PDF /
Brother Solutions
Center 1

Příručka AirPrint Tato příručka obsahuje informace o používání
funkce AirPrint k tisku ze systému OS X
v10.8.5 nebo novější a ze zařízení iPhone,
iPod touch, iPad nebo jiných zařízení se
systémem iOS pomocí přístroje Brother bez
instalace ovladače tiskárny.

Soubor PDF /
Brother Solutions
Center 1

Příručka Google Cloud
Print

Tato příručka obsahuje podrobné informace o
tom, jak používat služby Google Cloud Print™
pro tisk přes Internet.

Soubor PDF /
Brother Solutions
Center 1

Mobile Print/Scan Guide
for Brother iPrint&Scan
(Příručka tisku/skenování
pro mobily)

Tato příručka obsahuje užitečné informace o
tisku z mobilního zařízení a o skenování z
přístroje Brother do mobilního zařízení
prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.

Soubor HTML nebo
PDF / Brother
Solutions Center 1

1 Navštivte stránky solutions.brother.com/manuals.
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Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho
přístroje vytěžit maximum
Doufáme, že shledáte tuto příručku užitečnou. Chcete-li se dozvědět více o funkcích přístroje,
podívejte se prosím na naši dokumentaci Online Příručka uživatele. Tato příručka nabízí:

Rychlejší navigace!
 Vyhledávací pole

 Navigační rejstřík v samostatném panelu

Detailní!
 Všechna témata v jediné příručce

Zjednodušené uspořádání!
 Nabízí instrukce krok za krokem

 Shrnutí funkcí v horní části stránky

1

2

3

4

1. Vyhledávací pole
2. Navigace
3. Shrnutí
4. Pokyny krok za krokem
Zobrazení Online příruček uživatele
Chcete-li zobrazit dokumentaci Online Příručka uživatele a další dostupné příručky, navštivte
stránky solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)
K příručkám k vašemu přístroji můžete také získat přístup pomocí nástroje Brother Utilities.
Nástroj Brother Utilities je součástí standardní instalace a po nainstalování jej můžete najít buď
jako zástupce na pracovní ploše, nebo v nabídce Start systému Windows®.
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Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše
často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.
Navštivte sekci FAQ (často kladené dotazy) a odstraňování problémů vašeho modelu na
stránkách Brother Solutions Center na adrese
support.brother.com.
• Poskytuje několik způsobů vyhledávání!
• Zobrazuje související dotazy pro více informací
• Je pravidelně aktualizována na základě zpětné vazby od zákazníků

Tento snímek obrazovky se vzhledem k tomu, že jsou stránky Brother Solutions Center
pravidelně aktualizovány, může změnit bez předchozího upozornění.

3
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Důležitá poznámka
• Tento dokument platí pro modely MFC i DCP. Místo „XXX-XXXX“ si dosaďte „MFC/DCP-

XXXX“ (kde XXXX znamená název vašeho modelu).
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Přehled ovládacího panelu

4321 5

1. Čtečka Near Field Communication (NFC) (dostupná pouze pro některé modely)
Můžete použít ověřování kartou dotykem IC karty na NFC čtečku ovládacího panelu.

Pokud vaše zařízení Android™ podporuje funkci NFC, můžete ze svého zařízení tisknout
nebo na něj stejným způsobem skenovat dokumenty.

2. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)
K nabídkám a možnostem přistupujte dotykem na tlačítka na dotykové obrazovce.

3. Dotykový panel

 (Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.

 (Domů)

• Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
• Když se přístroj nachází v režimu spánku, domovská ikona bliká.

 (Zrušit)

Stisknutím zrušte operaci (je-li dostupné, svítí).

Číselná klávesnice (číselná tlačítka)
Pomocí tlačítek s čísly na dotykovém panelu můžete zadávat telefonní nebo faxová čísla
a počty kopií.

1 Obecné informace
1

O
becné inform

ace
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4.  Zapnut/vypnout napájení

• Zapněte přístroj stisknutím .

• Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD na několik sekund zobrazí [Usporny
rezim] a poté se vypne. Máte-li připojen externí telefon nebo záznamník TAD, bude vždy
dostupný.

5.  (WiFi)

(Pro režim Infrastruktura)
Pokud svítí kontrolka WiFi, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
Jestliže kontrolka WiFi bliká, bezdrátové připojení je odpojeno nebo probíhá proces
připojování přístroje k přístupovému bodu bezdrátové sítě.
(Pro režim Ad-Hoc)
Kontrolka WiFi LED je vždy vypnuta.
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Přehled dotykového
LCD displeje
Pro nastavení domovské obrazovky můžete
vybírat mezi dvěma typy obrazovky:
obrazovkami funkcí a obrazovkami zástupců.
Když je aktivována obrazovka Funkce,
rychlým přetažením doleva nebo doprava
anebo stisknutím tlačítka d nebo c aktivujte
jednu z dalších obrazovek Funkce.
Je-li přístroj nečinný, domovská obrazovka
zobrazuje stav přístroje. Tato obrazovka se
rovněž nazývá obrazovkou režimu Připraven.
Je-li zobrazena, znamená to, že přístroj je
připraven přijmout příští příkaz.

Když je povoleno ověřování Active Directory®

nebo LDAP, ovládací panel přístroje se
uzamkne.
Dostupné možnosti se liší podle modelu.
Obrazovky Funkce
Obrazovky Funkce poskytují přístup k
funkcím, jako jsou fax, kopírování a
skenování.

Obrazovky Zástupce
Pro často používané činnosti, jako je
odesílání faxů, kopírování, skenování
a používání funkce Web Connect, lze vytvořit
Zástupce.

K dispozici je osm karet zástupců až se
šesti zástupci na každé kartě. K dispozici
je celkem 48 pozic pro zástupce.

1. Režimy

•  [Fax]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu
faxu.

•  [Kopir]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu
kopírování.

•  [Skenovani]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu
skenování.

1
O

becné inform
ace
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•  [Zabezpece-ny tisk]

Stiskněte k vyvolání možnosti
[Zabezpeceny tisk].

•  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother
k internetovým službám. Více informací
uu Příručka připojení k webu Pro
stažení příručky navštivte sekci vašeho
modelu Příručky na stránkách Brother
Solutions Center na adrese
support.brother.com.

•  [Apl.]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother
ke službě Brother Apps. Více informací
uu Příručka připojení k webu Pro
stažení příručky navštivte sekci vašeho
modelu Příručky na stránkách Brother
Solutions Center na adrese
support.brother.com.

• [USB]

Stiskem přejdete do nabídek Přímý tisk
a Skenování na USB.

•  [2 na 1 Kopie ID]

Stisknutím získáte přístup k volbě 2 na
1, ID kopie.

2.  nebo  (Stav bezdrátového
připojení)
Stisknutím můžete konfigurovat nastavení
bezdrátového připojení.
Používáte-li bezdrátové připojení,
čtyřúrovňový indikátor na displeji
zobrazuje aktuální sílu bezdrátového
signálu.

    

0 Max

3.  (Toner)

Zobrazení zbývající životnosti toneru.
Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

4.  (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do nabídky
[Nastaveni].

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se
zobrazí ikona zámku . Chcete-li
změnit nastavení, musíte přístroj
odemknout.

5. Datum a čas
Zobrazí datum a čas nastavené na
přístroji.

6.  [Zastupci]

Stisknutím vstoupíte do obrazovky
[Zastupci].

7.  (Obrazovky Funkce)

Stisknutím vyvoláte obrazovku funkcí.

Nový fax

Je-li [Nahled faxu] nastaveno na
[Zap.], v horní části displeje se objeví
počet nových faxů přijatých do paměti.

8
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Varovná ikona

Varovná ikona  se objeví, když dojde k
chybě nebo se objeví zpráva údržby.
Stisknutím tlačítka  zprávu

zobrazte a stisknutím  se vraťte do
režimu Připraven.

Tento produkt využívá písmo společnosti
ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

POZNÁMKA

Jak procházet
dotykovým LCD
displejem
LCD displej ovládejte dotyky prstů. Chcete-li
si zobrazit a přistupovat ke všem možnostem,
procházejte jimi přetažením doleva, doprava,
nahoru či dolu nebo stisknutím d c nebo a b
na LCD displeji.
Následující postup vysvětluje, jak změnit
nastavení přístroje. V následujícím příkladu je
nastavení podsvícení LCD displeje změněno
z hodnoty [Svetly] na [Stred].

DŮLEŽITÉ
NETLAČTE na displej LCD ostrými předměty,
jako například propisovací tužkou nebo
dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.

NEDOTÝKEJTE se LCD displeje okamžitě po
připojení napájecího kabelu nebo zapnutí
přístroje. V opačném případě můžete způsobit
chybu.

POZNÁMKA

1 Stiskněte tlačítko  [Nastaveni].

2 Stiskněte tlačítko [Vsechna nastav].

3 Rychlým přetažením nahoru nebo dolů
nebo stisknutím tlačítka a nebo b
zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a
poté stiskněte [Zaklad.nastav.].

4 Rychlým přetažením nahoru nebo dolů
nebo stisknutím tlačítka a nebo b
zobrazte volbu [Nastaveni LCD] a
poté stiskněte [Nastaveni LCD].

5 Stiskněte tlačítko [Podsviceni].

1
O

becné inform
ace
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6 Stiskněte tlačítko [Stred].

7 Stiskněte tlačítko .
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Přístup k pomocným
programům Brother
Utilities (Windows®)
Aplikace Brother Utilities je spouštěčem
aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke
všem aplikacím Brother instalovaným na
vašem počítači.

1 Postupujte jedním z následujících
způsobů:

• (Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows Server® 2003,
Windows Server® 2008 a Windows
Server® 2008 R2)

Klikněte na  (Start) > Všechny
programy > Brother > Brother
Utilities.

• (Windows® 8 a Windows Server®
2012)

Klepněte či klikněte na položku 
(Brother Utilities) na obrazovce
Start nebo na pracovní ploše.

• (Windows® 8.1 a Windows Server®
2012 R2)
Přesuňte myš do levého spodního
rohu obrazovky Start a klikněte na

 (pokud používáte zařízení s
dotykovým ovládáním, přetáhněte
prstem od spodního okraje obrazovky
Start nahoru, čímž vyvoláte
obrazovku Aplikace).
Když se zobrazí okno Aplikace,
klepněte nebo klikněte na 
(Brother Utilities).

2 Vyberte přístroj (kde XXXX je název
vašeho modelu).

3 Vyberte operaci, kterou chcete použít.

1
O

becné inform
ace
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Vložení papíru do
zásobníku papíru
Zásobník papíru používejte k tisku na
následující média:

Standardní papír
Tenký papír
Recyklovaný papír
Hlavička dopisu
Barevný papír

Silný papír 1

• Upravte nastavení
vodítek papíru.

• Prolistujte papír

1 Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup
lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír
vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Více informací uu Online Příručka uživatele:
Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na
papír

Vkládání papíru do
deskového podavače
(zásobník DP)
Deskový podavač používejte k tisku na
následující média:

Standardní papír
Tenký papír
Recyklovaný papír
Hrubý papír
Hlavička dopisu
Barevný papír

Silný papír 1

Štítky 1

Obálky 1 • Upravte nastavení
vodítek papíru.

• Prolistujte papír

1 Před tiskem otevřete zadní kryt (zásobníku pro výstup
lícem nahoru) tak, aby mohl být potištěný papír
vysunut na zásobník pro výstup lícem nahoru.

Více informací uu Online Příručka uživatele:
Vložení a tisk pomocí deskového podavače
(DP)

2 Vkládání papíru
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Tisk z počítače
Tisk dokumentu (Macintosh)

Instrukce týkající se tisku uu Online Příručka
uživatele: Tisk z počítače (Macintosh)

Tisk dokumentu (Windows®)

1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.

2 Vyberte položku Brother XXX-XXXX
(kde XXXX je název vašeho modelu).

3 Klikněte na tlačítko Tisk.

4 Dokončete tiskovou operaci.

Více informací uu Online Příručka
uživatele: Tisk z počítače (Windows®)

Tisk více stránek na jeden
list papíru (N na 1)
(Windows®)

1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.

2 Vyberte položku Brother XXX-XXXX
(kde XXXX je název vašeho modelu) a
potom klepněte na tlačítko předvoleb
nebo vlastností tisku.
Otevře se okno ovladače tiskárny.

3 Klikněte na rozevírací seznam Soutisk
a zvolte volbu 2 na 1, 4 na 1, 9 na 1, 16
na 1 nebo 25 na 1.

4 Klikněte na tlačítko OK.

5 Dokončete tiskovou operaci.

3 Tisk
3

Tisk
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Kopírování dokumentu

1 Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru
vložili správnou velikost papíru.

2 Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Položte dokument lícem nahoru do

ADF.
(Pokud kopírujete více stránek,
doporučujeme používat automatický
podavač ADF.)

• Položte dokument lícem dolů na sklo
skeneru.

3 Stiskněte  [Kopir].

Na displeji LCD se zobrazí:

4 Podle potřeby změňte nastavení
kopírování.

•  (Počet kopií)

Počet kopií zadejte jedním z
následujících způsobů:

- Na LCD displeji stiskněte 

nebo .

- Stiskněte čísla na ovládacím
panelu.

• [Moznosti]

Stisknutím tlačítka 
změňte nastavení kopírování pouze
pro další kopii.
- Po skončení stiskněte [OK].

- Po ukončení výběru nových voleb
je můžete uložit stisknutím
[Ulozit jako zastupce]
tlačítka.

• [Rychla kopie]

Stisknutím  vyvoláte
předvolby nastavení kopírování.

4 Kopírování
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• Indikace aktuálního nastavení
Chcete-li změnit tato nastavení
pouze pro následující kopii, stiskněte
tyto ikony.

-  [Zvetseni/Zmens.]

-  [Duplex.kopie]

-  [Sytost]

-  [Pouzit.zasob]

5 Stiskněte [Start].

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte
tlačítko .

4
K

opírování
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Skenování dokumentu
Skenování z počítače

K dispozici je několik možností, jak využít
počítač ke skenování fotografií a dokumentů
pomocí přístroje Brother. Použijte programové
aplikace společnosti Brother nebo svoji
oblíbenou skenovací aplikaci.

Více informací uu Online Příručka uživatele:
Skenování z počítače (Windows®) nebo
Skenování z počítače (Macintosh)

Skenování pomocí tlačítka
Scan (sken) na přístroji

1 Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Položte dokument lícem nahoru do

ADF.
(Při skenování více stránek
doporučujeme použít ADF.)

• Položte dokument lícem dolů na sklo
skeneru.

2 Stiskněte tlačítko  [Skenovani].

3 Rychlým přetažením doleva nebo
doprava anebo stiskem tlačítka d nebo c
zobrazte ikonu režimu Scan.
Ikona se zvýrazní a posune do středu
LCD displeje.

Volba Popis

Stisknutím tohoto tlačítka
zahájíte skenování dokumentů
a jejich uložení do složky
v počítači.

Pro další možnosti funkce Scan uu
Online Příručka uživatele: Skenování
pomocí tlačítka Skenovat na přístroji
Brother

4 Stiskněte tlačítko  [do souboru].

5 Je-li přístroj připojen k síti, stisknutím
tlačítka a nebo b vyberte počítač, do
kterého chcete odeslat dokument, a
potom stiskněte název počítače.

5 Skenování
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6 Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Chcete-li změnit nastavení, stiskněte

tlačítko [Moznosti] a přejděte k
dalšímu kroku.

• Chcete-li použít výchozí nastavení,
stiskněte tlačítko [Start].

Zařízení naskenuje dokument.

7 Vyberte nastavení skenování, které
chcete změnit:
• [2stran.skenovani]
• [Nast. skenovani]
• [Typ skenovani]
• [Rozliseni]
• [Typ souboru]
• [Velik. dokumentu]
• [Jas]
• [Kontrast]
• [Automaticky narovnat v
ADF]

• [Vynechat prazdnou stranku]
• [Odstranit barvu pozadi]

(k dispozici pouze u voleb [Barva]
a [Seda].)

8 Proveďte požadované změny a poté
stiskněte [OK].

9 Stiskněte tlačítko [Start].

Zařízení naskenuje dokument.

Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze
provádět dočasné změny nastavení
skenování. Chcete-li provádět změny trvalé,
použijte program ControlCenter společnosti
Brother.

POZNÁMKA

5
Skenování
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Před faxováním
Nastavení kompatibility
telefonní linky proti
interferenci a pro systémy
VoIP

Související modely:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Problémy s odesíláním nebo přijímáním faxů
z důvodu rušení na telefonní lince lze
v některých případech vyřešit snížením
rychlosti modemu, aby se minimalizovala
chybovost během přenosu faxu. Jestliže
používáte službu VoIP (Voice over IP),
společnost Brother doporučuje změnit
kompatibilitu na základní (pro VoIP).

• VoIP je typem telefonního systému,
který využívá internetové připojení,
nikoliv tradiční telefonní linku.

• Poskytovatelé telefonních služeb často
nabízejí službu VoIP společně s
internetovými a kabelovými službami.

1 Stiskněte [Nastaveni] >
[Vsechna nastav] >
[Pocat.nastav.] >
[Kompatibilita].

2 Stiskněte požadovanou volbu.
• Volbou [Vysoka] nastavte rychlost

modemu na 33 600 b/s.
• Volbou [Normalni] nastavte

rychlost modemu na 14 400 b/s.
• Volbou [Zakladni(pro VoIP)] se

sníží rychlost modemu na 9 600 b/s
a vypne režim korekce chyb (ECM).
Pokud rušení opětovně nevytváří

problémy na telefonní lince, tuto
volbu pravděpodobně použijete
pouze, pokud bude zapotřebí.

3 Stiskněte tlačítko .

6 Fax
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Volba správného režimu přijímání
Související modely:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Musíte zvolit režim příjmu podle externích zařízení a telefonních služeb, které jsou na lince
k dispozici.

Implicitně bude přístroj automaticky přijímat všechny faxy, které jsou do přístroje odeslány.
Následující tabulka vám pomůže vybrat správný režim.

Chcete použít funkci telefonu vašeho přístroje (je-li k dispozici),
externí telefon nebo externí telefonní záznamník připojený na
stejnou linku jako přístroj? Ne

Režim Jen fax

Ano

Používáte funkci hlasových zpráv externího telefonního
záznamníku? Ano

Režim Externí
TAD

Ne

Chcete, aby přístroj automaticky přijímal faxová a telefonní volání?
Ano

Režim Fax/Tel

Ne
Ruční režim

1 Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Prijem nastav.] >
[Rezim prijmu].

2 Stiskněte [Fax], [Fax/Tel], [Ext.Tel/TAD] nebo [Rucne].

3 Stiskněte tlačítko .

6
Fax
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Faxování pomocí přístroje
Odeslání faxu

Související modely:
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1 Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Položte dokument lícem nahoru do

ADF.
(Pokud faxujete více stránek,
doporučujeme používat automatický
podavač ADF.)

• Položte dokument lícem dolů na sklo
skeneru.

2 Stiskněte  [Fax].

3 Zadejte faxové číslo.
• Používání číselné klávesnice

Stisknutím čísel zadáte číslo faxu.

• Použití adresáře

Stiskněte  [Adresar] a poté
postupujte jedním z následujících
způsobů:
- Rychlým přetažením nahoru nebo

dolů anebo stiskem tlačítka a nebo
b zobrazte požadované číslo a
potom jej stiskněte.

- Stiskněte  a poté zadejte
název a stiskněte [OK]. Stiskněte
jméno, které chcete vytočit.

Po dokončení stiskněte tlačítko
[Pouzit].

• Použití historie volání

Stiskněte  [Hist. volani] a
poté stiskněte možnost [Odchozi
volani].

Rychlým přetažením nahoru nebo
dolů anebo stiskem tlačítka a nebo b
zobrazte požadované faxové číslo a
potom jej stiskněte.
Stisknutím [Pouzit] fax odešlete.
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4 Stiskněte tlačítko [Fax start].

Přístroj skenuje a odesílá dokument.
Jestliže umístíte dokument na sklo
skeneru, řiďte se pokyny v tabulce.

Volba Popis

Ano Chcete-li naskenovat další
stránku, stiskněte možnost
Ano a vložte na sklo skeneru
další stránku.
Stisknutím tlačítka OK
naskenujete další stránku.

Ne Po naskenování poslední
stránky stiskněte možnost Ne.

Přístroj začne odesílat
dokument.

Chcete-li faxování zastavit, stiskněte tlačítko
.

6
Fax
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Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje
Brother.

Určení problému
I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.
Nejdříve zkontrolujte, zda:
• Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
• Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
• (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), router nebo rozbočovač je zapnutý

a jeho kontrolka spojení bliká.
• Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
• Kabely rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a počítači.
• Zkontrolujte displej LCD nebo stav přístroje v Brother Status Monitor na svém počítači.

Nalezení chyby Nalezení řešení

Použití nástroje Status Monitor

• Na panelu úloh dvakrát klikněte na ikonu
tiskárny .

• (Windows®) Zaškrtnete-li políčko Spouštět
při startu aplikaci Status Monitor, nástroj
Status Monitor bude automaticky spuštěn při
každém zapnutí počítače.

• Zelená ikona znamená normální
pohotovostní stav.

• Žlutá ikona znamená varování.

• Červená ikona znamená, že došlo k
chybě.

• Šedá ikona znamená, že je přístroj offline.

• Kliknutím na tlačítko Řešení potíží
přejděte na webovou stránku společnosti
Brother obsahující pokyny pro
odstraňování problémů.

A Odstraňování problémů
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Nalezení chyby Nalezení řešení

Použití displeje LCD 1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD.
2. Viz pokyny v následující tabulce.

3. Nedokážete-li problém vyřešit uu Online
Příručka uživatele: Chybová hlášení a
zprávy o údržbě nebo: často kladené
dotazy a odstraňování problémů v centru
Brother Solutions Center na adrese
support.brother.com.

Chybová hlášení a zprávy o údržbě
(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Pokud se na LCD zobrazí chyby a vaše zařízení se systémem Android™ podporuje
technologii NFC, přiložte je pro získání přístupu k Brother Solutions Center k logu NFC na
vašem přístroji Brother a ze svého zařízení procházejte nejnovější často kladené dotazy
(FAQ). (Mohou být uplatněny poplatky vašeho poskytovatele mobilních služeb za zprávy a
data.)
Ujistěte se, že funkce NFC je zapnuta jak pro váš přístroj Brother, tak pro vaše zařízení se
systémem Android™.

Nejběžnější chybová hlášení a zprávy o údržbě jsou uvedeny v tabulce.

Chybová zpráva Příčina Postup
Chyba kazety Tonerová kazeta není

řádně nainstalována.
Vyjměte sestavu tonerové kazety a
jednotky fotoválce. Vyjměte tonerovou
kazetu a vraťte ji zpět do jednotky
fotoválce. Znovu instalujte sestavu
tonerové kazety a jednotky fotoválce
zpět do přístroje.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte
zákaznický servis Brother nebo svého
místního prodejce společnosti Brother.

Neni fotovalec Fotoválec není
nainstalovaný správně.

Přeinstalujte sestavu tonerové kazety a
jednotky fotoválce zpět do přístroje.

Neni papir V přístroji došel papír
nebo papír v zásobníku
papíru není správně
vložen.

• Doplňte papír do zásobníku papíru.
Ujistěte se, že jsou vodítka papíru
nastavena na správnou velikost.

• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a
znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou
vodítka papíru nastavena na
správnou velikost.

• Zásobník papíru nepřeplňujte.

A
O

dstraňování problém
ů
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Chybová zpráva Příčina Postup
Neni papir
Neni papir v Z1
Neni papir v Z2
Neni papir v Z3

Přístroji se nepodařilo
podat papír z uvedeného
zásobníku papíru.

Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Doplňte papír v zásobníku papíru

který je uvedený na LCD. Ujistěte se,
že jsou vodítka papíru nastavena na
správnou velikost.

• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a
znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou
vodítka papíru nastavena na
správnou velikost.

Zásobník papíru nepřeplňujte.

Neni papir v DP V deskovém podavači
došel papír nebo papír
v deskovém podavači
není správně vložen.

Postupujte jedním z následujících
způsobů:
• Doplňte papír v deskovém podavači.

Ujistěte se, že jsou vodítka papíru
nastavena na správnou velikost.

• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a
znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou
vodítka papíru nastavena na
správnou velikost.

Neni toner Tonerová kazeta nebo
sestava jednotky
fotoválce a tonerové
kazety není správně
nainstalovaná.

Vyjměte tonerovou kazetu a jednotku
fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu z
jednotky fotoválce a znovu nainstalujte
tonerovou kazetu zpět do jednotky
fotoválce. Sestavu fotoválce s tonerovou
kazetou vložte zpět do přístroje. Pokud
problém přetrvává, vyměňte tonerovou
kazetu za novou.

Nepodan papir Z1
Nepodan papir Z2
Nepodan papir Z3

Přístroji se nepodařilo
podat papír z uvedeného
zásobníku papíru.

Vytáhněte zásobník papíru vyznačený
na LCD a odstraňte všechen zaseknutý
papír.

Spotr.mat.
Pripravte novou
kazetu toneru.

Jestliže LCD displej
zobrazuje tuto zprávu,
můžete stále tisknout.
Životnost tonerové kazety
se blíží ke konci.

Objednejte si novou tonerovou kazetu již
nyní, aby byla náhradní tonerová kazeta
po ruce, jakmile se na LCD displeji
zobrazí Vymen toner.

Spotr.mat.
Valec brzy konci

Životnost jednotky
fotoválce se blíží ke
konci.

Objednejte si novou jednotku fotoválce
předtím, než se na LCD displeji zobrazí
Vymen valec.

Spotr.mat.
Vymen valec

Je čas vyměnit jednotku
fotoválce.

Vyměňte jednotku fotoválce za novou.

Čítač jednotky fotoválce
nebyl při instalaci nového
válce vynulován.

Vynulujte čítač jednotky fotoválce.
Viz návod dodávaný s novou jednotkou
fotoválce.
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Chybová zpráva Příčina Postup
Uviznuti - desk pod Papír uvízl v deskovém

podavači.
Odstraňte všechen uvízlý papír z
deskového podavače a jeho okolí.
Stiskněte tlačítko Zkusit znovu.

Uviznuty papir pri
oboustr.tisku

Papír uvízl v
oboustranném zásobníku
nebo uvnitř zadního krytu.

Vyjměte oboustranný zásobník a
otevřete zadní kryt, abyste vytáhli
všechen zaseknutý papír.

Valec ! Je třeba vyčistit koronový
vodič na jednotce
fotoválce.

Očistěte koronový vodič fotoválce.

uu Online Příručka uživatele: Čištění
koronového vodiče

Pokud problém přetrvává, vyměňte
jednotku fotoválce za novou.

Sestava jednotky
fotoválce a tonerové
kazety není správně
nainstalovaná.

Vyjměte jednotku fotoválce, vyjměte z
jednotky fotoválce tonerovou kazetu
a vložte tonerovou kazetu zpět do
jednotky fotoválce. Nainstalujte jednotku
fotoválce znovu do přístroje.

Vymen toner Končí životnost tonerové
kazety. Přístroj zastaví
všechny tiskové operace.
Když je k dispozici
paměť, faxy se ukládají
do paměti.

Vyměňte tonerovou kazetu za novou.

Vystupni zasobnik
plny

Výstupní zásobník papíru
je plný.

Vyjměte potištěný papír z výstupního
zásobníku vyznačeného na LCD.

Zasek papiru vzadu Papír uvízl v zadní části
přístroje.

Otevřete kryt zapékací pece a odstraňte
všechen zaseknutý papír. Zavřete kryt
zapékací pece.

Zaseknuti uvnitr Papír uvízl uvnitř
přístroje.

Otevřete přední kryt, vyjměte sestavu
tonerové kazety a jednotky fotoválce a
vytáhněte všechen zaseknutý papír.
Zavřete přední kryt.

Zaseknuti v zasob.1
Zaseknuti v zasob.2
Zaseknuti v zasob.3

Papír uvízl v uvedeném
zásobníku papíru.

Vytáhněte zásobník papíru a vyjměte
všechen zaseknutý papír, jak to
znázorňuje animace na LCD.

A
O

dstraňování problém
ů
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Chybová zpráva Příčina Postup
Zkontr.original Dokument nebyl vložen

nebo podán správně
nebo byl dokument
skenovaný z podavače
ADF příliš dlouhý.

Vyjměte uvízlý papír z jednotky ADF.
Odstraňte veškeré nečistoty nebo útržky
papíru z dráhy jednotky podavače
papíru ADF.

Stiskněte tlačítko .
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Uvíznutí dokumentů a papíru
Kdykoliv dojde k uvíznutí papíru v přístroji, budete na to upozorněni chybovou zprávou.

Chybová hlášení:
1. Uvíznutí dokumentu
2. Uvíznutí vzadu
3. Oboustranné uvíznutí
4. Uvíznutí v zásobníku
5. Uvíznutí uvnitř

Řešení pro bezdrátové připojení
Jestliže nemůžete připojit váš bezdrátový přístroj Brother k bezdrátové síti, viz následující:
• Online Příručka uživatele: Tisk hlášení o síti WLAN

• Stručný návod k obsluze: Alternativní metoda bezdrátové konfigurace (Pruvodce nast.) A
O

dstraňování problém
ů
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Jak zadat text do přístroje Brother

• Když potřebujete do přístroje Brother zadat text, na LCD displeji se zobrazí klávesnice.
• Dostupné znaky se mohou lišit podle vaší země.
• Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na prováděné operaci.

• Opakovaným stiskem  provádíte volbu mezi písmeny, čísly a zvláštními znaky.

• Stiskněte  pro cyklickou změnu malých a velkých písmen.

• Chcete-li přesunout kurzor o jeden znak doleva nebo doprava, stiskněte d nebo c.

Vkládání mezer
• Chcete-li zadat mezeru, stiskněte [Mezernik] či c.

Provádění oprav
• Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stisknutím d nebo c přesuňte kurzor k

nesprávnému znaku a poté stiskněte . Zadejte správný znak.

• Chcete-li zadat znak, stisknutím tlačítka d nebo c přesuňte kurzor na správné místo a potom
zadejte požadovaný znak.

• Stiskněte  pro každý znak, který chcete smazat, nebo dlouze stiskněte  ke
smazání všech znaků.

B Dodatek
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Informace o shodě s nařízením Komise č.
801/2013
Příkon
Síťový pohotovostní
režim 1

DCP-L5500DN MFC-L5700DN MFC-L5750DW DCP-L6600DW/
MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Přibližně 1,9 W Přibližně 2,0 W Přibližně 3,5 W Přibližně 3,7 W

1 Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

Chcete-li zapnout či vypnout bezdrátovou síť, stiskněte [Nastaveni] > [Sit] > [WLAN] >
[WLAN povolena] > [Zap.] či [Vyp.].

Tisk a skenování z mobilního zařízení
Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho mobilního
zařízení bez použití počítače. Stáhněte si Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan
(Příručka tisku/skenování pro mobily) na adrese: solutions.brother.com/manuals.

B
D

odatek
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Spotřební materiál
Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu
přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další
informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky
http://www.brother.com/original/index.html nebo kontaktujte místního prodejce Brother.

Tonerová kazeta a jednotka fotoválce jsou dvě samostatné součásti.

Spotřební
materiály

Název spotřebního
modelu

Přibližná životnost
(Výtěžnost strany)

Použitelné modely

Tonerová
kazeta

Standardní toner:
TN-3430

Asi 3 000 stran 1 2 DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/
MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Toner s vysokou
výtěžností:
TN-3480

Asi 8 000 stran 1 2 DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/
MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Toner se super
vysokou výtěžností:
TN-3512

Asi 12 000 stran 1 2 DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Toner s ultra vysokou
výtěžností:
TN-3520

Asi 20 000 stran 1 2 MFC-L6900DW

Jednotka
fotoválce

DR-3400 Asi 30 000 stran /
50 000 stran 3

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/
MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1 Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19752.
2 Jednostranné listy velikosti A4 či Letter
3 Přibližně 30 000 stran na základě 1 strany na úlohu a 50 000 stran na základě 3 stran na úlohu [simplexní strany

formátu A4/letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně, ale bez omezení na typu a velikosti média.

Používáte-li operační systém Windows®, klikněte dvakrát na ikonu Brother Creative Center
 na pracovní ploše pro přístup k naší BEZPLATNÉ webové stránce navržené tak, aby vám

pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití
za použití fotografií, textů a kreativity.
Uživatelé systému Macintosh mohou získat přístup k nástroji Brother CreativeCenter na této
webové adrese:
http://www.brother.com/creativecenter
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D005PP001-00
CZE

Verze 0

http://www.brother.com/

	Referenční příručka DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Příručky uživatele a kde je hledat
	Online Příručka uživatele vám pomůže z vašeho přístroje vytěžit maximum
	Dotazy nebo problémy? Podívejte se na naše často kladené otázky (FAQ), řešení a videa online.
	Důležitá poznámka
	1 Obecné informace
	Přehled ovládacího panelu
	Přehled dotykového LCD displeje
	Jak procházet dotykovým LCD displejem
	Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows®)

	2 Vkládání papíru
	Vložení papíru do zásobníku papíru
	Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)

	3 Tisk
	Tisk z počítače
	Tisk dokumentu (Macintosh)
	Tisk dokumentu (Windows®)
	Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1) (Windows®)


	4 Kopírování
	Kopírování dokumentu

	5 Skenování
	Skenování dokumentu
	Skenování z počítače
	Skenování pomocí tlačítka Scan (sken) na přístroji


	6 Fax
	Před faxováním
	Nastavení kompatibility telefonní linky proti interferenci a pro systémy VoIP
	Volba správného režimu přijímání

	Faxování pomocí přístroje
	Odeslání faxu


	A Odstraňování problémů
	Určení problému
	Chybová hlášení a zprávy o údržbě
	Uvíznutí dokumentů a papíru
	Řešení pro bezdrátové připojení

	B Dodatek
	Jak zadat text do přístroje Brother
	Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013
	Tisk a skenování z mobilního zařízení
	Spotřební materiál




<<
  /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


