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Instalaţii invertoare de aer condiţionat SISTEM



Vă mulţumim că aţi cumpărat această instalaţie Daikin de aer condiţionat.
Citiţi cu atenţie acest manual de exploatare înainte de a utiliza instalaţia de aer condiţionat.
Acest manual de exploatare se referă la numai unitatea interioară.  Pentru a înţelege complet întregul set, 
citiţi acest manual împreună cu manualul de exploatare a unităţii exterioare.
În manualul de exploatare a unităţii exterioare sunt descrise următoarele elemente.
• Denumirile şi funcţiile telecomenzii
• Procedeul de exploatare
• Depanarea
Păstraţi cartela de garanţie primită de la distribuitor împreună cu acest manual de exploatare.



Denumirile şi funcţiile componentelor

Cablu de conectare

Conductă de 
evacuare

Cablaj reţea 
electricăTubulatura agentului frigorific

Cablu de 
împământare

Se poate selecta turaţia ventilatorului 
(H, M, L)

Telecomandă

Filtru de aer

Evacuare aer
(procurare la faţa 

locului)

(procurare la faţa 
locului)

Conductă flux de aer

În cazul admisiei de dedesubt

    

Poate fi selectată turaţia ventilatorului (H, M, L)

Telecomandă

Legătura la pământ

Cablu de conexiune

Cablajul alimentării 
de la reţea

Tubulatura agentului frigorific

Conductă de evacuare

Filtru de aer

Orificiul de evacuare a aerului
(procurare locală)

(procurare locală)
Conductă de aer

În cazul aspiraţiei dinspre partea din spate
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Instrucţiunile originale sunt scrise în limba 
engleză. Toate versiunile în alte limbi sunt 
traducerile instrucţiunilor originale.

Informaţii importante privind agentul 
frigorific utilizat

Acest produs conţine gaze fluorurate cu efect de 
seră cuprinse în Protocolul de la Kyoto.

Tip de agent frigorific: R410A

Valoare GWP
(1)

: 1975
(1)

 GWP = potenţial de încălzire globală

În funcţie de legislaţia europeană sau locală, pot fi 
cerute controale periodice pentru scăpări de 
agent frigorific. Luaţi legătura cu agentul local 
pentru informaţii suplimentare.

Măsuri de protecţie
Pentru a beneficia din plin de avantajele funcţiilor 
instalaţiei de aer condiţionat şi pentru a evita 
funcţionarea defectuoasă datorită manipulării 
greşite, recomandăm citirea cu atenţie a acestui 
manual de instrucţiuni înainte de utilizare.
• Această instalaţie de aer condiţionat este de 

clasa "aparate neaccesibile publicului”.
• Precauţiile descrise aici sunt clasificate 

ca AVERTIZARE şi PRECAUŢIE. Ambele 
conţin informaţii importante privind 
siguranţa. Aveţi grijă să respectaţi toate 
măsurile de precauţie fără excepţie.

 AVERTIZARE ..  Nerespectarea 
corespunzătoare a acestor 
instrucţiuni poate cauza 
accidentări sau deces.

 PRECAUŢIE ....  Nerespectarea 
corespunzătoare a acestor 
instrucţiuni poate cauza 
pagube materiale sau 
accidentări, care pot fi grave 
în funcţie de circumstanţe.

După citire, păstraţi acest manual într-un loc 
convenabil astfel încât să-l puteţi consulta ori 
de câte ori este necesar. Dacă echipamentul 
este transferat unui nou utilizator, aveţi grijă 
să-i predaţi şi manualul.

AVERTIZARE

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
instalării.
Efectuarea lucrării pe cont propriu poate genera 
pericole de scăpări de apă, electrocutare sau 
incendiu.

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
modificării, reparării şi întreţinerii instalaţiei 
de aer condiţionat.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza 
scăpări de apă, pericole de electrocutare sau 
incendiu.

• Feriţi-vă de incendiu în cazul unei scăpări de 
agent frigorific.
Dacă instalaţia de aer condiţionat nu 
funcţionează corect, de ex. nu generează aer 
rece sau cald, aceasta poate fi cauzată de 
scăpările de agent de frigorific.
Consultaţi distribuitorul pentru asistenţă.
Agentul frigorific din interiorul instalaţiei de aer 
condiţionat este nepericulos şi în mod normal 
nu se scurge.
Totuşi, în cazul unei scăpări, contactul cu 
flacăra unui arzător, cu un încălzitor sau un 
cuptor poate genera un gaz dăunător.
Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat până 
ce o persoană autorizată pentru service nu 
confirmă remedierea scăpărilor.

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
schimbării locului şi reinstalării instalaţiei 
de aer condiţionat.
Lucrările necorespunzătoare de instalare pot 
cauza scăpări, electrocutare sau pericole de 
incendiu.

• Acest aparat nu este destinat utilizării de 
către persoane, inclusiv copii, cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau 
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, 
exceptând cazul în care sunt supravegheaţi 
sau instruiţi în privinţa utilizării aparatului 
de către o persoană responsabilă pentru 
siguranţa lor.
Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu 
se joacă cu aparatul.

PRECAUŢIE

• Nu plasaţi obiectele în imediata apropiere 
a unităţii exterioare şi nu permiteţi 
acumularea de frunze şi alte reziduuri în 
jurul unităţii.
Frunzele pot atrage animalele mici care pot 
pătrunde în unitate. Ajunse în unitate, aceste 
animale pot cauza defecţiuni, fum sau incendiu 
când contactează piesele electrice.
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Întreţinerea

AVERTIZARE

• Operaţiunile de întreţinere, altele decât cele 
zilnice, pot fi efectuate numai de persoane 
calificate.

• Înainte de a atinge orice cabluri de 
conexiune, aveţi grijă să decuplaţi toate 
întrerupătoarele de la reţeaua electrică.

• Nu folosiţi lângă produs materiale inflama-
bile (de ex., spray pentru păr sau insecticide).
Nu curăţaţi produsul cu solvenţi organici 
precum diluant.
Utilizarea solvenţilor organici poate cauza 
fisurarea produsului, electrocutare, sau 
incendiu.

• Luaţi legătura cu personalul de specialitate 
despre montarea accesoriilor şi aveţi grijă 
să utiliza numai accesoriile specificate de 
fabricant.
Defectele rezultate în urma lucrărilor 
necorespunzătoare pot cauza scăpări de apă, 
electrocutare sau incendiu

PRECAUŢIE

• Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că aţi scos 
aparatul din funcţiune, aţi decuplat 
întreruptorul sau aţi scos cordonul de 
alimentare din priză.
În caz contrar, se poate produce electrocutare 
şi accidentare.

• Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu 
apă, aceasta putând cauza electrocutare 
sau incendiu.

• Consultaţi distribuitorul pentru curăţarea 
interiorului instalaţiei de aer condiţionat.
Curăţarea necorespunzătoare poate cauza 
deteriorarea pieselor din material plastic, 
scăpări de apă şi alte daune, cît şi 
electrocutare.

• Procedaţi cu atenţie în timpul curăţării sau 
inspecţiei filtrului de aer.
Este nevoie de lucru la înălţime, ceea ce 
necesită atenţie sporită.
Dacă schela este instabilă, vă puteţi răsturna 
sau cădea, rezultând accidentări.

Întreţinere şi inspecţie
• Curăţaţi periodic tava de evacuare. Conductele 

de evacuare înfundate cu praf vor cauza 
scăpări de apă.

• Pentru curăţare, consultaţi distribuitorul Daikin. 
(Înainte de fiecare anotimp când este nevoie de 
răcire sau de încălzire, curăţaţi instalaţia de aer 
condiţionat.)

• Dacă zona din jurul unităţii interioare este foarte 
prăfoasă, utilizaţi un capac protector împotriva 
prafului (procurare locală).

Curăţarea interiorului unităţii interioare
• Este necesară curăţarea periodică a interiorului 

unităţii interioare.
Întrucât curăţarea necesită tehnologii speciale, 
solicitaţi distribuitorului Daikin să efectueze 
curăţarea.

Întreţinere zilnică:

Curăţarea filtrului de aer

Explicaţie
• Îndepărtarea filtrului de aer, cu excepţia curăţării 

instalaţiei de aer condiţionat poate cauza accidente.

• Când pe telecomandă este afişat semnul , 
curăţaţi filtrul.

• Când timpul de exploatare depăşeşte durata 
desemnată, se va fi afişa acest semn.

• Dacă utilizaţi instalaţia de aer condiţionat într-
un mediu foarte prăfos, măriţi frecvenţa 
curăţării filtrului de aer.

• Când doriţi să modificaţi timpul stabilit până la 

afişarea semnului , consultaţi distribuitorul.
(Valoarea prestabilită în fabrică este de 
2500 ore.)

• Există următoarele intervale de timp pentru afişare.
1250, 2500, 5000, 10000

1. Îndepărtaţi filtrul de aer.

2. Curăţaţi-l.

PRECAUŢIE

• Nu spălaţi instalaţia de aer condiţionat cu apă 
mai caldă de 50°C. Procedând astfel se pot 
produce decolorări sau deformări.

• Nu uscaţi niciodată filtrul prin expunere la foc. 
Procedând astfel se pot produce incendii.

• Pentru curăţarea pieselor procurate local, 
consultaţi distribuitorul.

Fixaţi filtrul de unitate 
principală apăsând pe 
lamele.

Unitatea 
principală

Apăsare

Apăsare
Filtru

În cazul părţii din spateÎn cazul părţii de dedesubt
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(1) Utilizaţi un aspirator (A) sau spălaţi filtrul de 
aer (B) pentru a îndepărta praful şi reziduurile.

(A) Îndepărtaţi praful şi reziduurile utilizând un 
aspirator.

(B) Spălaţi-o apoi cu apă.
Când filtrul de aer este foarte murdar, folosiţi 
o perie moale şi un detergent neutru.

↓
Îndepărtaţi apa şi uscaţi la umbră.

3. Fixaţi filtrul de aer.

4. Apăsaţi butonul de resetare a indicatorului 
filtrului de pe telecomandă.

Afişajul "  "dispare.

Curăţarea orificiului de evacuare a aerului şi a 
exteriorului

PRECAUŢIE

• Nu folosiţi benzină, benzen, diluant, praf de 
şlefuit sau insecticid lichid.

• Nu folosiţi apa cu temperatura de 50°C sau mai 
mare, în caz contrar putându-se produce 
decolorări sau deformări.

(1) Curăţaţi cu o cârpă moale uscată.
(Când îndepărtarea petelor este dificilă, 
folosiţi apă sau un detergent neutru.)

Dacă survine următorul fenomen, 
contactaţi distribuitorul.

AVERTIZARE

• Când instalaţia de aer condiţionat 
funcţionează defectuos (emiţând miros de 
ars, etc.) opriţi alimentarea de la reţea a 
unităţii şi luaţi legătura cu distribuitorul 
local.
Continuarea exploatării în astfel de condiţii 
poate cauza defecţiuni, pericole de 
electrocutare, sau incendiu.

• Luaţi legătura cu distribuitorul.

Fenomen
• Dacă se activează frecvent un dispozitiv de 

protecţie precum o siguranţă, un întreruptor sau 
un întreruptor de scurgere la pământ;

Luaţi următoarele măsuri înainte de contact.
Nu cuplaţi întrerupătorul principal de alimentare 
de la reţea.

• Dacă comutatorul ON/OFF (cuplare/decuplare) 
nu funcţionează corespunzător;
Luaţi următoarele măsuri înainte de contact.
Decuplaţi întrerupătorul principal de alimentare 
la reţea.

Fenomen
• Au loc scăpări de apă din instalaţia de aer 

condiţionat.
Luaţi următoarele măsuri înainte de contact.
Opriţi funcţionarea.

Fenomen
• "Becul indicator al FUNCŢIONĂRII", "afişajul 

de INSPECŢIE" sau "Nr. UNITATE" clipesc şi se 
luminează, şi "CODUL DE DEFECŢIUNE" este 
afişat.

Luaţi următoarele măsuri înainte de contact.
Informaţi distribuitorul cu privire la detaliile 
afişate pe telecomandă.

Tipul de produs şi zgomotul de 
funcţionare

15 20 25 32 40 50 63

Tip

Funcţia Tip pompă termică

Sistem de 
combinaţie

 Tip separat

Metodă de 
răcire cu 
condensator

Tip răcire cu aer

Metodă prin 
suflare de aer

Tip suflare directă de aer

Capacitatea 
nominală de 
răcire (W)

1700 2200 2800 3600 4500 5600 7100

Capacitatea 
nominală de 
încălzire (W)

1900 2500 3200 4000 5000 6300 8000

Zgomotul de funcţionare 
dB (A) (valori de 
conversie într-o 
încăpere fără zgomot)

32 33 33 33 34 35 36

UNIT  No.

C L  H     

UNITATE INTERIOARĂ Nr. 
la care survine o defecţiune
COD DE DEFECŢIUNE

Afişaj de 
INSPECŢIE

Bec INDICATOR 
AL FUNCŢIONĂRII

Model Nr.

Model
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Explicaţie
• Valoarea reală în timpul exploatării este mai 

mare decât valoarea indicată datorită efectului 
zgomotului mediului şi ecoului.

• Datele de mai sus se pot schimba, ca urmare 
a progresului tehnologic.

• Zgomotul de funcţionare se bazează pe ştuţul 
de aspiraţie posterior şi pe presiunea statică 
externă de 10 Pa.
Zgomotul de funcţionare sub ştuţul de aspiraţie:
[zgomotul de funcţionare pentru ştuţul de 
admisie din spate] + 5 dB.
Totuşi, când instalaţia la care presiunea statică 
externă devine redusă se poate ajunge la 5 dB 
sau mai mult.

Service şi întreţinere după vânzare

Service după vânzare:

AVERTIZARE

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
modificării, reparării şi întreţinerii instalaţiei 
de aer condiţionat.
Instalarea necorespunzătoare poate cauza 
scăpări de apă, pericole de electrocutare sau 
incendiu.

• Consultaţi distribuitorul local în privinţa 
schimbării locului şi reinstalării instalaţiei 
de aer condiţionat.
Lucrările necorespunzătoare de instalare pot 
cauza scăpări, electrocutare sau pericole de 
incendiu.

• Feriţi-vă de incendiu în cazul unei scăpări 
de agent frigorific.
Dacă instalaţia de aer condiţionat nu 
funcţionează corect, de ex. nu generează aer 
rece sau cald, aceasta poate fi cauzată de 
scăpările de agent de frigorific.
Consultaţi distribuitorul pentru asistenţă.
Agentul frigorific din interiorul instalaţiei de aer 
condiţionat este nepericulos şi în mod normal 
nu se scurge.
Totuşi, în cazul unei scăpări, contactul cu 
flacăra unui arzător, cu un încălzitor sau un 
cuptor poate genera un gaz dăunător.
Nu folosiţi instalaţia de aer condiţionat până 
ce o persoană autorizată pentru service nu 
confirmă remedierea scăpărilor.

• Când solicitaţi distribuitorului efectuarea 
reparaţiei, informaţi personalul acestuia 
cu privire la următoarele detalii:
• Nr. de produs al instalaţiei de aer condiţionat: 

Consultaţi cartela de garanţie.
• Data livrării şi data instalării: 

Consultaţi cartela de garanţie.
• Defecţiune: 

Informaţi personalul cu privire la 
componentele defecte.
(Codul de defecţiune fiind afişat pe 
telecomandă.)

• Nume, adresă, număr de telefon

• Reparaţii după expirarea termenului de 
garanţie
Luaţi legătura cu distribuitorul. Dacă este 
necesară reparaţia, este disponibil un serviciu 
contra cost.

• Perioada minimă de păstrare a pieselor 
importante
Chiar şi după încetarea fabricării unui anumit tip 
de instalaţie de aer condiţionat, noi la Daikin 
avem în stoc piesele importante pentru acesta 
timp de cel puţin 9 ani.
Piesele importante semnifică componentele 
esenţiale funcţionării instalaţiei de aer 
condiţionat.

• Întreţinere şi inspecţie
Deoarece după utilizarea timp de mai mulţi ani 
a unităţii se depune praf, performanţa va fi 
diminuată într-o oarecare măsură.
Se recomandă solicitarea personalului tehnic în 
vederea efectuării lucrărilor de întreţinere 
(contra cost). Pentru detalii suplimentare, 
consultaţi distribuitorul.

• Unde se telefonează
Pentru lucrările de service după vânzare, etc., 
consultaţi distribuitorul.

• Când vă debarasaţi de instalaţia de aer 
condiţionat, o îndepărtaţi/instalaţi şi 
o întreţineţi, colectaţi agentul frigorific.
română 5



4P324678-1 2012.07

C
op

yr
ig

ht
 2

01
2 

D
ai

ki
n



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


