
we protect your digital worlds

ESET
NOD32 
Antivirus
telepítési útmutató



2

A sokszorosan díjnyertes ESET NOD32 Antivirus egy gyors és hatékony vírusirtó.
Az AV-Comparatives víruslaboratórium által több alkalommal az Év Antivírusának választott
ESET NOD32 Antivirus tartja a nemzetközileg elismert Virus Bulletin tesztek VB100% rekordját,
és számos más független elismeréssel is rendelkezik.

Az ESET NOD32 Antivirus védelmet nyújt a vírusok, kémprogramok, trójaiak, rootkitek,
férgek, kéretlen reklámprogramok és adathalász kísérletek ellen is anélkül, hogy lelassítaná 
a számítógép měködését.

Az ESET NOD32 Antivirus a hagyományos védelem mellett mesterséges intelligencián alapuló
proaktív felismerô algoritmusokat is tartalmaz, így a holnap károkózói ellen is felkészült 
biztonsági megoldást nyújt. Ezzel a megközelítéssel az ESET új szintre emelte a proaktív 
védelmet, és biztosítja, hogy az ESET NOD32 Antivirus felhasználói az olyan legújabb
fenyegetések ellen is védve legyenek, melyek ellenszerét még senki sem készítette el a világon.

1.1 Újdonságok

Az ESET szakértôinek kitartó munkáját demonstrálja az ESET NOD32 Antivirus 3.0-s 
verziójának teljesen új, optimalizált architektúrája, melynek köszönhetôen a program 
nem terheli le a számítógépeket.

¢ Vírus- és kémprogramvédelem

Az ESET NOD32 Antivirus vírus- és kémprogramvédelme a díjnyertes ThreatSense® 
technológián alapszik, mely a NOD32 antivírus korábbi változataiban már bizonyította 
megbízhatóságát. Az ESET NOD32 Antivirus 3.0-s változatába a ThreatSense® 
keresômotor továbbfejlesztett és optimalizált változata került beépítésre.

1.2 Rendszerkövetelmények

Az ESET NOD32 Antivirus használatához az alábbi szoftverkönyezet 
és hardverkiépítés használata javasolt:

1.
ESET 

NOD32
Antivirus

Szolgáltatás Leírás

Továbbfejlesztett tisztítás
A vírusvédelmi rendszer intelligens módon, felhasználói 
beavatkozás nélkül megtisztítja a legtöbb fertôzött fájlt, és
csak azokban az esetekben kéri a felhasználó beavatkozását,
amikor az automatikus tisztítás nem lehetséges.

Ellenôrzés a háttérben
A számítógép ellenôrzése a háttérben lefuttatható,
és nem csökkenti a rendszer teljesítményét.

Kisebb frissítési fájlok
A frissítési fájlok mérete kisebb, mint a NOD32 2.7-es 
verziójában. A frissítési fájlok sérülés elleni védelme is javult.

Védelem a népszerě 
levelezôprogramoknak

A beérkezô üzenetek mostantól nemcsak a Microsoft Outlook,
hanem az Outlook Express és a Windows Mail programokban
is ellenôrizhetôk.

Egyéb fejlesztések

Közvetlen hozzáférés a rendszerfájlokhoz a nagyobb 
sebesség és teljesítmény érdekében.

A fertôzött fájlokhoz való hozzáférés tiltása.

Együttműködés a Windows Biztonsági Központtal 
és Windows Vista operációs rendszerrel.

Windows 2000, XP

400 MHz 32-bit /64-bit (x86 /x64) 
128 MB RAM rendszermemória
35 MB szabad lemezterület
SVGA (800x600) monitorfelbontás

Windows Vista

1 GHz 32-bit /64-bit (x86 /x64) 
512 MB RAM rendszermemória
35 MB szabad lemezterület
SVGA (800x600) monitorfelbontás
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Az ESET NOD32 Antivirus telepítôcsomagja letölthetô az ESET magyarországi weboldaláról
(http://www.eset.hu/letoltes). A telepítôcsomag elindítása után a Telepítô Varázsló
végigvezeti a telepítés folyamatán.

Elôször a két elérhetô telepítési mód közül kell kiválasztania a megfelelôt:

1. Tipikus (javasolt beállítások)

2. Egyéni (részletes beállítás)

2.1 Tipikus telepítési mód

A Tipikus telepítési mód azon felhasználók számára ajánlott, akik nem szeretnék 
megváltoztatni az ESET NOD32 Antivirus javasolt beállításait. A Tipikus telepítési mód 
során azon alapbeállítások kerülnek alkalmazásra, melyek biztosítják a számítógép 
maximális védelmét.

A Tipikus telepítés során az elsô, fontos lépés, hogy megadjuk a programnak azt 
a felhasználónevet és jelszót, melynek segítségével letöltheti az automatikus frissítéseket.
Az automatikus frissítések letöltése elengedhetetlen a számítógép folyamatos 
védelmének biztosításához.

A megfelelô mezôkbe gépelje vagy másolja be azt a felhasználónevet és jelszót, melyet 
a program megvásárlása vagy regisztrációja után kapott. Ha a telepítés idôpontjában nem
rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, válassza a Frissítési adatok megadása késôbb
opciót. A felhasználónevet és jelszót késôbb bármikor megadhatja a feltelepített program
kezelôfelületén keresztül.

2.
Telepítés
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A következô lépés a ThreatSense.Net Korai Riasztási Rendszer engedélyezése.
A korai riasztási rendszer segítségével a számítógépét veszélyeztetô gyanús fájlokat 
elküldheti az ESET víruslaboratóriumának, ahol szakértôk elemzik ôket, majd elkészítik 
az új vírusok ellenszerét, és frissítik az ESET termékeinek vírusdefiníciós adatbázisát.
A gyanús fájlok automatikus elküldésének engedélyezésével Ön is hozzájárul a vírusok elleni
küzdelemhez, és lehetôvé teszi, hogy számítógépét még hatékonyabban védelmezhessük.

Alapértelmezés szerint a ThreatSense.Net Korai Riasztási Rendszer használata 
engedélyezve van. Amennyiben módosítani szeretné a rendszer beállításait,
kattintson a További beállítások gombra.

A telepítés következô lépése a kéretlen alkalmazások keresésének engedélyezése.
A kéretlen alkalmazások olyan programok, melyek biztonsági szempontból nem 
feltétlenül jelentenek tényleges veszélyt, de ronthatják a számítógép teljesítményét,
illetve megváltoztathatják annak viselkedését.

A kéretlen alkalmazások sokszor más programokkal együtt kerülnek telepítésre úgy,
hogy a felhasználó a telepítés során nem veszi észre, hogy a használni kívánt alkalmazás 
mellett más szoftver is a számítógépére kerül.

Válassza ki a Kéretlen alkalmazások keresésének engedélyezését (javasolt).
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A Tipikus telepítés utolsó lépése a Telepítés jóváhagyása, mely a Telepítés gomb 
megnyomásával történik.

Az ESET NOD32 Antivirus telepítése után javasolt egy kézi indítású számítógép-ellenôrzés 
lefuttatása, melynek során a program megvizsgálja, hogy a számítógépen található-e
károkozó (vírus, trójai, kémprogram stb.). Leírás a 9. oldalon.

2.2 Egyéni telepítési mód

Az Egyéni telepítési mód azon felhasználók számára javasolt, akik tapasztalattal rendelkeznek
a programok beállításainak finomhangolása területén, és módosítani kívánják az ESET NOD32
Antivirus hozzáértô felhasználók számára kínált beállításait.

Az Egyéni telepítés során az elsô lépés annak kiválasztása, hogy az ESET NOD32 Antivirus 
programcsomagot a merevlemez mely területére kívánjuk telepíteni. Alapértelmezés szerint 
a program a C:\Program Files\ESET\Eset NOD32 Antivirus\ mappába kerül telepítésre.
Amennyiben meg szeretné változtatni a telepítés helyét (nem javasolt),
kattintson a Tallózás gombra.

A következô lépésben adja meg felhasználónevét és jelszavát.
Ez a lépés megegyezik a Tipikus telepítés hasonló lépésével (3. oldal).

Miután beállította felhasználónevét és jelszavát, kattintson a Tovább gombra, és adja meg 
az internetkapcsolatának megfelelô beállításokat. (Amennyiben a telepítés során azt az opciót
jelölte be, hogy a frissítési adatokat késôbb adja meg, a következô két lépés – a proxy szerver
beállítása, valamint az automatikus frissítések letöltésének konfigurálása – nem jelenik meg.
Ezeket késôbb is beállíthatja a feltelepített programban.)
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Amennyiben proxy szervert használ, azt megfelelôen konfigurálnia kell a vírusdefiníciós 
adatbázis frissítéseinek eléréséhez. Amennyiben nem biztos abban, hogy proxy szervert
használ, válassza ki a Nem tudom, hogy proxy szervert használok-e. Az Internet Explorer
beállításait szeretném használni. (Javasolt) beállítást, majd kattintson a Tovább gombra.

A proxy szerver beállításához válassza ki a Proxy szervert használok beállítást, majd 
kattintson a Tovább gombra. A Cím mezôben adja meg a proxy szerver URL vagy IP-címét.
A Port mezôben állítsa be a proxy szerver portját (alapértelmezés szerint a 3128-as port).

Abban az esetben, ha a proxy szerver használatához felhasználónév és jelszó szükséges,
a megfelelô mezôkbe gépelje be ezeket.

A proxy szerver beállításai az Internet Explorer programból is kimásolhatók.
Ehhez nyomja meg az Alkalmaz gombot. Ha befejezte a proxy szerver konfigurálását,
kattintson a Tovább gombra.
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A következô lépésben beállíthatja programfrissítések měködését. Kattintson 
a Módosítás gombra, ha be szeretné állítani, hogy a programösszetevôk frissítését 
a program hogyan hajtsa végre.

Ha nem szeretné, hogy az ESET NOD32 Antivirus programösszetevôi frissítésre kerüljenek,
válassza a Programösszetevô-frissítés kikapcsolása opciót (nem javasolt).
Ha szeretné, hogy a programösszetevôk automatikusan frissítésre kerüljenek, válassza
a Programösszetevôk automatikus frissítése, ha van új verzió opciót. Amennyiben

szeretné, hogy a programösszetevôk frissítésére a program mindig rákérdezzen, válassza 
az alapértelmezett Programösszetevôk letöltésének felajánlása, ha van új verzió opciót.

Ez után válassza ki, hogy a programösszetevôk frissítése után a számítógép automatikusan
újraindításra kerüljön-e. A javasolt beállítás A számítógép újraindítása értesítés nélkül,
ha szükséges.

A következô lépésben jelszóval védheti le a program beállításait. Amennyiben azt szeretné,
hogy a program beállításait a késôbbiekben csakis egy jelszó megadása után lehessen módo-
sítani, jelölje ki a Beállítások jelszavas védelme opciót, és adjon meg egy jelszót, majd 
a jelszó ismételt begépelésével erôsítse azt meg. Ezt követôen kattintson a Tovább gombra.
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A ThreatSense.Net Korai Riasztási Rendszer beállításainak konfigurálása és a Kéretlen 
alkalmazások keresésének beállítása megegyezik a Tipikus telepítési mód ismertetése 
során leírtakkal (lásd 4. oldal).

Az utolsó lépésben a program engedélyt kér a telepítés befejezéséhez.
A telepítéshez kattintson a Telepítés gombra.

2.3 Az eredeti beállítások visszaállítása

Amennyiben a késôbbiek során újratelepíti az ESET NOD32 Antivirus programot, a Telepítô
Varázslóban alapértelmezés szerint a Jelenlegi beállítások használata van kijelölve.
Amennyiben az újratelepítés során nem szeretne változtatni a program beállításain, hagyja
kijelölve ezt a beállítást. Amennyiben szeretne változtatni a program beállításain, vegye ki 
a jelölôpipát a Jelenlegi beállítások használata opció mellôl, és adja meg, hogy Tipikus 
vagy Egyéni módban kívánja telepíteni a programot, majd kattintson a Tovább gombra.

Figyelem, ez a képernyô különbözô programváltozatok esetén eltérô lehet!

2.4 Felhasználónév és jelszó megadása

A program megfelelô měködéséhez fontos, hogy az automatikus frissítések engedélyezve
legyenek. Az automatikus frissítések letöltése csak akkor lehetséges, ha a Frissítés
menüpontban található Felhasználónév és jelszó beállítása opciónál érvényes 
felhasználónév és jelszó van megadva.
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Ha a telepítés során a Frissítési adatok beállításánál nem adott meg érvényes felhasználó-
nevet és jelszót, ezt a program kezelôfelületén keresztül is megteheti. A Windows operációs
rendszer Start menüjén keresztül, vagy a jobb alsó sarokban, a tálcán látható ESET NOD32
Antivirus ikon segítségével nyissa meg a feltelepített program fôablakát, és a program
kezelôfelületén kattintson a Frissítés menüpontban található Felhasználónév és jelszó 
beállítása opcióra. A felugró Licenc részletei ablakban adja meg a vásárlás vagy a regisztráció
után kapott felhasználónevét és jelszavát. Ezeket az adatokat a vásárlás vagy a regisztráció
során megadott e-mail címére elküldött elektronikus licenclevélben találja.

2.5 Kézi indítású számítógép-ellenôrzés

Az ESET NOD32 Antivirus telepítése után javasolt egy kézi indítású számítógép-ellenôrzés
lefuttatása, melynek során a program megvizsgálja, hogy a számítógépen található-e
károkozó (vírus, trójai, kémprogram stb.).

A kézi indítású számítógép-ellenôrzés gyors elindításához válassza a Számítógép ellenôrzése
menüpontot a program kezelôfelületén, majd válassza a Normál ellenôrzés opciót.
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Ez a fejezet röviden áttekinti az ESET NOD32 Antivirus funkcióit és alapbeállításait.

3.1 A kezelôfelület bemutatása – Megjelenítési módok

Az ESET NOD32 Antivirus kezelôfelülete két fô területre van osztva.
A bal oldali oszlop tartalmazza a fômenüt. A jobb oldali területen a bal oldali menüpontokhoz
tartozó tartalmak jelennek meg aszerint, hogy melyik menüpont került kiválasztásra.

A alábbiakban a menüpontok tartalmát ismerheti meg:

Védelem állapota – Ez a menüpont információt nyújt az ESET NOD32 Antivirus által 
biztosított védelem állapotáról. Amennyiben a megjelenítési módok közül a Hozzáértô 
mód kerül kiválasztásra, a szoftver által biztosított védelem szintje és állapota 
részletesen is megtekinthetô.

Számítógép ellenôrzése – Ez a menüpont lehetôséget nyújt a Kézi indítású 
számítógép-ellenôrzés konfigurálására és végrehajtására.

Frissítés – A frissítés, valamint a felhasználónév és jelszó beállításainak 
megtekintéséhez válassza ezt a menüpontot.

Beállítások – Válassza ezt a menüpontot a számítógép védelmi szintjének konfigurálásához.
Amennyiben a megjelenítési módok közül a Hozzáértô mód került kiválasztásra,
a Beállítások menüpont alatt megjelennek az egyes modulok beállítási lehetôségei.

Eszközök – Ez a menüpont kizárólag a Hozzáértô megjelenítési mód kiválasztása 
esetén jelenik meg, és a Naplófájlokhoz, a Karanténhoz, valamint a Feladatütemezôhöz 
biztosít hozzáférést.

Súgó és támogatás – E menüpont segítségével elérheti a Súgót, a Gyakori Kérdések
Ismertetôjét, illetve más támogatási funkciókat. Szintén ebben a menüpontban találja 
a kapcsolatfelvételi lehetôségeket, melyek segítségével közvetlenül elérheti 
terméktámogatásunkat.

Megjelenítés – Az ESET NOD32 Antivirus kezelôfelülete két megjelenítési módot tesz lehetôvé,
a Normál és a Hozzáértô módot. A két megjelenítési mód közötti váltás a fômenü alatt 
található Megjelenítés nyomógomb segítségével lehetséges.

A Normál megjelenítési mód a legtöbb felhasználó számára megfelelô, és hozzáférést biztosít
a leggyakrabban használt funkciókhoz. A Normál megjelenítési módban a hozzáértô 
felhasználók számára nyújtott beállítási lehetôségek nem jelennek meg.

3.
Rövid

használati
útmutató
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Amennyiben a megjelenítést átváltja Hozzáértô megjelenítési módra, a Fômenüben 
megjelenik az Eszközök menüpont, mely hozzáférést nyújt a Naplófájlokhoz,
a Karanténhoz, valamint a Feladatütemezôhöz.

Megjegyzés: a felhasználói útmutató további részei kizárólag a Hozzáértô 
megjelenítési módban elérhetô funkciókat mutatják be.

3.1.1    A védelem állapotának ellenôrzése

A védelem állapotának megtekintéséhez kattintson a fômenüben a Védelem állapota
menüpontra. Ekkor a jobb oldalon a védelem állapotát összefoglaló információ jelenik meg,
a bal oldalon pedig a Vírus- és kémprogramvédelem almenü.

Amennyiben a modulok megfelelôen měködnek, a nevük  mellett zöld pipa található.
Ellenkezô esetben egy piros felkiáltójel vagy narancssárga figyelmeztetô jel jelenik meg,
és a jobb oldali terület tetején további információt talál a měködésrôl. A letiltott modul
měködésének engedélyezéséhez, vagy az általa biztosított védelem beállításainak 
megváltoztatásához kattintson a fômenü Beállítások menüpontjára.

3.1.2    Mit tegyünk, ha a program nem měködik megfelelôen?

Amennyiben az ESET NOD32 Antivirus bármilyen problémát érzékel a modul měködésében,
azt a Védelem állapota menü alatt jelzi, és megoldást is kínál a problémára.
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Amennyiben egy probléma nem oldható meg a megjelenített megoldási lehetôségek segít-
ségével, további segítségért kattintson a Súgó és támogatás menüpontra. Amennyiben sem 
a súgóban, sem a gyakran ismételt kérdések listájában nem talál megoldást a problémára,
vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a Kapcsolatfelvétel… hivatkozás segítségével.
Az Ön által megadott információk alapján szakértôink segítenek a probléma elhárításában.

3.2 Frissítés beállításai

A vírusdefiníciós adatbázis és a programösszetevôk frissítése fontos ahhoz, hogy 
az ESET NOD32 Antivirus naprakész védelmet tudjon biztosítani. Kérjük, fordítson 
kiemelt figyelmet arra, hogy ezeket a beállításokat megfelelôen konfigurálja.

Amennyiben a programot azonnal szeretné frissíteni, kattintson a fômenü Frissítés
menüpontjára, majd válassza a Vírusdefiníciós adatbázis frissítése opciót.
A program megvizsgálja, hogy elérhetô-e frissítés, és amennyiben igen, letölti azt.

Ha a telepítés során nem adott meg felhasználónevet és jelszót a frissítések letöltéséhez,
a program ezen a ponton kéri azokat. A felhasználónevet és a jelszót a vásárlás vagy 
a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus licenclevélben találja.

Amennyiben a frissítés során hibaüzenetet kap, ellenôrizze, hogy a felhasználónév és jelszó
beállítása megfelelô-e. Ehhez kattintson a Felhasználónév és jelszó beállítása opcióra,
és adjon meg érvényes felhasználónevet és jelszót. Vigyázzon a kisbetěk és a nagybetěk
használatára, és ellenôrizze, hogy a Caps Lock billentyě nincs-e véletlenül használatban.

A frissítés további beállításainak eléréséhez nyomja meg az F5 billentyět, majd a felbukkanó
ablak bal oldali menüfájában válassza ki a Frissítés menüpontot. A jobb oldalon megjelenô
területen megtalálja a Frissítési szerver beállítását, melynek javasolt beállítása 
az Automatikus kiválasztás.
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A hozzáértô beállítási paraméterek megváltoztatásához kattintson a További frissítési
beállítások felirat mellett lévô Beállítások gombra. A felbukkanó ablakban megadhatja 
a frissítés módját, a HTTP-proxy szerver beállításait, valamint konfigurálhatja 
a helyi hálózaton található tükrözött vírusadatbázis elérésének útvonalát (az ESET NOD32
Antivirus Business Edition esetében).

3.3 Proxy szerver beállítása

Amennyiben a számítógép proxy szerveren keresztül kapcsolódik az internethez, ezt be 
kell állítani az ESET NOD32 Antivirus programban. A beállításhoz hívja elô a Hozzáértô 
beállításokat az F5 gomb segítségével, majd kattintson duplán a bal oldali menüfában 
az Egyéb beállítások menüpontra, és válassza ki a Proxy szerver menüpontot. A jobb 
oldali beállítási területen jelölje ki a Proxy szerver használata opciót, és adja meg a proxy
szerver URL vagy IP-címét, valamint  a proxy szerver portját (alapértelmezés szerint ez 
a 3128-as port). Amennyiben a proxy szerver hitelesítést igényel, adja meg a megfelelô 
felhasználónevet és jelszót.

Amennyiben nem ismeri a proxy szerver címét, nyomja meg a Proxy szerver felismerése
gombot, melynek hatására az ESET NOD32 Antivirus megpróbálja automatikusan 
elvégezni a beállításokat.

Megjegyzés: A proxy szerver beállítások különbözhetnek az egyes frissítési profilok esetében.
Ilyenkor az egyes profilokra vonatkozó beállításokat a Hozzáértô beállítások elôhívása (F5)
után a Frissítés beállításainak módosításával hozhatja létre.
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3.4 A beállítások jelszavas védelme

A beállítások jogosulatlan módosítása veszélyeztetheti a számítógép biztonságát.
Az ESET NOD32 Antivirus beállításainak jelszavas védelméhez hívja elô a Hozzáértô 
beállításokat az F5 gomb megnyomásával, majd a bal oldali menüfában válassza ki
Felhasználói felület menüpontban lévô Beállítások védelme almenüt, és a jobb oldali
területen jelölje ki a Beállítások jelszavas védelme opciót. A felugró párbeszédablakban adja
meg a kívánt jelszót, majd ismételt begépeléssel erôsítse meg, és kattintson az OK gombra.
Ezután kizárólag a megadott jelszó segítségével módosíthatja az ESET NOD32 
Antivirus beállításait.

4. További információk
Amennyiben kérdése merül fel az ESET NOD32 Antivirus telepítésével vagy használatával 
kapcsolatban, tekintse meg a honlapon olvasható útmutatókat
(www.eset.hu/segitseg/utmutatok) és a gyakran ismételt kérdéseket 
(www.eset.hu/segitseg/gyik).

További kérdéseivel forduljon bizalommal az ESET magyarországi képviseletét ellátó 
Sicontact Kft. munkatársaihoz az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon:

e-mail: support@sicontact.hu

telefon: (1) 346 7054
Hétfôtôl csütörtökig: 9:00 - 16:00
Pénteken: 9:00 - 13:00

© 2008 SICONTACT Kft. Minden jog fenntartva.



<<
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


