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ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH 
BESTÄMMELSER
Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION 
att denna BH-609-produkt överensstämmer 
med väsentliga krav och andra relevanta 
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. 
Det finns en kopia av deklarationen 
om överensstämmelse på 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2010-2011 Nokia. Alla rättigheter 
förbehållna.
Nokia, Nokia Connecting People och logo-
typen Nokia Original Accessories är varu-
märken eller registrerade varumärken som 
tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett 
ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. 
Andra produkt- och företagsnamn som det 
hänvisats till kan vara varukännetecken eller 
näringskännetecken som tillhör sina respek-
tive ägare.
Mångfaldigande, överföring, distribution 
eller lagring av delar av eller hela innehållet 
i detta dokument i vilken som helst form, 
utan föregående skriftlig tillåtelse från 

Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt 
sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten 
att göra ändringar och förbättringar i de 
produkter som beskrivs i detta dokument 
utan föregående meddelande.
Bluetooth is a registered trademark 
of Bluetooth SIG, Inc.
Med undantag av vad som följer av 
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av 
dess licensgivare under inga omständigheter 
för eventuell förlust av data eller inkomst 
eller indirekta skador, följdskador eller några 
som helst andra skador, oavsett orsaken till 
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls 
i befintligt skick. Förutom vad som stadgas 
i tvingande lag ges inga garantier av något 
slag, varken uttryckliga eller underför-
stådda, inklusive, men utan begränsning till, 
garantier för produktens allmänna lämplig-
het och/eller lämplighet för ett särskilt 
ändamål, vad gäller det här dokumentets 
riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia 
förbehåller sig rätten att göra ändringar 
i dokumentet eller att återkalla dokumentet 
när som helst utan föregående meddelande.
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Tillgången till olika produkter kan variera 
efter region. Mer information kan du få från 
din Nokia-återförsäljare. Denna enhet kan 
innehålla varor, teknik eller programvara 

som omfattas av exportlagar och regelverk 
i USA och andra länder. Spridning i strid mot 
lag är förbjuden.

Inledning
Med Nokia Bluetooth-headset 
BH-609 kan du ringa och besvara 
samtal med din kompatibla mobila 
enhet och samtidigt hålla händerna 
fria. Headsetet har brusreducering och 
teknik mot vindljud som gör att du kan 
ringa samtal även i bullriga miljöer.
Läs noggrant igenom denna använ-
darhandbok innan du använder 
headsetet. Läs även igenom användar-
handboken för den enhet som du ska 
ansluta till headsetet.
Produkten kan innehålla smådelar. 
Förvara dem utom räckhåll för 
småbarn.
Enhetens yta är fri från nickel.

Min knapp
På headsetet finns en genvägsknapp 
som du kan få att utföra olika 
funktioner på en kompatibel Nokia-
enhet. Använd Nokia Accessory Setup 
Application om du vill ställa in de 
funktionerna.
Med det programmet kan du också se 
information om headsetet och göra 
inställningar för headsetet när detta 
är anslutet till enheten. Mer informa-
tion finns i hjälpen för programmet.
Om programmet inte redan finns 
installerat på din mobil kan du se om 
det är tillgängligt för din enhet på 
supportsidorna för det här headsetet 
på www.nokia.com/support.
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Om programmet inte är tillgängligt 
för din Nokia-enhet kan du använda 
genvägsknappen till att stänga av 
mikrofonen under samtal.

Bluetooth-teknik för trådlös 
kommunikation

Med Bluetooth-tekniken för trådlös 
kommunikation kan du ansluta till 
kompatibla enheter utan att använda 
några kablar. Det behöver inte vara fri 
sikt mellan headsetet och den andra 

enheten men avståndet mellan dem 
bör inte överstiga 10 meter. Anslut-
ningen kan störas av hinder som väg-
gar eller andra elektroniska enheter.
Headsetet uppfyller Bluetooth-
specifikationen 2.1 + EDR som stöder 
Headset-profil 1.1 och Handsfree-
profil 1.5. Kontrollera med de andra 
enheternas tillverkare om deras 
enheter är kompatibla med den här 
enheten.

Komma i gång
Headsetet innehåller följande delar, 
som visas på titelsidan: 
indikatorlampa (1), volymknapp (2), 
Min knapp (3), flerfunktionsknapp (4), 
mikrofoner (5), öronbygel (6), kontakt 
för laddare (7) och hörsnäcka (8).
Innan du använder headsetet måste 
du ladda batteriet och koppla ihop 
headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten 
kan dra till sig föremål av metall. Förvara 
inte kreditkort eller andra magnetiska 
media nära enheten, eftersom informa-
tion som lagrats på dem kan raderas.

Ladda batteriet
Läs noggrant igenom ”Information om 
batteri och laddare” innan du laddar 
batteriet.
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1. Anslut laddaren till ett nätuttag.
2. Anslut laddarkabeln till kontakten 

för laddaren på headsetet. Den 
röda indikatorn lyser under 
laddning.
Det kan ta upp till 1 timme att 
ladda batteriet helt. Om du laddar 
batteriet med laddaren AC-15 
under 15 minuter får du upp till 
2 timmar samtalstid.

3. När batteriet är fulladdat tänds 
den gröna indikatorn.
Koppla ur laddaren från headsetet 
och sedan från nätuttaget. Detta 
sparar energi eftersom laddare 
drar en liten mängd ström när de 
är anslutna till elnätet, även när de 
inte laddar en telefon.

När batteriet är fulladdat har det 
kapacitet för upp till 6 timmars 
samtalstid och upp till 180 timmar 
i passningsläge.

Tryck på flerfunktionsknappen när 
headsetet är anslutet till en mobil 
enhet om du vill kontrollera batteri-
laddningen när headsetet inte är 
anslutet till en laddare. Om indikator-
lampan är grön är laddningsnivån till-
räcklig. Om lampan är gul behöver du 
ladda batteriet snart. Om den lyser 
rött ska du ladda batteriet.
När batteriet börjar ta slut avger 
headsetet en ljudsignal ungefär var 
femte minut och den röda indikatorn 
blinkar.

Slå på och stänga av
Slå på headsetet genom att hålla fler-
funktionsknappen intryckt under ca 
2 sekunder. Headsetet piper och den 
gröna indikatorn blinkar sakta när 
headsetet försöker ansluta till den 
senaste eller de två senaste använda 
enheterna. När headsetet är anslutet 
till minst en enhet och klart att 
använda blinkar den blå indikator-
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lampan långsamt. Om headsetet inte 
har kopplats till en enhet aktiveras 
kopplingsläget automatiskt.
Slå av headsetet genom att hålla 
flerfunktionsknappen intryckt under 
ca 5 sekunder. Headsetet piper och 
den röda indikatorlampan lyser en kort 
stund. Om headsetet inte ansluts till 
en enhet inom ca 30 minuter stängs 
det av automatiskt.

Koppla ihop och ansluta 
headsetet

Innan du kan använda headsetet 
måste du koppla ihop och ansluta det 
med en kompatibel enhet.
Du kan koppla ihop headsetet med 
upp till åtta enheter, men du kan bara 
ansluta det till två enheter på samma 
gång.
1. Se till att den mobila enheten är 

påslagen och att headsetet är 
avstängt.

2. Om headsetet inte tidigare har 
kopplats till en enhet sätter du på 
headsetet. Kopplingsläget aktive-
ras och den blå indikatorlampan 
börjar blinka snabbt.
Om du vill koppla ihop headsetet 
om det tidigare varit ihopkopplat 
med en enhet, ser du till att 
headsetet är avstängt. Håll sedan 
flerfunktionsknappen intryckt i ca 
5 sekunder tills den blå indikator-
lampan börjar blinka snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-
funktion inom ca 3 minuter och 
ställ in enheten på att söka efter 
Bluetooth-enheter. Användar-
handboken till den mobila enheten 
innehåller mer information.

4. Välj headsetet i listan med enheter 
som hittats.

5. Ange lösenordet 0000 om det 
behövs för att koppla ihop och 
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ansluta headsetet till den mobila 
enheten.
Med vissa enheter kan du behöva 
upprätta anslutningen separat 
efter hopkopplingen.

När headsetet är anslutet till minst en 
enhet och klart att använda blinkar 
den blå indikatorlampan långsamt.
Om du vill ansluta headsetet manuellt 
till den senaste eller de två senast 
använda enheterna håller du fler-
funktionsknappen intryckt i cirka 
2 sekunder (när inga enheter är 

anslutna) eller gör anslutningen på 
Bluetooth-menyn för önskad enhet. 
Om du har en enhet ansluten till 
headsetet och vill ansluta till en 
andra enhet gör du anslutningen på 
Bluetooth-menyn för den enheten.
Du kan ställa in enheten så att 
headsetet ansluter till den automa-
tiskt. Om du vill aktivera funktionen 
på en Nokia-enhet ändrar du inställ-
ningarna för hopkopplade enheter på 
Bluetooth-menyn.

Användning

Byta öronkudden
Headsetet har levererats med öron-
kuddar i olika storlekar. Välj den öron-
kudde som passar bäst och som är 
bekvämast för ditt öra.

Om du vill byta öronkudde tar du loss 
den som sitter på hörslingan och 
trycker sedan dit den nya öronkudden 
(13).
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Sätta på headsetet på örat
Placera headsetet på örat genom att 
försiktigt trycka öronsnäckan mot örat. 
Placera headsetet så att det pekar mot 
munnen (11). Du kan rotera öronkud-
den så att headsetet sitter säkert i örat 
(14). Om du t.ex. har headsetet på 
höger öra, kan du behöva vrida öron-
kudden åt höger för bästa passform. 
Om du har ett örhänge ska du se till att 
det inte fastnar i öronkudden.
Om du vill använda headsetet med 
öronbygeln sätter du dit öronbygeln 
(12). Om du vill koppla bort öronby-
geln drar du försiktigt bort den från 
headsetet.
När du använder öronbygeln placerar 
du headsetet på örat genom att trycka 
på öronbygeln med fingret (9) så att 
den glider in bakom örat (10). Tryck 
försiktigt hörsnäckan mot örat. Pla-
cera headsetet så att det pekar mot 
munnen (11). Tryck eller dra i öron-
bygeln för att ställa in längden.

Ändra volymen
Dra volymknappen uppåt eller nedåt. 
Om du vill ändra volymen snabbt drar 
du och håller upp eller ned knappen.
Den valda volymnivån sparas för den 
enhet som för närvarande är ansluten 
till headsetet.

Samtal
Använd den mobila enheten som 
vanligt om du vill ringa ett samtal när 
headsetet är anslutet till enheten.
Om du vill ringa upp det senast upp-
ringda numret igen (om den mobila 
enheten har stöd för funktionen med 
headsetet) trycker du två gånger på 
flerfunktionsknappen när inget samtal 
pågår.
Om du vill aktivera röstuppringning 
(om den mobila enheten har stöd för 
funktionen med headsetet) håller du 
flerfunktionsknappen intryckt i ca 
2 sekunder, när inget samtal pågår. 
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Fortsätt enligt anvisningarna i den 
mobila enhetens användarhandbok.
Om du vill besvara eller avsluta ett 
samtal trycker du på flerfunktions-
knappen. Om du vill avvisa ett samtal 
trycker du två gånger på knappen.
Om du vill stänga av eller slå på 
mikrofonen under ett samtal trycker 
du mitt på volymknappen. Headsetet 
piper och tillhörande ikon visas på 
enheten (om enheten har stöd för 
detta).
Om du vill växla ett samtal mellan 
headsetet och en kompatibel ansluten 
enhet håller du flerfunktionsknappen 
intryckt i cirka 2 sekunder.

Hantera två samtal
Om du vill kunna hantera två samtal 
på samma gång med headsetet måste 
den mobila enheten ha stöd för Blue-
tooth Hands-Free Profile 1.5 och Sam-
tal väntar måste vara aktiverat på 

enheten. Samtal väntar är en nät-
tjänst som är tillgänglig när head-
setet bara är anslutet till en enhet.
Om du vill besvara ett väntande 
samtal och avsluta det aktiva samtalet 
trycker du på flerfunktionsknappen.
Om du vill besvara ett väntande sam-
tal och parkera det aktiva samtalet 
håller du ned flerfunktionsknappen 
i ca 2 sekunder.
Om du vill avsluta det aktiva samtalet 
och aktivera det parkerade samtalet 
trycker du på flerfunktionsknappen.
Om du vill växla mellan det aktiva och 
det parkerade samtalet håller du ned 
flerfunktionsknappen i ca 2 sekunder.

Ansluta till två enheter
Du kan ansluta headsetet till två 
enheter samtidigt.
Headsetet kan som standard bara 
anslutas till en enhet i taget. Om du 
vill att headsetet ska kunna anslutas 
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till två enheter trycker du och håller 
ned flerfunktionsknappen och drar 
och håller upp volymknappen i cirka 
5 sekunder. Den gröna indikatorn 
blinkar en gång.
Om du vill att headsetet ska kunna 
anslutas till endast en enhet stänger 
du av headsetet, håller ned flerfunk-
tionsknappen och drar och håller ned 
volymknappen i cirka 5 sekunder. Den 
gula indikatorn blinkar en gång.

Koppla ihop och ansluta till 
två enheter
Om du vill koppla ihop headsetet med 
två enheter slår du på headsetet, aktive-
rar kopplingsläget och kopplar ihop det 
med den första enheten. Stäng av 
headsetet, aktivera kopplingsläget och 
koppla ihop det med den andra enheten.
Stäng av och slå på headsetet om 
du vill ansluta headsetet till de två 
enheterna.

Hantera samtal
Om headsetet kan ansluta till två 
enheter samtidigt och du använder 
återuppringning eller röstuppringning 
görs samtalet på den enhet som du 
senast använde för att ringa ett sam-
tal när headsetet var anslutet till den.
Om du vill besvara ett samtal på en 
ansluten enhet och avsluta det aktiva 
samtalet på den andra enheten trycker 
du på flerfunktionsknappen.
Om du vill besvara ett samtal på en 
ansluten enhet och parkera det aktiva 
samtalet på den andra enheten håller 
du flerfunktionsknappen intryckt i ca 
2 sekunder.
Om du vill avsluta det aktiva samtalet 
på en ansluten enhet och återuppta 
det parkerade samtalet på den andra 
enheten trycker du på flerfunktions-
knappen.
Om du vill växla mellan det aktiva 
samtalet på den ena enheten och det 
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parkerade samtalet på den andra hål-
ler du flerfunktionsknappen intryckt 
i ca 2 sekunder.

Slå på och stänga av 
indikatorerna

Som standard visas indikatorlamporna 
i alla situationer. Om du vill stänga 
av lamporna i vissa situationer (t.ex. 
under ett samtal eller när headsetet 
är anslutet till en enhet) håller du ned 
flerfunktionsknappen och drar och 
håller ned volymknappen i ca 5 sekun-
der när headsetet är anslutet till en 
enhet. Den gula indikatorn blinkar 
en gång.
Om du vill sätta på lamporna igen 
håller du ned flerfunktionsknappen 
och drar och håller upp volymknappen 
i ca 5 sekunder. Den gröna indikatorn 
blinkar en gång.

Radera eller återställa 
inställningarna

Om du vill rensa alla inställningar från 
headsetet (inklusive inställningar du 
gjort med Nokia Accessory Setup 
Application) stänger du av headsetet 
och håller ned flerfunktionsknappen 
i cirka 8 sekunder. Headsetet piper 
två gånger och den röda och gröna 
indikatorlampan blinkar växelvis. När 
inställningarna har tagits bort aktive-
ras kopplingsläget.
Om headsetet slutar fungera trots att 
det är laddat och du vill återställa det 
sätter du in headsetet i laddaren och 
håller samtidigt ned flerfunktions-
knappen.

Felsökning
Om du inte kan ansluta headsetet till 
den kompatibla enheten ska du se till 
att headsetet är laddat, påslaget och 
hopkopplat med enheten.
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Information om batteri och laddare
Enheten har ett inbyggt, laddningsbart 
batteri som inte kan tas bort. Försök inte 
att ta bort batteriet från enheten efter-
som det kan medföra att enheten skadas. 
Denna enhet är avsedd att användas med 
ström från följande laddare: AC-3, AC-4, 
AC-5, AC-8, AC-15 och DC-4. Det exakta 
modellnumret på laddaren kan variera 
beroende på kontakttypen. Kontaktvari-
anten identifieras genom en av följande: 
E, X, AR, U, A, C, K eller B. Batteriet kan 
laddas och laddas ur hundratals gånger, 
men så småningom har det tjänat ut.

Samtals- och passningstider är bara 
uppskattningar. De faktiska tiderna beror 
på bland annat inställningarna i enheten, 
vilka funktioner som används, batteriets 
skick och temperaturen.

Om batteriet inte har använts på länge 
kan det vara nödvändigt att ansluta 
laddaren och sedan koppla ur och koppla 
in den igen för att starta laddningen.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta 
några minuter innan laddningsindikatorn 
visas.

Koppla bort laddaren från eluttaget och 
enheten när den inte används. Lämna 
inte ett fulladdat batteri i laddaren efter-
som överladdning kan förkorta batteriets 
livslängd. Ett fulladdat batteri som inte 
används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 
25 °C. Vid extrema temperaturer minskar 
batteriets kapacitet och livslängden 
förkortas. En enhet med för varmt eller 
kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Kasta aldrig batterier i öppen eld 
eftersom de riskerar att explodera. Kasta 
batterierna enligt lokala bestämmelser. 
Lämna dem till återvinning om det går. 
Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Använd endast laddaren i det syfte som 
den är avsedd för. Om du använder 
laddaren på andra sätt, eller om du 
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använder en icke godkänd laddare, kan 
det medföra risk för brand, explosion eller 
annan fara, och det kan leda till att 
garantin inte längre gäller. Om du tror att 
laddaren är skadad ska du ta den till ett 

servicecenter för inspektion innan du 
fortsätter att använda den. Använd aldrig 
en skadad laddare. Använd endast 
laddaren inomhus.

Ta hand om enheten
Sköt noga om enheten, laddaren och till-
behören. Genom att följa nedanstående 
råd kan du se till att garantin täcker 
eventuella skador.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och 
alla typer av vätskor kan innehålla 
ämnen som fräter på de elektroniska 
kretsarna. Om enheten blir blöt låter 
du den torka ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten 
i dammiga eller smutsiga miljöer. 
Enhetens rörliga delar och elektro-
niska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten i hög 
temperatur. Höga temperaturer kan 
förkorta livslängden för enheten, 

skada batteriet och förvränga eller 
smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten i låg temperatur. 
När enheten värms upp till normal 
temperatur kan det bildas fukt på 
insidan, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka 
inte heller på den. Om den behandlas 
omilt kan kretskorten och mekaniken 
gå sönder.

• Använd bara en mjuk, ren och torr 
trasa för att rengöra enheten på 
utsidan.
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• Måla inte enheten. Målarfärg kan 
täppa till dess rörliga delar och hindra 
normal användning.

Återvinning
Lämna alltid uttjänta elektronikproduk-
ter, batterier och förpackningar till en 
återvinningsstation. På så vis hjälper du 
till att undvika okontrollerad sophante-
ring och främja återvinning av material. 
Besök www.nokia.com/werecycle (eller 
www.nokia.mobi/werecycle om du surfar 
på en mobil enhet) för mer miljöinforma-
tion om din produkt samt information om 
återvinning av Nokia-produkter.

Den överkorsade soptunnan på 
produkter, batteri, litteratur eller 
paketering innebär att alla elek-
triska och elektroniska produk-
ter, batterier och ackumulatorer 

ska lämnas till en återvinningsstation vid 
slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU. 
Kasta inte dessa produkter med det van-
liga hushållsavfallet. Se www.nokia.com/
ecodeclaration om du vill ha mer miljö-
information om enheten.


	Nokia Bluetooth-headset BH-609
	Inledning
	Min knapp
	Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

	Komma i gång
	Ladda batteriet
	Slå på och stänga av
	Koppla ihop och ansluta headsetet

	Användning
	Byta öronkudden
	Sätta på headsetet på örat
	Ändra volymen
	Samtal
	Hantera två samtal
	Ansluta till två enheter
	Koppla ihop och ansluta till två�enheter
	Hantera samtal

	Slå på och stänga av indikatorerna
	Radera eller återställa inställningarna
	Felsökning

	Information om batteri och laddare
	Ta hand om enheten



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (http://www.color.org)
  /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
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /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 /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


