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Înainte de a pune în funcţiune monitorul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest
manual. Păstraţi manualul ca referinţă pe viitor.

NOTĂ: Aceste specificaţii pot fi modificate fără notificare în prealabil.

PENTRU SIGURANŢA DUMNEAVOASTRĂ
Declaraţie de interferenţă radio FCC pentru clasa B
AVERTISMENT (PENTRU MODELE CERTIFICATE FCC )

NOTĂ: Acest echipament a fost testat şi este conform cu limitele pentru aparatură digitală de clasa B,
conform Părţii 15 din Regulile FCC. Aceste limite au scopul de a asigura o protecţie suficientă
împotriva interferenţelor dăunătoare în cadrul unei instalaţii rezidenţiale. Acest echipament
generează, foloseşte şi poate radia frecvenţe radio, iar dacă nu este utilizat în conformitate cu
instrucţiunile, poate cauza interferenţe cu comunicaţiile radio. Totuşi, nu există nici o garanţie că vor
apărea interferenţe în cadrul unei instalaţii particulare. Dacă acest echipament cauzează interferenţe
dăunătoare cu recepţia semnalelor radio sau TV, ccare pot fi determinate prin pornirea şi oprirea
echipamentului, utilizatorul trebuie să încerce sî remedieze interferenţa prin una sau mai multe din
măsurile următoare:

1. Reorientaţi sau mutaţi antena receptoare.
2. Măriţi distanţa între echipament şi receptor.
3. Conectaţi echipamentul la o priză aflată pe un alt circuit decât cea la care este conectat receptorul.
4. Consultaţi dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru a primi asistenţă.

NOTĂ
1. Modificările care nu sunt aprobate expres de partea responsabilă pentru conformitate pot anula
autorizarea utilizatorului de a folosi echipamentul.
2. Producătorul nu este răspunzător pentru interferenţele radio sau TV cauzate de modificările
neautorizate aduse acestui echipament. Utilizatorul este răspunzător pentru a remedia astfel de
interferenţe.

AVERTISMENT
Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi monitorul la ploaie sau umiditate. Monitorul se află sub tensiune
înaltă. Nu deschideţi carcasa. Consultaţi personalul calificat pentru operaţiunile de service.

PRECAUŢII
Nu folosiţi monitorul în apropierea apei; nu îl lăsaţi într-un loc umed.
Orificiile din spatele monitorului au scopul de a asigura ventilaţia. Pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare a monitorului şi pentru
a-l proteja împotriva supraîncălzirii, asiguraţi-vă că aceste orificii nu sunt blocate sau acoperite.
Monitorul trebuie să fie conectat numai la tipul de sursă indicată pe etichetă. Dacă nu sunteţi sigur de tipul de sursă de alimentare de care
dispuneţi, consultaţi dealerul sau compania locală de distribuţie a energiei electrice.
Deconectaţi unitatea în timpul unei furtuni sau atunci când aceasta nu este utilizată pentru perioade îndelungate de timp. Acest lucru va
proteja monitorul împotriva deteriorării cauzate de căderi de tensiune.
Nu suprasolicitaţi prizele de perete sau cablurile de extensie. Suprasolicitarea poate cauza un incendiu sau electrocutare.
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Nu încercaţi să efectuaţi operaţiuni de service; deschiderea sau îndepărtarea carcasei vă poate expune la tensiuni periculoase. Consultaţi
personalul specializat de service.
Pentru a asigura o funcţionare corespunzătoare, folosiţi monitorul cu computerele listate UL, care au prize configurate corespunzător,
marcate între 100-240V c.a, min. 1.0A
Priza de perete va fi instalată lângă echipament şi va fi accesibilă.

NOTE SPECIALE PRIVITOARE LA MONITOARELE LCD

NOTE
Datoriă luminii fluorescente, ecranul poate licări la prima folosire. Opriţi comutatorul de aplimentare, apoi porniţi-l din nou pentru a vă
asigura că acest efect dispare. De asemenea, puteţi folosi funcţia AUTO.
Puteţi constata că ecranul are o luminozitate neuniformă, în funcţie de tipul de desktop folosit.
Ecranul LCD are oixeli de 99.99% sau mai mult. Acesta poate include defecte de 0.01% sau mai puţin, cum ar fi pixeli lipsă sau un pixell
aprins tot timpul.
Datorită naturii ecranului LCD, poate apărea o persistenţă a imaginii anterioare după comutarea imaginii, când imaginea respectivă a fost
afişată timp de 1 oră. În această situaţie, imaginea se va modifica treptat, sau puteţi opri alimentarea timp de câteva ore.
Durata de viaţă a lămpii fluroescente folosite pentru monitorul LCD este de aproximativ 50.000 ore. Contactaţi dealerul pentru a o schimba
atunci când ecranul este întunecat, când imaginea tremură sau când nu se aprinde. Nu încercaţi să înlocuiţi lampa.

ÎNAINTE DE A FOLOSI MONITORUL

CARACTERISTICI
• Monitor color TFT 43,2cm (17")
• Display clar cu contrast bun pentru Windows
• Rezoluţii recomandate:1280X 1024 @75Hz
• EPA ENERGY STAR
• Economie de spaţiu, design compact

CABLUL DE ALIMENTARE
Sursa de alimentare:

1. Asiguraţi-vă că folosiţi un cablu de alimentare corespunzător pentru regiunea dumneavoastră.
2. Acest monitor LCD foloseşte un cablu universal de alimentare care permite funcţionarea fie la  100/120Vc.a. fie la 220/240V c.a. (nu
sunt necesare reglările).
3. Conectaţi cablul de alimentare c.a. la priza de intrare a adaptorului extern al monitorului LCD, apoi conectaţi celălalt capăt al adaptorului
extern la mufa de c.c. a monitorului LCD. Cablul de alimentare c.a. poate fi conectat fie la o priză de perete, fie la priza calculatorului, în
funcţie de cablul furnizat cu monitorul LCD.
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COMENZI ŞI CONECTORI

CABLU VIDEO
Conectarea cablului video

Conectaţi unul dintre conectoarele cu 15 pini ai cablului la portul video al computerului, şi strângeţi cele două şuruburi ale conectorului.
Conectaţi celălalt conector cu 15 pini la portul video al monitorului LCD şi strângeţi cele două şuruburi ale conectorului.

Conectarea cablului audio
Conectaţi unul dintre conectoarele cu 15 pini ai cablului de semnal la portul audio al computerului, şi strângeţi cele două şuruburi ale
conectorului. Conectaţi celălalt conector cu 15 pini la portul de intrare audio.
Conectaţi cablul de alimentare c.a. La adaptorul extern. Apoi conectaţi cablul cu mufă c.c. la priza de intrare c.c. în funcţie de tipul de curent
necesar pentru monitorul LCD.

REGLAREA UNGHIULUI VIZUAL
Pentru o vizualizare optimă, vă recomandăm să priviţi monitorul din faţă, apoi să îl reglaţi conform preferinţelor.
Susţineţi suportul, astfel încât monitorul să nu cadă când schimbaţi unghiul vizual.
Puteţi regla unghiul monitorului de la 5 la 15 grade.

NOTE
Nu atingeţi ecranul LCD. Puteţi deteriora sau distruge monitorul LCD.
Trebuie să fiţi atenţi să nu vă prindeţi degetele sau mâinile când schimbaţi unghiul.
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INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE

INSTRUCŢIUNI GENERALE

Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni monitorul sau pentru a-l opri. Celelealte butoane de control se află pe partea frontală
a monitorului. Schimbând aceste setări, imaginea poate fi reglată conform cu preferinţele dumneavoastră.

Cablul de alimentare trebuie să fie conectat
Conectaţi cablul video de la monitor la placa video.
Apăsaţi comutatorul de alimentare pentru a porni monitorul. LED-ul indicator se va aprinde.

BUTOANELE DE PE PANOUL FRONTAL

Butonul de reglare automată:
Când meniul OSD este oprit, apăsaţi acest buton pentru a activa funcţia de reglare automată.
Funcţia de reglare automată este folosită pentru a seta poziţia orizontală, poziţia verticală, ceasul şi focalizarea.

Luminozitate:
Reglarea luminozităţii sau a funcţiei

Contrast:
Reglarea contrastului sau a funcţiei

MENIU
Activează meniul OSD sau confirmă reglarea unei funcţii.

Butonul de alimentare:
Apăsaţi acest buton pentru a porni/opri monitorul.

Indicatorul de alimentare:
Albastru - Pornit
Rosu - Oprit

NOTE
Nu instalaţi monitorul la o locaţie situată lângă surse de căldură, radiatoare sau conducte de aer; nu amplasaţi monitorul sub acţiunea
directă a razelor solare, nu îl expuneţi la praf, la vibraţii mecanice sau impacturi.
Păstraţi cutia originală şi materialul de ambalare; acestea vă vor fi de folos când va trebui să transportaţi monitorul.
Pentru o protecţie maximă, reambalaţi monitorul aşa cum a fost ambalat în fabrică.
Pentru ca monitorul să aibă un aspect nou, trebuie să îl curăţaţi periodic cu o cârpă curată. Petele dificile se pot îndepărta cu o cârpă umedă
înmuiată în detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi diluant, benzen dau detergenţi abrazivi, deoarece vor deteriora dulapul. Ca
o precauţie, deconectaţi monitorul de la sursă înainte de a-l curăţa.
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CUM SE REGLEAZĂ O SETARE

1. Apăsaţi butonul MENU pentru a activa fereastra OSD.
2.Apăsaţi < sau > pentru a selecta funcţia dorită si apoi apasati MENIU inca odata
3.Apăsaţi < sau > pentru a modifica setările funcţiei curente si apoi apasati MENIU inca odata pentru confirmare
4. Dacă doriţi să reglaţi altă funcţie, reluaţi etapele 2-3.
5. Dacă doriţi să ieşiţi din imaginea OSD, selectaţi funcţia “Exit/EXIT OSD”, sau lăsaţi monitorul inactiv timp de 20 de secunde (setare
implicită în Windows), iar fereastra OSD se va închide automat.
6. Când fereastra OSD este activă, aceasta indică temporizarea semnalului de intrare

REGLAREA IMAGINII

1. LUMINOZITATE
1.1 Reglare automată a sensibilităţii

Sensibilitatea se reglează automat.
1.3 Intensitate

Intensitatea se reglează automat.
1.3 Contrast

Contrastul se reglează automat
1.4 Ieşire

2. CULOARE
2.1 Reglare automată a culorii

Culoarea se reglează automat.
2.2 Ieşire

3. IMAGINE
3.1 Configurare automată

Poziţia imaginii se reglează automat.
3.2 Ceas

Reglaţi ceasul imaginii-
3.3 Faza

Reglaţi focalizarea imaginii.
3.4 Poziţia orizontală

Reglaţi poziţia orizontală a imaginii.
3.5 Poziţia verticală

Reglaţi poziţia verticală a imaginii.
3.6 Ieşire

4. INSTRUMENTE
4.1 Repaus OSD

Controlaţi durata de intrare în repaus sau părăsiţi automat meniul OSD.
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4.2 Poziţia orizontală a OSD
Reglaţi poziţia orizontală a meniului OSD.

4.3 Poziţia verticală a meniului OSD
Reglaţi poziţia verticală a meniului OSD.

4.4 Volum (funcţia de frecvenţă audio)
Reglaţi volumul boxelor.

4.5 Restabilirea setărilor din fabrică
Reveniţi la setările implicite.

4.6 Ieşire

5. TONURILE DE GRI
Selecţie 5000k cald
6500k standard
9300k rece

Dacă 5000k,6500k, 9300k nu corespund cerinţelor dumneavoastră, puteţi regla tonurile de roşu, verde şi albastru prin intermediul meniului
definit de utilizator.

6.  LIMBĂ
Alegeţi limba meniului OSD, Engleză/Ceha/Rusă/Germană/Poloneză, etc.

7. IESIRE
Iesire din meniul OSD

CUM SE OPTIMIZEAZĂ MODUL DOS

1. Accesaţi modelul full screen în MS-DOS, tastaţi C:\>EDIT [apăsaţi enter]. Veţi accesa ecranul Dos-Editor.
2. Apăsaţi butonul AUTO (pe panoul frontal) timp de 2 secunde, iar monitorul se va regla automat. Puteţi regla imaginea manual, dacă
imaginea tremură sau este neclară, sau dacă nu se încadrează pe display.
3. Apăsaţi ALT-F, şi apoi X pentru a ieşi din ecranul Dos-Editor
Dacă încă există distorsiuni în DOS-MODE
Exemplu:
Imaginea nu se afişează full screen.
Fondul alb are dungi verticale.
Caracterele sunt distorsionate
Parametrii monitorului dumneavoastră erau setaţi la o rezoluţie greşită; vă rugăm să verificaţi dacă placa VGA suportă 720x400@70Hz
În general, modul DOS a fost setat cu placa VGA la rezoluţia 720x400@70Hz, dar o mică parte a fost setată la modul 640x400@70Hz
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PLUG AND PLAY

Caracteristica Plug & Play DDC1/2B
Monitorul este dotat cu capacităţi VESA DDC1/2B conform cu standardul VESA DDC. Acesta permite ca monitorul să informeze sistemul gazdă
despre identitatea sa; în funcţie de nivelul DDC, comunicaţi informaţii suplimentare despre capacităţile sale de display. Canalul de
comunicaţii se defineşte la două niveluri, DDC1 şi DDC2B.
DDC1 este un canal de date unidirecţional de la display la gazdă care transmite în continuu informaţii EDID. DDC2B este un canal de date
bidirecţional, bazat pe protocolul I2C. Gazda poate solicita informaţii EDID prin canalul DDC2B.

ACEST MONITOR NU ESTE FUNCŢIONAL DACĂ NU ARE SEMNAL VIDEO. PENTRU CA
MONITORUL SĂ FIE FUNCŢIONAL, TREBUIE SĂ EXISTE SEMNAL VIDEO.

Acest monitor întruneşte standardul Green pentru monitoare, stabilite de Asociaţia de Standardizare pentru produse video electronice
(VESA) şi/sau Agenţia Statelor Unite de Protecţie a Mediului şi Confederaţia Angajaţilor Suedezi (NUTEK). Această caracteristică are scopul
de a conserva energia electrică reducând cosnumul dacă nu este prezent un semnal video. Dacă monitorul nu are semnal video, după o
perioadă de repaus, se va deconecta automat. Astfel se reduce consumul intern al monitorului. După semnalul video este retsabilit,
displayul îşi revine automat întrucât monitorul este alimentat din nou la capacitate maximă. Aspectul este similar cu opţiunea de “screen
saver”, exceptând faptul că monitorul este complet oprit. Displayul se reaprinde prin apăsarea unei taste sau prin apăsarea unui buton
al mouse-ului.
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ASISTENŢĂ TEHNICĂ (ÎNTREBĂRI FRECVENTE)

Probleme şi întrebări Soluţii posibile

LED-ul de alimentare nu este pornit Verificaţi dacă monitorul este pornit de la butonul de alimentare
Trebuie să fie conectat cablul de alimentare.

Nu este accesibilă opţiunea Verificaţi dacă sistemul este compatibil cu opţiunea Plug & Play
PLUG AND PLAY Verificaţi dacă placa video este compatibilă cu opţiunea Plug & Play

Verificaţi dacă este îndoit pinul D-15 al cablului video

Imaginea este neclară Reglaţi contrastul şi luminozitatea

Imaginea tremură sau apar ondulaţii Mutaţi aparatele electrice care pot cauza interferenţe.
pe ecran.

LED-ul de alimentare este pornit Butonul de alimentare al  computerului trebuie să fie pornit
(roşu), dar nu există semnal video Placa video trebuie să fie bine montată la locul ei.
sau nu se vede nici o imagine. Asiguraţi-vă că aţi conectat bine cablul video la computer.

Verificaţi cablul video al monitorului şi asiguraţi-vă că pinii nu sunt îndoiţi.
Asiguraţi-vă că funcţionează computerul apăsând tasta CAPS LOCK şi urmărind LED-ul CAPS
LOCK. LED-ul trebuie să se pornească sau să se oprească după ce apăsaţi tasta CAPS LOCK.

Absenţa uneia dintre culorile Verificaţi cablul video al monitorului şi asiguraţi-vă că pinii nu sunt îndoiţi.
primare (roşu, verde sau albastru).

Imaginea nu este centrată sau nu Reglaţi frecvenţa pixelilor (TEMPORIZATOR) şi FAZĂ sau apăsaţi tasta rapidă (AUTO).
este dimensionată corespunzător.

Imaginea are defecte de culoare Reglaţi culorile RGB sau selectaţi tonurile de gri
(albul nu pare “alb”)

Luminozitate sau contrast slabe. Durata de viaţă a iluminaţiei fundalului este limitată. În 30000 de ore, luminozitatea s-a
redus la jumătate din valoarea iniţială. Trimiteţi monitorul la un service autorizat.

Perturbări orizontale sau verticale Folosiţi modul de închidere win 95/98/2000/XP , reglaţi temporizatorul sau faza, sau
pe ecran. apăsaţi tasta rapidă AUTO.

TEMPORIZATORUL (frecvenţa pixelilor) controlează numărul de pixeli scanaţi de o scanare orizontală. Dacă frecvenţa este incorectă, ecranul
prezintă dungi verticale iar imaginea nu are o lăţime corectă.

FAZA reglează faza semnalului de temporizare al pixelilor. Dacă fraza este incorect reglată, imaginea are dereglări orizontale la imagini
luminoase.

Pentru reglarea de FAZĂ sau TEMPORIZATOR folosiţi “modelul de formare a punctelor”sau modul win 95/98/2000/XP.
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MESAJE DE EROARE ŞI SOLUŢII POSIBILE

CABLUL NU ESTE CONECTAT:
1. Verificaţi dacă este bine conectat cablul de semnal. Dacă nu este bine conectat, strângeţi şuruburile conectorului.
2. Verificaţi pinii de conectare ai cablului de semnal.

INTRAREA NU ESTE SUPORTATĂ:
Computerul a fost setat la un mod de display necorespunzător. Setaţi computerul la modul de display din tabelul de mai jos.

ACEST MOD NU ESTE SUPORTAT, ÎNCERCAŢI O ALTĂ SETARE A PLĂCII VIDEO:
Rezoluţia computerului nu respectă specificaţia VESA.

REZOLUŢIE:

REZOLUŢIE: FRECVENTA VERTICALA REZOLUŢIE: FRECVENTA VERTICALA

640×480 60Hz 800×600 75Hz

720×400 70Hz 1024×768 60Hz

640×480 72Hz 1024×768 70Hz

640×480 75Hz 1024×768 75Hz

800×600 56Hz 1280×1024 60Hz

800×600 60Hz 1280×1024 75Hz

800×600 72hz 

ORARUL PRESETAT DIN FABRICĂ

STANDARD REZOLUŢIE FRECVENŢĂ ORIZONTALĂ FRECVENŢĂ VERTICALĂ

VGA 720×400 31.47 kHz 70.00 Hz
640×480 31.469 kHz 60.00 Hz
640×480 37.861 kHz 72.00 Hz
640×480 37.5 kHz 75.00 Hz

SVGA 800×600 35.156 kHz 56.00 Hz
800×600 37.879 kHz 60.00 Hz
800×600 48.077 kHz 72.00 Hz
800×600 46.875 kHz 75.00 Hz

XGA 1024×768 48.363 kHz 60.00 Hz
1024×768 56.476 kHz 70.00 Hz
1024×768 60.023 kHz 75.00 Hz

SXGA 1280×1024 63.981kHz 60.020Hz
1280×1024 79.976kHz 75.025Hz
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ATRIBUIREA PINILOR CONECTORULUI PENTRU INTRAREA SEMNALULUI VGA

NR. PIN DESCRIERE NR. PIN DESCRIERE
1. Roşu 9. +5V
2. Verde 10. Împământare
3. Albastru 11. Împământare
4. Împământare 12. DDC-Serial Data
5. Împământare 13. H-Sync
6. R-Împământare 14. V-Sync
7. G-Împământare 15. Ceas DDC-Serial
8. B-Împământare
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SPECIFICAŢII

Panoul LCD Sistemul principal Monitor LCD Color TFT
Dimensiune 43.2cm(17")
Pixeli 0.264mm(H)-0.264mm(V)
Culorile displayului 16M

Rezoluţie maximă 1280-1024@75HZ

Plug & Play VESA DDC1/2BTM

DImensiune maximă a ecranului Orizontal:13.3'(337.9mm)
Vertical:10.6'(270.3mm)

Aspecte privitoare la mediu: Temperatura de funcţionare:0°C până la 40°C
Temperatura de depozitare:-20°C până la 60°C
Umiditatea de funcţionare:10% până la 90%

Butoane externe: Comutator Butonul de reglare automată/Exit
Luminozitate
Contrast:
Meniu/Intrare
Tasta de alimentare

Funcţii Intensitate
Contrast
Culoare
Limba
Reglare automată
Ieşire
Restabilirea setărilor implicite

Steaua EPA PORNIT <40W(pentru 2 CCFL)
OPRIT <3W

Respectarea rreglementărilor FCC,CB,CE,UL

Parametrul principal (parametrii diferă în funcţie de model)

Unghi vizual (orizontal/vertical) 140°/130°

Timp de răspuns 8ms

Contrast 500:1

Intensitate 300 cd/m2
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VERIFICAREA CONŢINUTULUI PACHETULUI

Pachetul trebuie să conţină următoarele:

1. Monitor LCD 1 set
2. Manual de utilizare 1 buc
3.Cablu de alimentare 1 buc
4.Cablu de semnal VGA 1 buc
5. Cablu audio 1 buc
6. Adaptor 1 buc



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /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


