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Obsługa

Rysunek 1: Element obsługi

Funkcje radia podtynkowego sterowane są 
przyciskami elementu obsługi:

krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza radio; 
długie naciśnięcie przełącza radio na tryb 
"Sleep".

Krótkie naciśnięcie uruchamia 
wyszukiwanie stacji.

Po naciśnięciu (-) radio jest ściszane; 
po naciśnięciu (+) radio jest zgłośniane.

Pamięć 1 / 2:
krótkie naciśnięcie wywołuje zapamiętaną 
stację; długie naciśnięcie zapisuje stację.
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Włączanie radia podtynkowego

Zależnie od czasu naciskania przycisku 
włączania/wyłączania  radio podtynkowe 
można włączyć w trybie "Manual" lub 
"Sleep":
Tryb "Manual"
Radio podtynkowe jest włączane przez 
krótkie naciśnięcie przycisku włączania/
wyłączania. Pozostaje ono włączone aż do 
ponownego naciśnięcia przycisku 
włączania/wyłączania.
Tryb "Sleep"
Tryb "Sleep" jest aktywowany przez 
naciskanie przycisku włączania/wyłączania 
aż do krótkiego wyciszenia radia. 
W trybie "Sleep" radio automatycznie 
wyłącza się po 30 minutach. Tryb usypiania 
jest sygnalizowany miganiem LED statusu 
"WŁĄCZENIA". 
Aktywacja trybu "Sleep" jest możliwa także 
przy włączonym radiu podtynkowym. 
W tym celu naciskać przycisk włączania/
wyłączania przez ok. 5 s.

i Włączanie automatyczne

Radio podtynkowe posiada funkcję 
włączania wraz z oświetleniem 
pomieszczenia lub za pomocą zegara 
sterującego. Ta funkcja zależy jednak od 
indywidualnych warunków instalacyjnych 
w mieszkaniu. Należy spytać instalatora 
elektrycznego, czy ta funkcja może zostać 
zrealizowana w Państwa mieszkaniu.
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Ustawianie głośności

Głośność jest ustawiana oboma 
przyciskami (+) i (-).
Naciskać prawy przycisk (+), aby zwiększyć 
głośność. 
Naciskać lewy przycisk (-), aby zmniejszyć 
głośność.

Wyszukiwanie stacji

Rozpocząć wyszukiwanie stacji przez 
krótkie naciśnięcie przycisku wyszukiwania 

. Podczas wyszukiwania świeci LED , 
a radio podtynkowe jest wyciszone. Po 
znalezieniu stacji gaśnie LED  i słychać 
stację.

i Zachowanie po włączaniu

Po włączeniu wywoływana jest ostatnio 
ustawiona stacja (pamięć 1/2 lub 
ustawiona ręcznie przez wyszukiwanie) 
z ostatnio ustawioną głośnością.

i Wyszukiwanie stacji

Kierunek wyszukiwania jest stały 
i przebiega ku rosnącym 
częstotliwościom. Po osiągnięciu górnej 
granicy zakresu częstotliwości 
(108,00 MHz), radio kontynuuje 
wyszukiwanie od dolnej granicy zakresu 
częstotliwości (87,50 MHz). Gdy proces 
wyszukiwania z powrotem osiągnie 
częstotliwość początkową, radio 
automatycznie przełącza na wyższy 
stopień czułości. Dzięki temu można 
odbierać także słabsze stacje.
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Zapisywanie stacji

Radio podtynkowe posiada dwa miejsca 
pamięci, w których można zapisywać po 
jednym stacji. W tym celu przez 
wyszukiwanie stacji należy wybrać stację 
do zapisania. Aby zapisać wymaganą 
stację należy naciskać odpowiedni przycisk 
pamięci przez ci najmniej 2 sekundy. 
Gdy przycisk pamięci zostanie naciśnięty, 
radio jest wyciszane. 
Przytrzymać naciśnięty przycisk pamięci, 
aż zapisany stacja będzie słyszalna, a obie 
diody statusu "Pamięć 1" i "Pamięć 2" 
zaświecą się. 
Ta akustyczna i wizualna sygnalizacja 
informuje o pomyślnym zapisaniu stacji.

Wywoływanie stacji

Krótko nacisnąć przycisk pamięci, aby 
wywołać zapamiętaną stację. Zapamiętana 
stacja jest odbierana i świeci LED statusu 
miejsca pamięci.

i Nadpisywanie pamięci

Jeśli miejsce pamięci jest już zajęte przez 
stację, to przy zapisywaniu nowej stacji 
zostanie ona przez nią zastąpiona.
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Instrukcja montażu

Rysunek 2: Konstrukcja radia podtynkowego

Radio podtynkowe składa się z części 
mocy (szarej), nakładki głośnikowej, 
modułu radia (czarnego) i elementu 
obsługi. Obydwa moduły podtynkowe są 
połączone kablem i mogą być dowolnie 
montowane w dwóch puszkach 
podtynkowych, jeden pod drugim lub obok 
siebie.

i Element obsługi

Element obsługi został zaprojektowany 
specjalnie dla radia podtynkowego. 
Przyciski czułe EIB pasują co prawda 
mechanicznie do modułu radia, ale 
pozostają bez funkcji.
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Montaż

Radio podtynkowe jest instalowane 
w dwóch puszkach podtynkowych 
(zalecenie: głębokie puszki). W przypadku 
instalacji w ścianach pustych należy 
stosować puszki podwójne, ponieważ 
otwory połączeniowe puszek pojedynczych 
są za wąskie na przewód łączący radia 
podtynkowego. 

Uwaga

Zabudowę i montaż urządzeń 
elektrycznych może wykonywać 
wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
Ze względów bezpieczeństwa przewodu 
zasilania napięciem (230 V) nie wolno 
układać przez puszkę montażową części 
radiowej.
Radio podtynkowe należy montować 
w sposób chroniący je przed kroplami 
i wodą rozpryskową, w pomieszczeniach 
zamkniętych.
Wszystkie urządzenia elektroniczne 
wysyłają sygnały zakłócające, które 
częściowo są odbierane przez radio. 
Z tego powodu, w razie bezpośredniej 
kombinacji radia podtynkowego 
z urządzeniami elektronicznymi w jednej 
jednostce instalacyjnej, mogą wystąpić 
zakłócenia odbioru. 
Dlatego przed zainstalowaniem takiej 
kombinacji należy na miejscu 
przeprowadzić kontrolę działania. 
Możliwe zakłócenia można zmniejszyć 
przez zwiększenie odległości między 
urządzeniami podtynkowymi.
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Podzespoły radia należy instalować 
w następującej kolejności:

1. Podłączyć napięcie zasilania (230 V) do 
zacisków L/N części mocy.

Rysunek 3: Część mocy (szary moduł)

2. Ewentualnie przyłączyć wejście 
dodatkowe (1) 230 V (patrz Strona 10).

3. Przeprowadzić przewód łączący do 
drugiej puszki.

4. Zamontować część mocy w puszce 
podtynkowej.

5. Wetknąć przewód łączący do modułu 
radia. Ze względów funkcyjnych można 
podłączyć przewód ochronny (PE) do 
zacisku X.

Rysunek 4: Moduł radia (czarny)
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6. Podłączyć ewentualnie bezpotencjałowe 
wejście dodatkowe (a/b) (patrz 
Strona 11).

7. Zamontować moduł radia.

8. Założyć ramkę osłaniającą i wetknąć 
nakładkę głośnikową oraz element 
obsługi.

i Zabezpieczenie przed kradzieżą

W celu zabezpieczenia przed kradzieżą 
można zamocować nakładkę głośnikową 
i element obsługi dołączonymi śrubami. 
W tym celu zdjąć najpierw osłony z obu 
nakładek.
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Funkcja dodatkowa

Radio podtynkowe dysponuje dwoma 
wejściami dodatkowymi: jednym 
bezpotencjałowym i jednym wejściem 
dodatkowym 230 V. Te wejścia dodatkowe 
pozwalają na włączanie i wyłączanie radia 
podtynkowego.
Przez wejście dodatkowe 230 V części 
mocy możliwe jest włączanie radia 
podtynkowego np. razem z oświetleniem 
pomieszczenia. W tym celu należy 
podłączyć przełączaną fazę z włącznika do 
wejścia dodatkowego 230 V radia 
podtynkowego (patrz Rysunek 5).

Rysunek 5: Wyłącznik na wejściu 
dodatkowym 230 V części mocy
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Włącznik Część mocy
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Do dodatkowego wejścia 
bezpotencjałowego modułu radia można 
np. podłączyć włącznik, przez który radio 
podtynkowe będzie włączane lub 
wyłączane. 
Do bezpotencjałowego wejścia 
dodatkowego można także podłączyć 
zestyk zwierny zegara sterującego (patrz 
Rysunek 6). Kombinacja radia 
podtynkowego i zegara sterującego może 
służyć np. jako radio-budzik.

Rysunek 6: Zegar sterujący na 
bezpotencjałowym wejściu 
dodatkowym modułu radia

Uwaga

Do bezpotencjałowego wejścia 
dodatkowego modułu radia (zacisk a/b) 
nie może być przyłożone napięcie.
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Zegar sterujący Moduł radia
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Dane techniczne

Napięcie robocze: 230 V AC
Zakres temperatury: 0 °C do +50 °C
Wilgotność powietrza: 25 do 90%
Zakres częstotliwości: 87,50 do 

108,00 MHz
Stopień ochrony: IP 20
Przyłączenie: Zaciski śrubowe

2,5 mm2 lub
2 x 1,5 mm2

Gwarancja

Udzielamy gwarancji na zasadach 
określonych w przepisach ustawowych.
Urządzenie należy przesłać opłaconą 
przesyłką wraz z opisem usterki do naszej 
centralnej placówki serwisowej.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald
www.gira.com

i Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu 
aktywowana jest funkcja autozapisu:
wyszukiwanie zaczyna się automatycznie 
od dolnej granicy zakresu częstotliwości 
(87,50 MHz). Pierwsze dwie znalezione 
stacje automatycznie zajmują miejsca 
pamięci 1 i 2.
12



13



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


