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A készülék gombjai és részei (elöl)

1 — Hallgató
2 — Választógombok
3 — Multimédia gomb
4 — Menü gomb 
5 — Hívás gomb
6 — Számbillentyűzet
7 — Mikrofon

8 — Navi™-tárcsa; a továbbiakban vezérlőgomb
néven szerepel.
9 — Vége gomb
10 — Törlés gomb C
11 — Másodlagos kamera
12 — Fényérzékelő

1 — Bekapcsológomb
2 — Nokia AV-csatlakozó kompatibilis
kihangosítókhoz és fejhallgatókhoz
3 — A billentyűzet lezárására vagy feloldására
használható biztonsági kapcsoló
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A készülék gombjai és részei (hátul és
oldalt)

1 és 9 — Sztereó hangszórók háromdimenziós
hangeffektusokkal
2 — Nagyítás / Hangerő gomb

3 — Kétfokozatú rögzítés gomb automatikus
élességállításhoz, állókép rögzítéséhez és
videofelvételhez.
4 — Vaku és videofény
5 — Főkamera nagy felbontású (legfeljebb 5
megapixel) képek készítéséhez és videó
rögzítéséhez.
6 — Memóriakártya-nyílás kompatibilis microSD-
kártyához, valamint Micro USB-csatlakozó a
kompatibilis számítógéphez való csatlakoztatáshoz
7 — Töltőcsatlakozó
8 — Csuklópánt befűzési helye
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Az SIM-kártya és az akkumulátor
behelyezése
Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki
a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.
1. A készülék

hátulját
magunk felé
tartva
nyomjuk meg
és tartsuk
lenyomva a

kioldógombot, majd emeljük fel a fedelet.
2. Helyezzük be a

SIM-kártyát a
kártyatartóba. A
kártya
érintkezőket
tartalmazó
felülete lefelé
nézzen.

3. Helyezzük be az
akkumulátort.

4. A fedél

visszahelyezéséhez irányítsuk a felső
rögzítőzárakat a nyílások felé, majd nyomjuk a
fedelet lefelé, amíg az a helyére nem pattan.
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A SIM-kártya eltávolítása
A SIM-kártya eltávolításához csúsztassuk el a reteszt
a nyíl irányába.
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A készülék bekapcsolása
1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a

bekapcsológombot.
2. Ha a készülék a PIN-kódot

vagy a biztonsági kódot
kéri, írjuk be azt, és
nyomjuk meg a bal oldali
választógombot. Az gyári
biztonsági kód az 12345.
Ha elfelejtjük a kódot, és a
készülék zárolva van, a
zárolás feloldásához
szervizszolgáltatást kell
igénybe vennünk, amiért
külön díjat számíthatnak fel. További
tájékoztatásért forduljunk egy Nokia Care
ponthoz vagy a készülék értékesítőjéhez.
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Antennahelyek
A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet.
Bármely más rádió adó-vevő készülékhez
hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges
megérintését, amikor az használatban van. Az
antenna megérintése hatással van a
rádiókommunikáció minőségére, a készülék a
szükségesnél magasabb energiaszinten való
működését okozhatja, valamint csökkentheti az
akkumulátor élettartamát.

1 — Mobiltelefon antennája
2 — FM-adó antennája
3 — A Bluetooth- és a WLAN-kapcsolat antennája és
a GPS-vevőkészülék
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Memóriakártya
Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által
jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártyák
használjunk. A Nokia az elfogadott ipari
szabványokat használja a memóriakártyák
esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák
nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A
nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a
kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a
kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártya
behelyezése
Lehet, hogy a készülékbe már be van helyezve
memóriakártya. Ha nincs behelyezve a kártya,
tegyük a következőket:
1. Csúsztassuk be ujjunkat a memóriakártya-nyílás

fedele melletti mélyedésbe, és nyissuk ki a
fedelet. Húzzuk el a fedelet balra, hogy a
csuklópánt látható legyen, majd fordítsuk el a
fedelet oldalra.

2. Helyezzük be a
kompatibilis
memóriakártyát a
nyílásba.
Ügyeljünk arra,
hogy a kártya
érintkezői lefelé és
a nyílás felé
nézzenek.

3. Nyomjuk be a
kártyát. Ha a
kártya a
helyére került,
kattanás
hallható.

4. Nyomjuk vissza
a csuklópántot,
és csukjuk be a fedelet. Ellenőrizzük, hogy a fedél
tökéletesen zárva van-e.
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A memóriakártya
eltávolítása

Fontos:  Ne távolítsuk el a memóriakártyát
olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet
hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet
közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a
memóriakártyában és a készülékben egyaránt,
valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.
1. Nyomjuk meg a bekapcsolás gombot és

válasszuk a Mem.k. eltávolítása parancsot.
Minden alkalmazás bezáródik.

2. Amikor A memóriakártya eltávolításával
minden megnyitott alkalmazás bezáródik.
Folytatja? üzenet megjelenik, válasszuk az
Igen lehetőséget.

3. Amikor megjelenik a
Távolítsa el a
memóriakártyát, és
nyomja meg az OK
gombot felirat, nyissuk
fel a memóriakártya-
nyílás fedelét.

4. Nyomjuk be a kártyát,
hogy a rögzítés kioldjon.

5. Húzzuk ki a memóriakártyát. Ha a készülék be
van kapcsolva, válasszuk az OK lehetőséget.
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Az akkumulátor töltése
1.

Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt a fali
csatlakozóaljzathoz.

2. Csatlakoztassuk a készülékhez a töltőkábelt. Ha
az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat,
hogy a töltésjelző csak rövid idő elteltével
jelenik meg.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a
töltésjelző mozgása abbamarad. Húzzuk ki a
töltőt a készülékből, majd a fali
csatlakozóaljzatból.

Tipp:  A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból,
ha nem használjuk. A hálózati aljzatba dugott
töltő akkor is fogyaszt áramot, ha nincs a
készülékhez csatlakoztatva. 11



Fülhallgató
A készülékhez kompatibilis fülhallgatót vagy
fejhallgatót csatlakoztathatunk. Lehet, hogy ki kell
választanunk a kábelmódot.

Figyelmeztetés:  A
fülhallgató használatakor a
külső zajok észlelésének
képessége csökkenhet. Ne
használjuk a fülhallgatót, ha
az veszélyeztetheti a
biztonságunkat.
Kihangosítós
telefonhívásokhoz a
fülhallgatót kompatibilis
távvezérlő egységgel együtt
használjuk, vagy vegyük
igénybe a készülék mikrofonját.
A készülék 3,5 mm-es Nokia AV-csatlakozójához
kompatibilis TV-kimeneti kábelt is
csatlakoztathatunk.
Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek
kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkreteheti
a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne
csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót
csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely
nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott
eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a
hangerőre.
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A csuklópánt felerősítése
1. Vegyük le a hátlapot.
2. Fűzzük be a csuklópántot, majd húzzuk szorosra.
3. Helyezzük vissza a

hátlapot.
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Hivatkozások
A megnyitott alkalmazások közötti váltáshoz
tartsuk lenyomva a  gombot. Az alkalmazások
háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az
akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.
A multimédia tartalom megtekintéséhez nyomjuk
meg a multimédia gombot.
Internetkapcsolat indításához (hálózati
szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és
tartsuk lenyomva a 0 gombot.
A legtöbb alkalmazásban a leggyakrabban használt
beállítási elemeket ( ) a vezérlőgomb
megnyomásával tekinthetjük meg.
Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a
bekapcsológombot, és válasszunk ki egy másik
üzemmódot.
Az Általános és a Néma üzemmód közötti váltáshoz
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.
A hangpostafiók felhívásához (hálózati
szolgáltatás) készenléti állapotban nyomjuk meg és
tartsuk lenyomva az 1 gombot.
A legutóbb tárcsázott telefonszámok listájának
megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg a
hívás gombot.

Hangutasítások használatához készenléti módban
tartsuk lenyomva a jobb oldali választógombot.
Ha törölni szeretnénk egy alkalmazást a menüből,
akkor válasszuk ki az alkalmazást, majd nyomjuk
meg a C gombot. Néhány alkalmazást esetleg nem
lehet eltávolítani.
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A kijelzőn megjelenő ikonok
  A készüléket GSM-hálózatban használjuk

(hálózati szolgáltatás).
  Az Üzenetek alkalmazás Bejövő mappájában

egy vagy több olvasatlan üzenetünk van.
  Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli

postafiókba.
  A Kimenő mappában üzenetek várakoznak

elküldésre.
  Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.

  A csengetés típusának beállítása Néma, akkor az
üzenetjelző hang és az e-mail figyelmeztetés
hangja ki van kapcsolva.

  Időzített üzemmód van bekapcsolva.
  A készülék billentyűzete le van zárva.

  Ébresztést állítottunk be.
  A második telefonvonal használatban van

(hálózati szolgáltatás).
  Minden bejövő hívást másik számra

irányítottunk át (hálózati szolgáltatás). Ha két
telefonvonalunk van, az aktív vonalat egy szám
jelzi.

  A készülék WLAN-hálózaton vagy UMTS-
hálózaton (hálózati szolgáltatás) keresztül
kapcsolódik a hálózathoz és internetes hívásra kész.

  Kompatibilis microSD-kártya van a készülékbe
helyezve.

  Kompatibilis fülhallgató van csatlakoztatva a
készülékhez.

  Kompatibilis tévékimeneti kábel van
csatlakoztatva a készülékhez.

  Kompatibilis szöveges telefon van
csatlakoztatva a készülékhez.

  Adathívás van folyamatban (hálózati
szolgáltatás).

  A csomagkapcsolt adatátviteli GPRS-kapcsolat
aktív (hálózati szolgáltatás). A  ikon azt jelzi, hogy
a kapcsolat várakoztatva van, a  ikon pedig azt,
hogy a kapcsolat elérhető.

  A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat a
hálózat azon részében működik, amely támogatja
az EGPRS funkciót (hálózati szolgáltatás). A  ikon
azt jelzi, hogy a kapcsolat várakoztatva van, a 
ikon pedig azt, hogy a kapcsolat elérhető. Az ikonok
azt mutatják, hogy az EGPRS szolgáltatás elérhető a 15



hálózatban, de a készülék nem feltétlenül az EGPRS
funkciót használja az adatátvitelhez.

  Beállítottuk, hogy a készülék vezeték nélküli
helyi hálózatot keressen, és a készülék talált is ilyet
(hálózati szolgáltatás).

  Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött
létre egy titkosított hálózattal.

  Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat jött létre
egy titkosítás nélküli hálózattal.

  A Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.
  A Bluetooth-kapcsolaton keresztül adatátvitel

folyik. Ha az ikon villog, a készülék egy másik
készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.

  Aktív USB-kapcsolat van folyamatban.
   Szinkronizálás folyamatban.
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A billentyűzet lezárása
A készülékbe beprogramozott hivatalos
segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet
zárolt állapotában felhívható.
A gombok zárolásához vagy kioldásához használjuk
a készülék felső részén, a bekapcsológomb mellett
lévő zárkapcsolót.
Ha azt szeretnénk, hogy a billentyűzár egy bizonyos
idő elteltével automatikusan bekapcsolódjon,
nyomjuk meg a  gombot, majd válasszuk az
Eszközök > Beállítások > Általános >
Biztonság > Telefon és SIM-kártya >
Automatik. bill.zár ideje lehetőséget.
Gyenge fényviszonyok esetén a billentyűzet
megvilágításához nyomjuk meg röviden a
bekapcsológombot.
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A készülék testreszabása
A készüléket testreszabhatjuk a készenléti mód, a
főmenü, a hangok, a témák vagy a betűméret
módosításával. A testreszabás beállításai (például a
betűméret megadása) a készülékbeállításoknál
érhetők el.

Cserélhető hátlap
Ha lecseréljük a készülék hátlapját, a kijelzőn lévő
téma úgy módosul, hogy illeszkedjen a hátlap
színéhez.
Ha azt szeretnénk, hogy a téma automatikusan
változzon meg, akkor olyan kompatibilis hátlapra
van szükségünk, amely kezelni tudja a
témamódosítás funkciót.
Ha szeretnénk megadni, hogy a téma
automatikusan módosuljon-e, nyomjuk meg a 
gombot, és válasszuk az Eszközök >
Beállítások > Általános > Testreszabás >
Témák > Témaváltás parancsot.

A készenléti állapot
módosítása
A készenléti üzemmód megjelenésének
módosításához nyomjuk meg a  gombot, majd
válasszuk az Eszközök > Beállítások >
Általános > Testreszabás > Készenléti
állapot > Készenléti téma lehetőséget.  Az aktív
készenléti kijelzőn az
alkalmazásokra mutató
hivatkozások, valamint az
alkalmazások, például a
naptár vagy a lejátszó
eseményei jelennek meg.
Az aktív készenléti
állapotban megjelenő
alapértelmezett
hivatkozási ikonok vagy a
választógomb
hivatkozásainak
módosításához válasszuk az Eszközök >
Beállítások > Általános > Testreszabás >
Készenléti állapot > Hivatkozások lehetőséget.
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Egyes hivatkozások rögzítettek, és nem
módosíthatók.
A készenléti állapotban megjelenő óra típusának
kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot, és
válasszuk az Alkalmazások > Óra > Opciók >
Beállítások > Óratípus beállítást. 
A készenléti állapothoz tartozó háttérkép és
kijelzővédő szintén megváltoztatható az
eszközbeállításoknál.

Tipp:  Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy futnak-
e alkalmazások a háttérben, nyomjuk meg és
tartsuk lenyomva a  gombot. A
használaton kívüli alkalmazások bezárásához
nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a C
gombot. Ha az alkalmazásokat a háttérben
futni hagyjuk, az megnöveli a telefon
energiafogyasztását.
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Multimédia menü
A multimédia menüben elérhetjük a leggyakrabban
használt multimédiás tartalmakat. A kiválasztott
tartalom megjelenik a megfelelő alkalmazásban.

1. A multimédia menü
megnyitásához vagy
bezárásához nyomjuk
meg a multimédia
gombot.

2. Az ablaktáblákban való
böngészéshez
lapozzunk balra vagy
jobbra, vagy ha a
Navi™ tárcsa be van
kapcsolva, a fájlok
közötti tallózáshoz
csúsztassuk ujjunkat a vezérlőgomb pereme
körül.
Az ablaktáblák a következők:
● TV és videó  —  A legutoljára nézett videofájl

megtekintése, a készüléken tárolt videofájlok
megtekintése, vagy videoszolgáltatások
elérése.

● Zene  — A Zenelejátszó és a Most játszott
nézet megnyitása, a zeneszámok és

zenelisták közötti tallózás vagy a podcastok
letöltése és kezelése.

● Képek  — Az utoljára elkészített képek
megjelenítése, képekből vagy videofájlokból
álló diavetítés indítása, illetve az albumokban
található médiafájlok megtekintése.

● Játékok  — Az N-Gage játékok (hálózati
szolgáltatás) kipróbálása.

● Térképek  — A kedvenc helyszínek
megtekintése a Térképek alkalmazásban.

● Web  — A kedvenc weboldalak megtekintése
a böngészőben.

● Névjegyzék  — Névjegyek hozzáadása,
üzenetek küldése, hanghívások
kezdeményezése. Ha a listában egy üres
pozícióhoz névjegyet kívánunk adni, nyomjuk
meg a vezérlőgombot, majd válasszuk ki a
névjegyet. Üzenet küldéséhez a multimédia
menüben válasszuk ki a kívánt kapcsolatot,
majd az Opciók > SMS küldése vagy
Multimédia üz. küldése lehetőséget.

3. Az ablaktáblákban a felfelé és a lefelé
görgetéshez nyomjuk a vezérlőgombot felfelé
vagy lefelé. Elemek kiválasztásához nyomjuk
meg a vezérlőgombot.20



Az ablaktáblák sorrendjének módosításához
válasszuk az Opciók > Ablaktáblák elrendezése
lehetőséget.
Egy megnyitott alkalmazásból a multimédia
menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a
multimédia gombot.
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Terméktámogatás
A készülék használatával kapcsolatos
problémák
Ha információra van szükségünk a készülékkel vagy
annak működésével kapcsolatban, keressük fel a
www.nseries.com/support vagy a helyi Nokia
webhelyet: www.nokia.com. Tájékoztatást
kaphatunk a készülék saját súgójából vagy a
felhasználói útmutatóból is. Ha ezekkel sem sikerül
megoldani a problémákat, akkor tegyük az alábbiak
egyikét:
● Indítsuk újra a készüléket: kapcsoljuk ki a

készüléket és vegyük ki az akkumulátort. Néhány
másodperc múlva helyezzük vissza az
akkumulátort és kapcsoljuk be a készüléket.

● A Nokia Software Updater alkalmazás
használatával frissítsük a készülék szoftverét.
Látogassunk el a www.nokia.com/
softwareupdate vagy a helyi Nokia webhelyre.

● A felhasználói útmutatóban ismertetett módon
állítsuk vissza az alapbeállításokat. A
visszaállítás során a dokumentumok és a fájlok
nem törlődnek.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg,
lépjünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel.

Látogassuk meg a www.nokia.com/repair
webhelyet. Mielőtt a készüléket elküldjük a
szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot
a készüléken lévő adatokról.
Online elérhetőség
A  www.nseries.com/support címen vagy a helyi
Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a
letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó
szolgáltatásokon kívül megtalálhatjuk ennek az
útmutatónak a legújabb változatát is.

Tipp:  A terméktámogatási oldalakat a
készülék internetböngészőjével is elérhetjük.

Súgó
A súgó funkció segítséget nyújt a készülék
használata közben. Bármely alkalmazásból
elérhetjük a súgót az Opciók > Súgó lehetőség
kiválasztásával.
Felhasználói útmutató
A készülékkel kapcsolatos további fontos
információkért tekintsük meg a felhasználói
útmutatót.

22

http://www.nseries.com/support
http://www.nokia.com
http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/softwareupdate
http://www.nokia.com/repair
http://www.nseries.com/support

	Használatbavétel
	A készülék gombjai és részei (elöl)
	A készülék gombjai és részei (hátul és oldalt)
	Az SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése
	A készülék bekapcsolása
	Antennahelyek
	Memóriakártya
	A memóriakártya behelyezése
	A memóriakártya eltávolítása

	Az akkumulátor töltése
	Fülhallgató
	A csuklópánt felerősítése
	Hivatkozások
	A kijelzőn megjelenő ikonok
	A billentyűzet lezárása
	A készülék testreszabása
	Cserélhető hátlap
	A készenléti állapot módosítása

	Multimédia menü
	Terméktámogatás



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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 0.76
    /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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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 0.76
    /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


