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Consideraţii legate de siguranţa în
exploatare
Citiţi cu atenţie aceste "Consideraţii legate de siguranţa
în exploatare" înainte de a instala echipamentul de
condiţionare a aerului şi aveţi grijă să-l instalaţi corect.
După finalizarea instalării, asiguraţi-vă că unitatea
funcţionează corespunzător în timpul operaţiunii de
punere în funcţiune. Instruiţi clientul cum să exploateze şi
să întreţină unitatea.

Semnificaţia simbolurilor de avertizare

Informaţiile clasificate ca NOTE conţin instrucţiuni în
vederea utilizării corespunzătoare a echipamentului.

Înainte de instalare

Accesorii
A se vedea figura 1. Verificaţi ca următoarele accesorii
să fie incluse în setul dvs.

Notă pentru instalator
Aveţi grijă să instruiţi clientul cum să exploateze cores-
punzător sistemul prezentându-i manualul de exploatare
furnizat.

BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Set de telecomandă fără cablu Manual de instalare

CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL ÎNAINTE
DE A PUNE ÎN FUNCŢIUNE UNITATEA. NU-L
ARUNCAŢI. PĂSTRAŢI-L LA ÎNDEMÂNĂ
PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.
INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORES-
PUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI SAU
ACCESORIILOR POATE CAUZA ELECTRO-
CUTARE, SCURTCIRCUIT, SCĂPĂRI,
INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE
ECHIPAMENTULUI. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
FOLOSIŢI DOAR ACCESORII FABRICATE DE
DAIKIN, CONCEPUTE ÎN MOD SPECIFIC
UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ŞI INSTALAŢI-
LE CU UN PROFESIONIST.
DACĂ NU SUNTEŢI SIGUR DE PROCEDEELE
DE INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAŢI
ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURA CU
DISTRIBUITORUL DVS. DAIKIN PENTRU
CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII.

Nerespectarea corespunzătoare a acestor 
instrucţiuni poate cauza pagube materiale 
sau accidentări.

■ Consultaţi de asemenea manualul de
instalare furnizat cu unitatea interioară şi
manualul de instalare furnizat cu panoul
decorativ.

■ Există numai 1 poziţie de instalare posibilă
a acestui set pe panoul decorativ. Este prin
urmare recomandat ca orientarea la
instalarea panoului decorativ să fie
confirmată înainte de instalarea acestui
set.

• Asiguraţi-vă că nimic nu împiedică
funcţionarea telecomenzii fără cablu.

• Asiguraţi-vă că semnalul de la tele-
comandă poate fi transmis uşor.

• Asiguraţi-vă că becul indicator al
funcţionării şi alte becuri indicatoare
sunt uşor de văzut.

• Asiguraţi-vă că lângă receptor nu
există nici o sursă de lumină sau bec
fluorescent.

• Asiguraţi-vă că receptorul nu este în
bătaia soarelui.

1 Receptor 6 Şurub autofiletant 
pentru placa 
transmiter

2 Telecomandă fără 
cablu

3 Suport pentru 
telecomandă

7 Brăţară
8 Placa transmiter

4 Şurub 
pentru instalarea 
suportului 
telecomenzii

9 Eticheta cu numărul 
unităţii

10 Manual de instalare
Manual de exploatare

5 Baterie alcalină de 
tip AAA.LR03
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Set de telecomandă fără cablu 4P563996-1 2019.01

Manual de instalare
1



4PRO563996-1.book  Page 2  Monday, February 4, 2019  12:39 PM
Instalarea telecomenzii

Instalarea telecomenzii fără cablu
■ Nu aruncaţi şi nu supuneţi la şocuri puternice tele-

comanda, şi de asemenea nu păstraţi telecomanda
în locuri expuse umezelii sau bătăii razelor de soare.

■ În timpul exploatării, îndreptaţi transmiţătorul tele-
comenzii în direcţia receptorului.

■ Distanţa de transmisie directă a telecomenzii este de
aproximativ 7 metri.

■ Semnalul nu poate fi transmis dacă între receptor şi
telecomandă se interpune un obstacol, precum o
perdea.

Instalarea pe perete sau pe stâlp
1 Fixaţi suportul telecomenzii cu

şuruburile furnizate.
2 Glisaţi de sus telecomanda în

suportul său.

Cum se introduc bateriile
1 Deschideţi capacul din

spate al telecomenzii
deplasându-l în direcţia
săgeţii.

2 Introduceţi bateriile
uscate incluse. Intro-
duceţi corect bateriile,
potrivind semnele de
polaritate (+) şi (–)
conform indicaţiilor. Apoi
închideţi la loc capacul.

Determinarea adresei şi telecomenzii MAIN/
SUB (principală/secundară)
■ Dacă se reglează mai multe telecomenzi fără cablu

pentru a funcţiona într-o încăpere, efectuaţi reglajul
adresei pentru receptor şi telecomanda fără cablu.

■ Dacă se reglează mai multe telecomenzi cu cablu
într-o încăpere, schimbaţi comutatorul MAIN/SUB al
receptorului.

Procedeul de reglaj

Reglajul receptorului

Reglaţi comutatorul de fixare adresă fără cablu (SS2) pe
placa transmiter în conformitate cu tabel de mai jos.

Când se utilizează pentru unitatea interioară 1 atât o
telecomandă cu cablu cât şi una fără cablu, telecomanda
cu cablu trebuie fixată pe MAIN. Prin urmare, fixaţi
comutatorul MAIN/SUB (SS1) al plăcii transmiter la SUB.

Reglajul adresei telecomenzii fără cablu

(A se vedea figura 3)

Reglaj din telecomandă

1 Ţineţi apăsat butonul   şi butonul   timp
de cel puţin 4 secunde pentru a introduce modul de
Reglaj de câmp. (Indicat în zona de afişaj în figură.)

2 Apăsaţi butonul  şi selectaţi un reglaj
corespunzător al afişajului (a/b). La fiecare apăsare a
butonului, afişajul comută între "a" şi "b". Consultaţi
"Reglajul afişajului a/b" la pagina 3 pentru înţelegerea
deplină a acestei funcţii.

3 Apăsaţi butonul   şi butonul  pentru a fixa adresa.

Adresa poate fi fixată de la 1 la 6, dar fixaţi-o la 1~3 şi
la aceeaşi adresă cu cea a receptorului. (Receptorul
nu funcţionează cu adresele 4~6.)

4 Apăsaţi butonul  pentru a confirma reglajul.

5 Ţineţi apăsat butonul  timp de cel puţin
1 secundă pentru a părăsi modul de Reglaj de câmp
şi a reveni din nou la afişajul normal.

(1)

(2)

Unitate nr.

1 2 3

Comutatorul de fixare 
adresă fără cablu (SS2)

MAIN SUB

Comutatorul MAIN/SUB 
(SS1)

A Mod de reglaj de câmp
B Adresa (este reglată din fabrică la "1")
C Reglajul afişajului

1    2    3

1    2    3

1    2    3

S
M

S
M
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Reglajul afişajului a/b

Telecomanda fără cablu are 2 reglaje posibile ale
afişajului.
Reglajul standard a indică permanent toate elementele
operaţionale, în timp ce reglajul de afişaj multisistem b
indică operaţiunile pentru o perioadă limitată de timp
numai după executarea reglajelor.
În cazul în care unitatea interioară ţintă este controlată
simultan;
■ de altă unitate în control de grup,
■ de o telecomandă cu cablu,
■ de o telecomandă centralizată,
unitatea interioară uneori nu reacţionează la comenzile
de cuplare/decuplare şi de reglaj al temperaturii de la
telecomanda fără cablu.
Pentru a nu încurca clientul cu posibile discrepanţe între
afişajul telecomenzii fără cablu şi starea efectivă de
funcţionare a unităţii interioare, se recomandă fixarea
afişajului de pe telecomanda fără cablu pe b într-un
astfel de reglaj de control. Verificaţi ce reglaj preferă
clientul şi potriviţi în conformitate cu acesta reglajul
afişajului.

Lipiţi eticheta cu numărul unităţii

Lipiţi etichetele cu numărul unităţii corespunzătoare atât
pe orificiul de evacuare a aerului de pe panoul decorativ
cât şi pe spatele telecomenzii fără cablu.

Instalarea plăcii transmiter
(A se vedea figura 2)

1 Scoateţi capacul cutiei de control aşa cum este
descris în manualul de instalare furnizat cu unitatea
interioară.

2 Fixaţi placa transmiter pe fundul evazării de pe corpul
unităţii interioare utilizând şuruburile furnizate pentru
placa transmiter aşa cum este prezentat în figură.

3 Conectaţi fasciculul mai scurt de cabluri de la placa
transmiter la conectorul X24A de pe placa cu circuite
imprimate din unitatea interioară. 
Scoateţi fasciculul mai lung de cabluri de la placa
transmiter în afara unităţii prin traseul cablajului de
legătură (partea de tensiune joasă) al unităţii
interioare.

4 Fixaţi cele 2 fascicule de cabluri de la placa trans-
miter cu ajutorul brăţării furnizate.

Reglajul 
afişajului

Afişajul 
telecomenzii

Rezultatul reglajului 
afişajului în cazul în care 
unitatea interioară ţintă 
este controlată simultan 
de mai mult de 
1 dispozitiv

a: standard Toate 
elementele 
operaţionale 
sunt afişate 
permanent.

În modul de comutare a 
funcţionării, reglajul 
temperaturii sau al unui 
parametru similar sunt 
efectuate de la tele-
comanda fără cablu, 
unitatea interioară refuză 
comanda.
(Sunet la recepţia 
semnalului: "piiih" sau 
"pic-pic-pic")
Drept rezultat, apare o 
discrepanţă între afişarea 
stării de funcţionare a 
unităţii interioare şi 
indicaţia afişajului 
telecomenzii.

b: multi-
sistem

Operaţiunile 
rămân afi-
şate numai 
un timp scurt 
după 
executarea 
comenzilor.

Întrucât indicaţiile de pe 
telecomanda fără cablu 
sunt decuplate, nu mai 
apar discrepanţe precum 
cea descrisă mai sus.

NOTĂ Stabiliţi acelaşi număr pentru receptor şi
telecomanda fără cablu. Dacă reglajele
diferă semnalul de la telecomandă nu poate
fi transmis.

1 Capacul cutiei de control
2 Placa transmiter
3 Orificii înălţate pentru şuruburi pe evazare
4 Brăţară
5 Fascicul mai scurt de cabluri
6 Ureche
7 Traseul cablajului de legătură (tensiune joasă)
8 Fascicul mai lung de cabluri
9 Spre exteriorul unităţii interioare
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
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Instalarea panoului decorativ
Instalaţi panoul decorativ aşa cum este descris în
manualul de instalare furnizat cu panoul decorativ.

Instalarea receptorului
(A se vedea figura 5)

1 Îndepărtaţi capacul decorativ de colţ de pe panoul
decorativ (situat la colţul opus secţiunii tubulaturii de
evacuare). 
Acest capac decorativ de colţ nu va mai fi utilizat.

(A se vedea figura 6)

2 Scoateţi şurubul de fixare (1) şi capacul din spate al
receptorului.

3 Conectaţi fasciculul de cabluri (mai lung) de la placa
transmiter la conectorul (4) de pe placa cu circuite
imprimate a receptorului.

4 Puneţi brăţara fasciculului de cabluri (6) în interiorul
peretelui de suport al plăcii cu circuite imprimate.

5 Fixaţi capacul din spate al receptorului (efectuaţi
etapa 2 a procedeului în ordine inversă).
Aveţi grijă să agăţaţi urechea capacului pe orificiul
suportului plăcii cu circuite imprimate receptoare (8)
întâi.

6 Instalaţi receptorul pe panoul decorativ.

Reglajul local
Dacă pe unitatea interioară se montează accesorii
opţionale, este posibil să fie necesară schimbarea
reglajului unităţii interioare. Consultaţi manualul de
instrucţiuni (al accesoriilor opţionale) pentru fiecare
accesoriu opţional.
(A se vedea figura 4)

Procedeu

1 În modul normal, ţineţi apăsat butonul  cel
puţin 4 secunde pentru a lansa modul de reglaj de
câmp.

2 Selectaţi Mode No. (numărul de mod) dorit cu butonul
.

3 Apăsaţi butonul   şi selectaţi Primul nr. de cod.

4 Apăsaţi butonul   şi selectaţi Al doilea nr. de cod.
5 Apăsaţi butonul  pentru a confirma

reglajele.

6 Ţineţi apăsat butonul  timp de cel puţin
1 secundă pentru a părăsi modul de Reglaj de câmp
şi a reveni din nou la afişajul normal.

NOTĂ Asiguraţi-vă că fasciculul de cabluri (mai
lung) de transmisie nu este prins între
unitatea interioară şi panoul decorativ, şi
între tavan şi panoul decorativ.

1 Secţiunea tubulaturii de evacuare
2 Capac decorativ de colţ

Aveţi grijă să instalaţi receptorul la acest 
colţ.

1 Şurub de fixare
2 Capacul din spate al receptorului
3 Receptor
4 Conector (partea din spate a plăcii cu circuite 

imprimate)
5 Fascicul de cabluri (mai lung)
6 Brăţara fasciculului de cabluri
7 Ureche 
8 Orificiul suportului plăcii cu circuite imprimate 

receptoare

A Nr. de mod
B Mod de reglaj de câmp
C Primul nr. de cod
D Al doilea nr. de cod
Manual de instalare
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Exemplu
Dacă timpul de curăţare a filtrului este reglat pe "Contaminare avansată a filtrului", fixaţi Mode No. (nr. mod) pe "10",
First code No. (primul nr. de cod) pe "0" şi Second code No. (al doilea număr de cod) pe "02".

Proba de funcţionare
■ Efectuaţi proba de funcţionare în conformitate cu

instrucţiunile din manualul de instalare furnizat cu
unitatea interioară.

■ După finalizarea instalării tubulaturii agentului
frigorific, a tubulaturii de evacuare şi a cablajului
electric, exploataţi după cum urmează pentru a
proteja unitatea.

1 Deschideţi ventilul de închidere de pe partea de
gaz.

2 Deschideţi ventilul de închidere de pe partea de
lichid.

3 Alimentaţi cu electricitate încălzitorul de carter
timp de 6 ore.

4 Comutaţi pe răcire cu telecomanda şi apăsaţi
butonul  pentru punerea în funcţiune.

5 Apăsaţi de două ori butonul   şi lăsaţi să
funcţioneze în modul PROBĂ DE FUNCŢIONARE
timp de 3 minute.

6 Apăsaţi butonul  şi confirmaţi
funcţionarea.

7 Apăsaţi butonul  şi exploataţi în mod
normal.

8 Confirmaţi funcţionarea corespunzătoare în
conformitate cu procedeele de exploatare din
manualul de exploatare.

Nr. de 
mod

Primul 
nr. de 
cod Descrierea reglării

Al doilea nr. de cod1

01 02 03

10
0

Contaminarea filtrului - avansată/uşoară 
= Reglaj pentru definirea timpului între 
2 indicaţii de curăţare a filtrului pe afişaj. 
(Când contaminarea este avansată, 
reglajul poate fi redus la jumătatea 
timpului între 2 indicaţii de curăţare 
a filtrului pe afişaj.)

Filtru 
cu viaţă 
lungă

Uşoară ± 2.500 
ore

Avan-
sată

± 1.250 
ore —

3 Reglajul pentru afişarea timpului între 2 indicaţii de 
curăţare a filtrului. Afişaj Neafişare —

122
1

Cuplare/decuplare intrare din exterior = Reglaj în 
cazul acţionării din exterior a cuplării/decuplării 
forţate.

Decuplare 
forţată

CUPLAT/
DECUPLAT —

2 Comutare diferenţială a termostatului = reglaj când 
se utilizează senzorul de la distanţă. 1°C 0,5°C —

13

0
Reglajul debitului de evacuare a aerului.
Acest reglaj va fi modificat în funcţie de înălţimea 
tavanului.

N Normal H Înalt S Super 
înalt

1
Selecţia direcţiei fluxului de aer.
Acest reglaj va fi modificat când se utilizează setul 
opţional de tampoane de blocare.

flux cu 4 căi flux cu 3 căi flux cu 
2 căi

4
Reglajul domeniului direcţiei fluxului de aer.
Acest reglaj va fi modificat când trebuie schimbat 
domeniul mişcării clapetei basculante.

Superior IntermediarDiue Inferior

1 NOTĂ Reglajele din fabrică ale celui de-al doilea nr. de cod sunt marcate pe fond cenuşiu.
Nu utilizaţi reglaje care nu sunt date în tabel.
Pentru control de grup cu o telecomandă fără cablu, reglajele iniţiale pentru toate unităţile interioare ale grupului sunt 
egale. (Pentru controlul de grup, consultaţi manualul de instalare furnizat cu unitatea interioară pentru controlul de 
grup.)

2 Pentru sistemul VRV.

NOTĂ ■ Dacă unitatea nu funcţionează,
consultaţi codul de defecţiune
descris în manualul de instalare
furnizat cu unitatea interioară.

■ Consultaţi manualul de instalare
furnizat cu unitatea exterioară pentru
tipurile de sistem individual de
funcţionare.
BRC7FA532F(B) + BRC7FB532F(B)
Set de telecomandă fără cablu 4P563996-1 2019.01

Manual de instalare
5



4P563996-1  2019.01

C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

D
ai

ki
n

4PLV563996-1.book  Page 1  Thursday, February 14, 2019  4:12 PM


	Manual de instalare
	Consideraţii legate de siguranţa în exploatare
	Înainte de instalare
	Accesorii
	Notă pentru instalator

	Instalarea telecomenzii
	Instalarea telecomenzii fără cablu
	Determinarea adresei şi telecomenzii MAIN/ SUB (principală/secundară)
	Procedeul de reglaj
	Instalarea plăcii transmiter
	Instalarea panoului decorativ
	Instalarea receptorului

	Reglajul local
	Proba de funcţionare



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Europe Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /JPXEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG2000
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
    /CZE ()
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /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 /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /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
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




