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Histórico de alterações
Junho de 2021
• Informações adicionadas sobre o recurso Recuperação do Disco Rígido pela Web.

Novembro de 2020
• Liberação da documentação inicial.

Agosto de 2017
• Informações adicionais sobre compatibilidade do navegador da web.

Julho de 2016
• Suporte adicional para croata, romeno, sérvio, eslovaco e esloveno.

Maio de 2016
• Documento inicial lançado para produtos multifuncionais com tela sensível ao toque do tipo tablet.
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Visão geral
Digitalizar para disco rígido é composta de dois aplicativos:

• Scan Center—Use o aplicativo para enviar documentos digitalizados para um ou mais destinos. Para obter
mais informações, consulte o Guia do Administrador do Scan Center.

Nota: O plug-in Scan Center - Disco Rígido deve estar instalado no Scan Center para salvar documentos
no disco rígido da impressora.

• Imprimir a partir do Disco Rígido—Utilize o aplicativo para gerenciar documentos do disco rígido da
impressora.

A partir do disco rígido da impressora, você pode:

• Criar pastas.

• Atribuir uma senha para pastas ou documentos.

• Renomear, imprimir, mover ou excluir documentos guardados.

Este documento oferece instruções sobre como configurar, utilizar e solucionar problemas dos aplicativos.
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Lista de verificação da prontidão para
implantação
Verifique se:

O disco rígido de impressora está instalado com pelo menos 20GB de espaço livre.

A versão do Scan Center é 1.0.13 ou posterior.

Para verificar a versão do aplicativo, faça o seguinte:

1 Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:

– Localize o endereço IP na parte superior da tela inicial da impressora.

– Na tela inicial da impressora, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede.

2 No Embedded Web Server, clique em Aplicativos > Scan Center.

3 Observe o valor associado com "Versão".
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Como configurar os aplicativos
Talvez sejam necessários direitos administrativos para configurar os aplicativos.

Acesso ao Servidor da Web Incorporado
Nota: Ao utilizar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites da intranet em Exibição de
compatibilidade Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

1 Obtenha o endereço IP da impressora. Execute um dos seguintes procedimentos:

• Localize o endereço IP na parte superior da tela inicial da impressora.

• Na tela inicial da impressora, toque em Configurações > Rede/Portas > Visão geral da rede.

2 Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.

Nota: Para obter uma lista de navegadores da web recomendados, consulte o arquivo Readme.

Configurando um destino da pasta de disco rígido

Uso do Embedded Web Server

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Scan Center > Configurar

2 Clique em Pasta do disco rígido > Criar pasta do disco rígido.

3 Configure as definições.

4 Clique em Salvar.

Notas:

• Se a pasta indicada no caminho não existir, ao testar a conexão automaticamente, ela será criada.

• Para editar um destino, selecione-o na lista.

• Para excluir um destino, clique em  ao lado dele.

• Você também pode evitar que usuários criem ou editem destinos utilizando o painel de controle da
impressora.

Uso do painel de controle da impressora

Somente destinos criados através do Servidor da Web Incorporado são salvos automaticamente. Para obter
mais informações sobre como salvar destinos criados no painel de controle da impressora, consulte " Criando
um atalho" na página 7.

1 Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.

2 Toque em Disco rígido > Criar pasta do disco rígido.
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3 Configure as definições.

Nota: Para adicionar uma pasta, toque em  no topo do visor.

4 Toque em Concluído.

Notas:

• Se a pasta indicada no caminho não existir, ao testar a conexão automaticamente, ela será criada.

• Se aplicável, para editar um destino, toque em  ao lado dele.

• Você pode excluir destinos apenas do Servidor da Web Incorporado. Para obter mais informações,
consulte " Uso do Embedded Web Server" na página 6.

Criando um atalho

Destinos criados no painel de controle da impressora não são salvos, mas as pastas ainda existem. Para salvar
o destino com as pastas após criá-los no painel de controle da impressora, faça o seguinte:

1 Na tela inicial, toque no ícone do aplicativo.

2 Selecione um ou mais destinos.

3 Toque em  no canto superior direito do visor da impressora.

4 Toque em Criar atalho e, então, digite um nome de atalho exclusivo.

5 Toque em OK.

Notas:

• Você precisa de um disco rígido de impressora para adicionar diversos destinos para um atalho. Para
obter mais informações sobre a instalação de um disco rígido de impressora, consulte o Guia de usuário
da impressora.

• Estes atalhos pode conter configurações salvas para outros destinos, como copiar ou enviar um e-mail.

• Você pode editar ou excluir atalhos apenas do Embedded Web Server.

Importação e exportação de um arquivo de configuração
Nota: Importar arquivos de configuração substitui as configurações existentes do aplicativo.

Importando um arquivo de configuração para o Scan Center

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Scan Center > Configurar

2 Clique em Configuração de importação/exportação.

3 Navegue até o arquivo de configuração e clique em Importar.
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Importando um arquivo de configuração para Imprimir a partir do Disco Rígido

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Clique em Aplicativos > Imprimir a partir do Disco Rígido > Configurar

2 Clique em Importar.

3 Navegue até o arquivo de configuração e clique em Iniciar.

Exportando um arquivo de configuração

1 No Servidor da Web incorporado, execute um dos procedimentos a seguir:

• Clique em Aplicativos > Scan Center > Configurar > Importar/Exportar configuração.

• Clique em Aplicativos > Imprimir a partir do Disco Rígido > Configurar.

2 Clique em Exportar.

Acessando o aplicativo da web
Utilize o aplicativo para exibir os documentos armazenados no disco rígido da impressora a partir do Embedded
Web Server. Também é possível fazer o download dos documentos selecionando-os.

Nota: Ao utilizar o Internet Explorer, certifique-se de exibir sites da intranet na Exibição de compatibilidade.
Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

1 No Embedded Web Server, clique em Aplicativos > Iniciar Aplicativos.

2 Inicie o aplicativo da web Recuperação do Disco Rígido pela Web.

Configuração do recurso Recuperação do Disco Rígido
pela Web
Este recurso permite programar a exclusão automática de arquivos salvos no disco rígido da impressora.

Nota: Somente arquivos de destino devem ser excluídos. Recomendamos que as pastas criadas pelos
usuários, as configurações de digitalização e as configurações de segurança dos usuários não sejam
excluídas.

1 No Embedded Web Server, clique em Aplicativos > Iniciar aplicativos > Recuperação do Disco Rígido pela
Web.

2 Execute um dos seguintes procedimentos:

Criar uma pasta
a Clique em Criar pasta.

b No campo Nome da pasta, digite um nome de pasta.

c Selecione Proteção por senha e digite a senha nos campos senha e Reinserir senha.

d Selecione Excluir automaticamente o conteúdo da pasta (incluindo arquivos e subpastas protegidos
por senha).

• Frequência: selecione com que frequência deseja excluir os arquivos.

– Diariamente: exclui os arquivos diariamente.
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Notas:

• A opção Diariamente está selecionada por padrão

• Se você selecionar Diariamente, a opção Dia ficará indisponível.

– Semanalmente: exclui os arquivos semanalmente.

– Mensalmente: exclui os arquivos mensalmente.

• Dia: selecione o dia em que deseja excluir os arquivos.

Notas:

– Por padrão, a primeira opção estará selecionada.
– Se você programar a exclusão mensalmente, mas selecionar uma data que não fora do mês

corrente, a exclusão não acontecerá neste mês.

• Hora: selecione a hora em que deseja excluir os arquivos.

Nota: Por padrão, a hora 00:00 estará selecionada.

Notas:

• Se uma subpasta for excluída durante a exclusão automática de uma pasta principal, o registro da
exclusão programada também será excluído.

• Se uma pasta for movida para um novo local, a programação de exclusão dessa pasta será
mantida.

• Subpastas e arquivos protegidos por senha são incluídos na exclusão programada.

e Clique em Salvar.

Editar uma pasta
a Selecione a pasta que deseja editar e clique em Editar pasta.

b Ajuste os detalhes e clique em Salvar.

Nota: O botão Editar pasta será desativado na pasta raiz.

Excluir uma pasta
a Selecione a pasta que deseja excluir.

b Clique em Excluir

Notas:

• O botão Excluir pasta será desativado na pasta raiz.
• Durante a exclusão, todos os arquivos e subpastas protegidos por senha dentro da pasta

também serão excluídos.
• Durante a exclusão, mesmo se a pasta estiver protegida por senha, não será necessário inserir a

senha.

Notas:

• A mensagem de erro A pasta não existe mais será exibida quando você criar ou excluir
pastas dentro de uma pasta que já tiver sido excluída pela exclusão programada.

• Os itens exibidos no navegador de arquivos poderão incluir arquivos e pastas usados por outros
aplicativos. Os usuários com direitos administrativos devem ter cuidado ao gerenciar tais arquivos e
pastas.
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Usando os aplicativos

Digitalizando documentos
1 Carregue o documento no alimentador automático de documentos ou no vidro do scanner.

2 Na tela inicial, execute um dos seguintes procedimentos:

• Toque no ícone do aplicativo e, em seguida, selecione ou crie um destino. Para mais informações sobre
criação de destinos, consulte " Configurando um destino da pasta de disco rígido" na página 6.

• Toque em um atalho. Para obter mais informações sobre atalhos, consulte o Guia do administrador de
Personalização da exibição.

3 Toque em Digitalizar.

4 Siga as instruções exibidas no visor.

Gerenciando pastas
1 Na tela inical, toque em Imprimir a partir do Disco Rígido.

2 Tente um dos seguintes métodos:

• Para criar uma pasta, ou ocultar ou mostrar pastas, toque em  no topo do visor.

Notas:

– Você também pode criar pastas utilizando o Scan Center. Para obter mais informações, consulte "
Configurando um destino da pasta de disco rígido" na página 6.

– Ao ocultar as pastas, serão exibidos somente os documentos.

• Para gerenciar uma pasta específica, toque em  ao lado dela.

Nota: Para editar ou excluir uma senha de uma pasta, toque em Alterar senha.

3 Siga as instruções exibidas no visor.

Gerenciando documentos
1 Na tela inicial, toque em Imprimir a partir do Disco Rígido.

2 Toque em  ao lado dos documentos.

Nota: Para editar ou excluir uma senha para um documento, toque em Alterar senha.

3 Siga as instruções exibidas no visor.

Imprimir um documento
Só é possível recuperar formatos de arquivo não suportados usando a Recuperação do Disco Rígido pela Web.
Para obter mais informações, consulte " Acessando o aplicativo da web" na página 8.
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Nota: Para obter uma lista de formatos de arquivos compatíveis, consulte o arquivo Leia-me.

1 Na tela inical, toque em Imprimir a partir do Disco Rígido.

2 Selecione um documento.

3 Se solicitado, digite suas credenciais.

4 Se necessário, modifique as definições.

Nota: Para restaurar os valores padrão de definições da impressora, toque em  no topo do visor e, em
seguida, toque em Limpar todos os valores.

5 Toque em Imprimir.
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Solução de problemas

Erro de aplicativo
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Verifique o registro de diagnóstico para o Scan Center

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Scan Center > Configurar

2 Clique em Registro de diagnóstico e, então, selecione os níveis de diagnóstico.

3 Clique em Salvar.

4 Abra um navegador da web, digite o endereço de IP da impressora seguido de /se e, então, clique
em Soluções incorporadas.

Nota: Se você selecionou Usar disco rígido, o registro é salvo no disco rígido.

5 Analise o registro e solucione o problema.

Ajuste as definições de digitalização

1 No Servidor da Web incorporado, navegue até a página de configuração do aplicativo:

Aplicativos > Scan Center > Configurar

2 Diminua a resolução da digitalização ou desligue a digitalização colorida para o aplicativo ou o atalho.

3 Clique em Salvar.

Entre em contato com o seu provedor de soluções

Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o seu provedor de soluções.

Memória insuficiente
Experimente uma ou mais das seguintes opções:

Certifique-se de que o espaço disponível no disco rígido de impressora é de, pelo menos,

20GB

Certifique-se de que a memória da impressora possui, pelo menos, 1GB para a versão

premium ou, pelo menos 512MB para a versão básica do Scan Center

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário da impressora ou entre em contato com o
administrador do sistema.
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Entre em contato com o seu provedor de soluções

Se você não conseguir resolver o problema, entre em contato com o seu provedor de soluções.

Algumas configurações não aparecem na página de
configurações do aplicativo

Certifique-se de usar o navegador Web recomendado

Para obter mais informações, consulte o arquivo Readme.

Quando usar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites intranet em Exibição de
compatibilidade

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados
a partir do aplicativo da web

Certifique-se de usar o navegador web recomendado

Para obter mais informações, consulte o arquivo Readme.

Ao utilizar o Explorer para acessar o aplicativo da web, certifique-se de não exibir sites da

intranet em Exibição de compatibilidade

Para obter mais informações, consulte as informações de ajuda do navegador.

Entre em contato com o seu representante da Lexmark

Solução de problemas 13



Avisos

Aviso de edição
Junho de 2021

O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:
A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”,
SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados
não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente,
é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações
periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns
aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante
pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto,
programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço
possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer
direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da
operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente
designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para suporte técnico da Lexmark, vá até http://support.lexmark.com.

Para informações sobre a política de privacidade da Lexmark que rege o uso deste produto, vá até
www.lexmark.com/privacy.

Para informações sobre suprimentos e downloads, vá até www.lexmark.com.

© 2016 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais
Lexmark e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados
Unidos e/ou em outros países.

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Avisos 14

http://support.lexmark.com
http://www.lexmark.com/privacy
http://www.lexmark.com


Índice
A
acessar a Recuperação do Disco
Rígido pela Web  8
acesso ao Embedded Web
Server  6
Algumas configurações não
aparecem na página de
configurações  13
aplicativo da web 

acesso  8
arquivo de configuração 

importando ou exportando  7
atalhos 

criação  6

C
como acessar o aplicativo da
web  8
como criar atalhos  6
como criar pastas  10
como exportar um arquivo de
configuração  7
como importar um arquivo de
configuração  7

D
destino da pasta do disco rígido 

adição  6
configuração através do painel

de controle da impressora  6
configuração do Servidor da

Web Incorporado  6
edição  6
exclusão  6

digitalização de documentos  10
documentos 

adicionar uma senha  10
alteração de senha  10
como digitalizar  10
excluir uma senha  10
exclusão  10
exibindo detalhes  10
gerenciamento  10
impressão  10
mover  10
nomeando  10
remover uma senha  10

E
Embedded Web Server 

acesso  6
erro do aplicativo  12

G
gerenciando documentos  10
gerenciar pastas  10

H
histórico de alterações  3

I
impressão de um documento  10

L
lista de verificação 

prontidão para implantação  5
lista de verificação da prontidão
para implantação  5

M
memória insuficiente  12
mostrar as pastas  10

N
nomes dos arquivos temporários
para arquivos baixados a partir
do aplicativo da web  13

O
ocultar pastas  10

P
pastas 

criação  10
gerenciamento  10
mostrando  10
ocultar  10

R
Recuperação do Disco Rígido
pela Web 

acesso  8

S
solução de problemas 

Algumas configurações não
aparecem na página de
configurações  13

erro do aplicativo  12
memória insuficiente  12
nomes dos arquivos

temporários para arquivos
baixados a partir do aplicativo
da web  13

V
visão geral  4

Índice 15


	Conteúdo
	Histórico de alterações
	Visão geral
	Lista de verificação da prontidão para implantação
	Como configurar os aplicativos
	Acesso ao Servidor da Web Incorporado
	Configurando um destino da pasta de disco rígido
	Importação e exportação de um arquivo de configuração
	Acessando o aplicativo da web
	Configuração do recurso Recuperação do Disco Rígido pela Web

	Usando os aplicativos
	Digitalizando documentos
	Gerenciando pastas
	Gerenciando documentos
	Imprimir um documento

	Solução de problemas
	Erro de aplicativo
	Verifique o registro de diagnóstico para o Scan Center
	Ajuste as definições de digitalização
	Entre em contato com o seu provedor de soluções

	Memória insuficiente
	Certifique-se de que o espaço disponível no disco rígido de impressora é de, pelo menos, 20GB
	Certifique-se de que a memória da impressora possui, pelo menos, 1GB para a versão premium ou, pelo  ...
	Entre em contato com o seu provedor de soluções

	Algumas configurações não aparecem na página de configurações do aplicativo
	Certifique-se de usar o navegador Web recomendado
	Quando usar o Internet Explorer®, certifique-se de não exibir sites intranet em Exibição de compatib ...
	Entre em contato com o seu representante da Lexmark

	Nomes dos arquivos temporários para arquivos baixados a partir do aplicativo da web
	Certifique-se de usar o navegador web recomendado
	Ao utilizar o Explorer para acessar o aplicativo da web, certifique-se de não exibir sites da intran ...
	Entre em contato com o seu representante da Lexmark


	Avisos
	Aviso de edição
	Marcas comerciais

	Índice


<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /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


