
iPOLiS mobile, SAMSUNG ağ Kamerasını, Encoder veya DVR'ı 
uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir akıllı telefon uygulamasıdır.

Kullanım kılavuzu iPhone ile kullanıma yönelik olarak hazırlanmıştır.

Kılavuzu okumadan önce, App Store'dan iPOLiS mobile'ı indirin ve 
akıllı telefonunuza yükleyin.

  Arama için "iPOLiS", "SAMSUNG" ve "TECHWIN" gibi büyük-
küçük harfe duyarlı olmayan bir anahtar sözcük girin.

  iPOLiS mobile görüntüleyicisi sürümünü 1.0'dan 2.0'a yükseltirken 
mevcut sürümde listelenen cihazları yeniden kaydetmeniz gerekir.

Bu uygulama iOS 4.3.5, 5.0.1. için optimize edilmiştir.

Önerilen Akıllı Telefon: iPhone 3GS / 4

Önerilen Tablet PC: iPad 2

iPOLiS 
mobile 

iOS ver 2.0Türkçe
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Bir cihaz eklemek için

3G (HSDPA) veri iletişimi size aşırı ücrete mal olabilir ve veri 
iletişiminde gecikme veya kayba neden olabilir. Bu nedenle size Wi-
Fi iletişimi öneriyoruz.

Aşağıda önerilen ayarlara göz atın:

• Önerilen ağ kamera ayarları:

 - 3G iletişim kullanılıyorsa: 4fps @ 320x240 

 - Wi-Fi iletişim kullanılıyorsa: 8fps @ 320x240

 J   İletişim ortamına bağlı olarak ağ kamerasına erişebilen kullanıcı sayısı 
sınırlı olabilir.

• Önerilen DVR ayarları:

 - 3G iletişim kullanılıyorsa: 320x240, Kalite (düşük) 

 - Wi-Fi iletişim kullanılıyorsa: 320x240, Kalite (düşük)

  DVR’nin bant genişliği 800Kbps’nin altına ayarlanmalıdır. 
(Bant genişliği 200Kbps'nin altına ayarlanırsa ses desteklenmeyebilir)

  Wi-Fi / 3G ağ koşullarına bağlı olarak ağ bağlantısı düzensiz olabilir veya 
kesilebilir.

  Ses menüsü kullanıldığında, sesin orta seviyenin altında ayarlanması 
önerilir.

 M   DVR'daki çözünürlük ayarları genel olarak CMS, mobil Görüntüleyici ve 
Web Görüntüleyiciye uygulanır. 

1. Cihaz Ekleme

2
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Bir cihazı kaydetmek için

Uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda <Add Device> onay mesajını 
göreceksiniz.

1. iPOLiS mobile başlangıç ekranında 
<Tamam> öğesine tıklayın.
Cihaz Ekle ekranı belirir.
Cihaz daha önce kaydedilmişse, 
bunun yerine cihaz listesini 
görürsünüz.

2. Bağlanmak istediğiniz cihazla ilgili 
gereken bilgileri girin.

• Name : Cihaz başlığını girin veya 
yeni bir cihaz başlığı oluşturun.

•  : Her bir öğe 
üzerindeki açıklayıcı yardımı 
görüntüleyebilirsiniz.

• Model : Bağlanılacak bir 
cihaz seçin. Cihaz başarıyla 
kaydedildiğinde, ayrıntılı model adı 
otomatik olarak doldurulacaktır.

• Host : İnternet bağlantı ortamınıza göre harici cihazın IP 
adresini veya sunucu adını (DDNS ile kayıtlı) girin.

• HTTP Port : Harici cihaz için bağlantı noktasını girin.
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• RTSP Port : Cihazda belirtilen RTSP bağlantı noktasını girin. 
DVR için cihazda belirlenen aralığın son bağlantı noktası 
numarasını kullanmalısınız.

  DVR cihazının bağlantı noktası aralığı 4520 ve 4524arasında ise 
4524'ü girin.

• ID : Belirlediğiniz cihazın kimliğini girin.

• Password : Belirlediğiniz cihazın şifresini girin.

• Profile : DVR dışında bir kamera seçildiğinde belirir; videosu 
telefonun ekranında görüntülenecek olan seçilen kamera için 
bir profil seçin.

  Ağ kamerasının kaydedilebilmesi için varsayılan profil <Profile 10> 
olarak ayarlanır.

  Cihazı eklemek için bir DVR ürünü seçin 
ve Kaydet düğmesine basın. When 
Başarıyla kaydedildiğinde "KAMERA" 
penceresi görüntülenir.
Telefon ekranında oynatmak için bir 
kamera kanalı seçin.

3. Gereken bilgileri girin ve <Kaydet> 
öğesine tıklayın.
Tamamlandığında, ayarlarınız cihaz 
listesinde görüntülenecektir.



5

Cihaz bilgilerini düzenlemek için

1. Listeden düzenlenecek cihazı seçin.

2. Düzenlenecek cihazın sağ tarafındaki 
<  > öğesine tıklayın.

3. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, 
<Kaydet> öğesine tıklayın.

Bir cihazı silmek için 

1. Listeden düzenlenecek cihazı seçin.

2. Düzenlenecek cihazın sağ tarafındaki 
<  > öğesine tıklayın.

3. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, 
<Delete Device> öğesine tıklayın.
Seçilen cihaz listeden kaldırılacaktır.

2. Cihazı du¨zenlemek ve silmek için 
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1. iPOLİS mobile'ı başlatın. Cihaz listesi görüntülendiğinde 
bağlanmak için cihaz adına tıklayın. Seçilen DVR veya 
kameradaki video oynatılır.

 M   DVR serisinden bir model seçildiğinde, önceki cihazla kurulan bağlantının 
zorla kesildiği ve bir ağ görüntüleyiciye (bağlanmışsa) CMS veya Web 
Görüntüleyici gibi farklı bir biçimde bağlanıldığı uyarısını alırsınız.

3. Bir cihaza bağlanmak için

Kanalı değiştirmek için

1. DVR cihazını kaydederken kamera bağlantı modunu <Tümü> 
olarak ayarlarsanız varsayılan olarak 4-split ekran görürsünüz.

2. <  > öğesine tıklayın.
Kamera listesi görüntülenir.

3. Ekranda görüntülenecek kanalı seçin.
Kanal 7'yi seçerseniz, ekranda 5'ten 8'e kadar olan kanallar 
görüntülenecektir.

4. Ekranı sağdan sola sürükleyerek sonraki split moduna 
geçebilirsiniz.

  Tüm kanalların bağlantısı tamamlandıktan sonra sonraki split moduna 
geçmeyi deneyin. 

4. Kanalı bağlı DVR'a göre değiştirmek için

CAM 01 CAM 02

CAM 03 CAM 04

1.91 fps 1.91 fps

1.91 fps 1.91 fps1 91 fps 1 91 fps1 91 fps s1.91 fps 1.91 fpsp 99 s 1.91 f1.91 f pp 99 s911911

CAM 01 CAM 02
SRD 1/4

CAM 04

ps 1.91 fps

CAM 01

CAM 02

CAM 03

CAM 04

CAM 05

CAM 05

Device List
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Tek ekran moduna geçmek için

1. 4-split modunda geçiş yapmak için kanal ekranını tıklayıp tutun 
veya kanal ekranına hafifçe çift tıklayın.

 M   Tekli mod ekranına tıklarsanız, Pan/Eğim işlemi gerçekleştirilir.

  Wi-Fi ağ ortamında Tek Ekran modunu seçerseniz ses sinyalini 
duyabilirsiniz.

2. Tek ekran modunda kanal değiştirmek için <  > öğesine 
tıklayın ve istediğiniz kamera kanalını seçin. 

 M   Listede yalnızca kayıtlı kameralar görüntülenir.

CAM 01 CAM 01CA
SRD 1/4

CAM 01

CAM 02

CAM 03

CAM 04

CAM 05

CAM 05

Back



8

PTZ işlemlerini kontrol etmek için:

Uzaktan kaydedilen bir kameranın PTZ işlemlerini kontrol 
edebilirsiniz.

1. Varsayılan tek video ekranına tıklayın.
Canlı modda kullanılabilen menü öğelerinin listesini görürüsünüz.

2. Bağlanan cihazı uzaktan kontrol etmek için gezinti çubuğunu 
kullanın.
Yakınlaştırma/uzaklaştırma veya pan/eğim işlemlerini 
gerçekleştirmek ve odağı ayarlamak için varsayılan ekranı 
manuel olarak sürükleyip bırakabilirsiniz.

 J   Menü düğmeleri sabit olmadığı sürece yakınlaştırma/uzaklaştırma veya 
pan/eğim işlemleri için görüntüyü sürükleyip bırakamazsınız.

  Odak ayarı yalnızca SRD serisi modellerde kullanılabilir.

3. Varsayılan video ekranına geri dönmek için ekrana yeniden tıklayın.

5. Canlı

CAM 01 CAM 01CACAM 01
SRD-CAM 01 1/4Back

Odak

Kameranın odağını 
ayarlar.

Yakınlaştırma/
Uzaklaştırma

Görüntüyü genişletir 
veya daraltır.

Pan/Eğim

Kameranın belirlenen 
yönde sürekli pan ve 

eğim işlemleri için yön 
düğmelerinden herhangi 

birini tıklayıp tutun.

Bir yön düğmesine 
her tıklayışınızda, bağlı 
kamera için belirlenen 

yönde adım adım 
pan ve eğim işlemi 

gerçekleştirilecektir.
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Cihaz bilgilerini kontrol etmek için

Kayıtlı bir cihazın yapılandırma bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

1. Cihaz Bağlama ekranının alt kısmındaki <  > öğesine tıklayın.

2. Cihaz ayarlarını değiştirmek için her ayar öğesi için manuel 
olarak değişiklik yapmalısınız.

Görüntüyü ters yönde görüntülemek için

Döndürerek veya baş aşağı ters çevirerek (180 dereceye kadar 
döndürme) canlı videoyu görüntüleyin.

1. Ana ekranda içerik menüsünü görüntülemek için tıklayın ve 
<  >öğesini seçin.

2. Varsayılan görüntüyü geri yüklemek için tekrar tıklayın.

CAM 01 CAM 01CA
SRD-CAM 01 1/4

Bit Hızını Ayarla : CBR

Codec : H.264

Çözünürlük : 352X288

Kare Hızı : -

Bit Hızı : -

Kalite : Normal

Back

CAM 01 CAM 01CA
SRD-CAM 01 1/4Back



10

Ekrandaki görüntüyü yakalamak için

Mevcut görüntüyü görüntü dosyası formatında akıllı telefona 
kaydedebilirsiniz.

1. Canlı video menüsünde, <  > öğesine tıklayın.

2. Mevcut görüntü akıllı telefonun görüntü klasörüne görüntü 
dosyası formatında kaydedilir.

1. En üstteki ana menüde, < > 
öğesine tıklayın.
Ekranda aranabilir cihazların listesini 
göreceksiniz.

2. Arama için bir cihaz seçip tıklayın.
Ekranda aranabilir cihazların listesini 
göreceksiniz.

6. Arama
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3. İmlecin geçerli tarihe konumlandırılacağı 
takvimi görüntülemek için bir kanala 
tıklayın.
Mevcut verileri içeren tarihler gösterildiği 
gibi vurgulanacak.
Gelecek veya önceki aya gitmek için 
takvimin sağ/sol köşesindeki <  > 
öğesini kullanın.

4. Aramak istediğiniz bir aya tıklarsanız 
zaman çizelgesi ekranda görüntülenir.
Aranabilir veriler içeren alanlar renkli 
olarak vurgulanır.

  Aynı zaman çizelgesinde yinelemeler 
olduğu görülürse, çift kontrol listesi 
görüntülenir.
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1. Ekrandaki herhangi bir yere tıklayın.

2. Video oynatımını geçici olarak durdurmak için <�> öğesine tıklayın.
Yeniden oynatmak için <+> öğesine tıklayın.

3. Oynatma hızını ayarlamak için <)> öğesini kullanın.
Oynatma hızı aşağıdaki gibi değiştirilir: sırayla X1 > X2 > X4 > X8 > X1.

7. Oynatma

5. Zaman ayarları penceresini 
görüntülemek için <Başlangıç Saati> 
öğesine tıklayın. Başlangıç saatini 
belirleyin.

6. Videoyu 10 dakika süreyle oynatmak 
için <Oynat> öğesine tıklayın. 

CAM 01 CAM 01 CA
SRD 1/4

x1

00:00:04

Back
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1. Oynatma sırasında <★> öğesine tıklayın.

2. "Yer imi listesine ekleyin" iletişim kutusu görüntülendiğinde yer 
imi adını yazın.

3. İmlenmiş veri öğesini oynatmak 
isterseniz yer imi listesini görüntülemek 
için ana ekranın üstündeki <  > 
öğesine tıklayın.

4. Oynatmak için imlenmiş bir öğe seçin.

8. Yer imi

CAM 01 CAM 01CA
SRD 1/4

x1

00:00:04
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iPOLiS mobile'ın başlatılması için şifre kullanımını belirleyebilir veya 
iPOLiS mobile bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Şifreyi ayarlamak için

1. iPOLiS mobile programının başlangıç 
ekranında, < > öğesine tıklayın.

2. <Şifreyi Ayarla> öğesinin yanındaki 
çubuğu sağa kaydırın ve < > 
öğesini seçin.

3. Yeni bir şifre girin.

4. Şifre ayarını iptal etmek için sağ çubuğu sola kaydırın ve < > 
öğesini seçin.

5. Kayıtlı olan bir şifre girerseniz, şifre ayarı iptal edilir.

9. iPOLiS mobile Ayarları
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Şifreyi değiştirmek için

1. Ayar ekranında<Şifreyi Değiştir> öğesine tıklayın ve yeni 
şifreyi girin.

Giriş ayarlarını yapılandırmak için

1. iPOLİS mobile'ı ilk kez çalıştırırken giriş sekmesinden ekranda 
görüntülenecek olan "Giriş Sekmesi"ni yapılandırabilirsin.

2. <Live> öğesini ayarladıysanız ilk çalıştırdığınızda canlı cihaz 
listesini görürsünüz; <Search> öğesini ayarladıysanız ilk 
çalıştırdığınızda aranabilir cihazların bir listesi görüntülenir.

Yardımı görmek için

1. iPOLiS mobile programının Ayarlar ekranında, <Yardım> 
öğesine tıklayın.

2. iPOLİS mobile kullanım kılavuzunun PDF versiyonu sağlanır.

iPOLiS mobile bilgilerini kontrol etmek için

1. iPOLiS mobile ayar ekranında <iPOLiS mobile hakkında> 
öğesine tıklayın.

2. Geçerli iPOLiS mobile versiyonunun bilgilerini kontrol 
edebilirsiniz.

 J   Bu uygulama LGPL v2.1 ile uyumlu FFmpeg kullanmaktadır.
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Device Model Firmware version

N/W 
Camera

Box/
Dome 

SNB-5000, SND-5080/5080F, 
SNV-5080, SNV-3120, SNV-5010  

v2.10 or Higher

SNB-7000, SNV-7080, SND-7080/F v1.20 or Higher

SNO-5080R, SNV-5080R v2.10 or Higher

SNO-7080R, SNV-7080R v1.20 or Higher

SNB-1001, SND-1080, SND-1011, 
SNV-1080, SNO-1080R, SNV-1080R 

v1.00 or Higher

SNB-3002, SND-3082/3082F, 
SNV-3082 

v1.00 or higher 

PTZ

SNP-3120/3120V/3120VH   v1.25 or higher

SNP-5200/H, SNZ-5200(Zoom only) v1.05 or higher 

SNP-3302/H, SNP-3371/H/TH v1.01 or higher 

SNP-6200/H v1.00 or Higher

Encoder

SPE-400/100 v1.04 or Higher

SPE-1600R v1.04 or Higher

SPE-101 v1.04 or Higher

DVR 

Live & 
Playback

SRD-1670DC/1650DC/870DC/850DC  
SRD-1670(D)/870(D)/470(D) 
SRD-1650(D)/850(D) 
SRD-1630(D)1610(D)/830(D) 
SRD-1671/1651/871/851/471

v1.08 or higher

SRD-1652D/852D v1.08 or higher 

SRD-1650DU v1.08 or higher 

Live only

SRD-440 v1.08 or higher 

SDE-5001/5002/4001/4002/3001/3003
SDE-3004/4004

v1.08 or higher 

10. Desteklenen Modeller



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 <<
    /KOR <FEFF005B002700690050004F004C006900530020006D006F00620069006C00650020004D00270020AE30C900005D0020005B00270056005300530020C6F9C6A900270020AE30C900005D0020C7740020C124C815C7440020C0ACC6A9D558C5EC0020D654BA740020D45CC2DC002C0020C804C7900020BA54C77C002C0020C778D130B137C5D00020AC00C7A50020C801D569D55C002000410064006F0062006500200050004400460020BB38C11CB97C0020C791C131D569B2C8B2E4002E0020C774B807AC8C0020C791C131B41C00200050004400460020BB38C11CB2940020004100630072006F0062006100740020BC0F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020C774C0C1C5D0C11C0020C5F40020C2180020C788C2B5B2C8B2E4002E>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


