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Wat U Kunt Doen Met Application
Library (Toepassingenbibliotheek)
1FEY-000
Application Library (Toepassingenbibliotheek) is een faciliteit die het mogelijk maakt dat veelgebruikte bewerkingen
zoals het afdrukken van gangbare documenten en het controleren van informatie over verbruiksartikelen, maar ook
handige functies, worden geregistreerd in de vorm van toepassingen. U kunt deze toepassingen activeren via een een
sneltoets op het startscherm. Maak optimaal gebruik van Application Library (Toepassingenbibliotheek) voor
tijdreductie en betere operationele nauwkeurigheid.

Beschikbare toepassingen
Hieronder ziet u een overzicht van de beschikbare toepassingen. Deze toepassingen zijn vooraf op het apparaat
geïnstalleerd. Sommige toepassingen zijn niet beschikbaar, afhankelijk van het model van het apparaat.
"Sjabloon afdrukken"

"Stand-bydia"

"Faxen en opslaan"

"Naam geven en scannen"

"Language (Taal wijzigen)"

"Kopiëren (Tekst verbeteren)"

"Application Library - Handleiding"

"Scan om bestemming vooraf in te stellen"
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"Kopie ID-kaart (eenvoudig)"

"Informatie over verbruiksartikelen"

"Kopie (Eco)"

"Kopie (Doorschijn verminderen)"

Instellingen realiseren voor Application Library (Toepassingenbibliotheek)
Instellingen voor Application Library (Toepassingenbibliotheek) moeten worden gerealiseerd vanaf de externe
UI. Log in op de externe UI in de modus System Manager, en klik dan op de Portal-pagina op [Application
Library] (Toepassingenbibliotheek).

● Begininstellingen moeten worden gerealiseerd in afhankelijkheid van de toepassing. Als er op het
bedieningspaneel een promptafbeelding verschijnt, realiseer dan instellingen vanaf de externe UI. Hoe u de
externe UI gebruikt, leest u in de gebruikershandleiding voor het machinemodel dat u gebruikt.
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Toepassingen beheren
1FEY-001
Gebruik de externe UI om toepassingen te beheren.

1

Start de externe UI en log in bij de modus System Manager.

2

Klik op [Application Library] (Toepassingenbibliotheek) op de Portal-pagina.

➠ De pagina [Toepassingsbeheer] verschijnt.

Functies van de pagina [Toepassingsbeheer](P. 5)

Functies van de pagina [Toepassingsbeheer]
Met behulp van de de pagina [Toepassingsbeheer] kunt u iedere toepassing activeren of deactiveren, en de
instellingen van iedere toepassing veranderen.
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[Naam toepassing]
Geeft een lijst van de toepassingen die op het apparaat zijn geïnstalleerd. als u op de link van een toepassing
in de lijst [Naam toepassing] klikt, verschijnt de instellingenpagina voor die toepassing.
Sjabloon afdrukken(P. 7)
Stand-bydia(P. 8)
Faxen en opslaan(P. 10)
Naam geven en scannen(P. 11)
Language (Taal wijzigen)(P. 12)
Kopiëren (Tekst verbeteren)(P. 13)
Application Library - Handleiding(P. 14)
Scan om bestemming vooraf in te stellen(P. 15)
Kopie ID-kaart (eenvoudig)(P. 16)
Informatie over verbruiksartikelen(P. 17)
Kopie (Eco)(P. 18)
Kopie (Doorschijn verminderen)(P. 19)

[Status]
Schakelt iedere toepassing in of uit. Als u een toepassing uitschakelt, wordt de betreffende knop op het
startscherm verborgen.

[Bewerking]
Met [Initialiseren] stelt u de instellingen van de toepassing terug op de fabriekswaarden.

● Bij sommige browsers verschijnt de instellingenpagina misschien niet voor bepaalde toepassingen. Als dat
het geval is, moet u de instellingen in beide volgende omgevingen configureren.
- Internet Explorer: versie 10.0 of later
- Safari: versie 6.0 of later
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Sjabloon afdrukken
1FEY-002
U kunt een vooraf geregistreerde afbeelding of document snel afdrukken. Als u bijvoorbeeld de sjabloon van een
veelgebruikt document registreert, kunt u het als u het nodig hebt, snel en gemakkelijk afdrukken.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u het papierformaat, het aantal te maken
afdrukken, de knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, enzovoort, instellen.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.

Af te drukken bestanden
● Uitsluitend de bestandsindelingen JPEG en PDF kunnen worden geregistreerd.
● In totaal kunnen er maximaal 48 MB aan bestanden worden geregistreerd.

Als u [Aangepast] selecteert bij het configureren van knopinstellingen
● Afhankelijk van het apparaatmodel kunt u het formaat niet registreren in de pagina's [Nieuwe knop
registreren] of [Knop bewerken]. Als dat gebeurt, registreer het gewenste aangepaste formaat dan vooraf
als <S1> via het bedieningspaneel.
● Als u [Gebruik aangepast formaat dat is geregistreerd voor apparaat] opgeeft, registreer het gewenste
aangepaste formaat dan vooraf (<S1> tot <S3>) via het bedieningspaneel.
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Stand-bydia
1FEY-003
U kunt iedere gewenste afbeelding of tekst registreren in de vorm van een dia en als een schermbeveiliger weergeven
op het bedieningspaneel.

[Bewerken]
Opent de pagina [Basisinstellingen bewerken]. Op deze pagina kunt u de naam van de knop veranderen, een
instelling realiseren zodat het startscherm automatisch overschakelt naar een diapresentatie, en de
weergavetijd van iedere dia instellen.

[Weergavevolgorde bewerken]
Opent de pagina [Weergavevolgorde bewerken]. Op deze pagina kunt u het keuzevakje activeren van de dia
waarvan u de weergavevolgorde wilt veranderen, en vervolgens de weergavevolgorde veranderen.

[Nieuwe dia registreren]
Opent de pagina [Nieuwe dia registreren]. Op deze pagina kunt u iedere gewenste achtergrondafbeelding of
-kleur instellen, en op de dia weer te geven tekens instellen.

[Achtergrond]
Geeft de naam van de kleur of afbeeldingsbestand weer die als dia-achtergrond moet worden gebruikt. Als u
op de link van een bestandsnaam in de lijst [Achtergrond] klikt, verschijnt de pagina [Diagegevens], waarmee
u de instellingen van de betreffende dia kunt veranderen of dupliceren.

[Verwijderen]
Verwijdert iedere geregistreerde dia.

● U kunt maximaal 20 dia's registreren.
● Uitsluitend de bestandsindelingen JPEG en PNG kunnen worden geregistreerd.
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● Het maximale totaalformaat aan bestanden dat kan worden geregistreerd, is 48 MB.
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Faxen en opslaan
1FEY-00E
In slechts enkele stappen kunt u faxberichten verzenden. U kunt ook vooraf ingestelde bestemmingen gebruiken voor
het verzenden en opslaan van faxberichten. Dit is handig als u een kopie in de bestandsindeling PDF wilt bewaren.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op apparaatmodellen met faxfunctie.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de bestemming, de bestemming voor
het archiveren en de knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, instellen.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.

● Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming] of
[Bestemming voor archiveren] verandert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming]
of [Bestemming voor archiveren] op overeenkomstige wijze aangepast.
● Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming] of
[Bestemming voor archiveren] verwijdert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming]
of [Bestemming voor archiveren] ook verwijderd.
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Naam geven en scannen
1FEY-00F
U kunt een gescand document opslaan onder een bestandsnaam bestaande uit willekeurige tekst of de scandatum.
Als u ingesteld heeft dat voor het uitvoeren van een scan een ID moet worden ingevoerd, kunt u het gescande
document ook opslaan in de bijbehorende map.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een scanfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de bestemming, de bestandsnaam en de
knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, instellen.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.

● Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming]
verandert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming] op overeenkomstige wijze
aangepast.
● Als u in het Adresboek de bestemmingsinformatie die als instelling wordt gebruikt in [Bestemming]
verwijdert, wordt de inhoud van de bijbehorende instelling in [Bestemming] ook verwijderd.
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Language (Taal wijzigen)
1FEY-00H
U kunt de schermtaal aanpassen met behulp van een sneltoets. Maximaal vijf schermtalen kunnen worden
geregistreerd. Telkens wanneer u deze toepassing uitvoert, wisselt de schermtaal in de geregistreerde volgorde.

[Bewerken]
Opent de pagina [Basisinstellingen bewerken]. Op deze pagina kunt u de schermtalen instellen.

Language (Taal wijzigen)
Geeft een lijst van ingestelde talen weer.
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Kopiëren (Tekst verbeteren)
1FEY-00J
Voor het kopiëren van originelen met fijne tekst zoals ontvangstbewijzen kunt u de afdrukdensiteit verhogen.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een kopieerfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de densiteit, de kleurbalans en de
knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, aanpassen.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
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Application Library - Handleiding
1FEY-00K
Geeft een beschrijving van de Application Library (Toepassingenbibliotheek) weer.

● In Application Library - Handleiding wordt een standaard knopnaam gebruikt. U kunt deze niet veranderen.
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Scan om bestemming vooraf in te stellen
1FEY-004
U kunt via een sneltoets een serie handelingen verrichten, met als eerste handeling het scannen van een origineel en
als laatste handeling het verzenden / opslaan van gescande data. Zodoende hoeft u niet steeds alle instellingen te
realiseren wanneer u een origineel wilt scannen. Standaard zijn er geen bestemmingen geregistreerd, dus voordat u
deze toepassing gebruikt, moet u eerst instellingen realiseren om de nodige bestemmingen te registreren.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een scanfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de bestemming, het scanformaat, en de
knopnaam die op het startscherm moet verschijnen, instellen.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
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Kopie ID-kaart (eenvoudig)
1FEY-005
U kunt "Kopie ID-kaart" via een sneltoets activeren. "Kopie ID-kaart" is een functie om de voor- en achterzijde van een
identiteitskaart (bijvoorbeeld een rijbewijs of een verzekeringskaartje) even groot op dezelfde kant van een vel papier
te kopiëren. Deze functie is handig als identiteitskaarten moeten worden gekopieerd in een zakelijke procedure, een
procedure van de burgerlijke overheid, enzovoort. U kunt meerdere knoppen registreren voor verschillende aantallen
drukwerk of voor verschillende dichtheidsniveaus, en de knop selecteren en gebruiken die het best past bij de
afdruktaak of het type origineel.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een kopieerfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u het aantal afdrukken, het type origineel,
en de naam van de knop die op het startscherm moet worden weergegeven, opgeven.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
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Informatie over verbruiksartikelen
1FEY-006
Met behulp van deze toepassing kunt u de informatie over de in het apparaat gebruikte verbruiksartikelen
controleren.

● In Informatie over verbruiksartikelen wordt een standaard knopnaam gebruikt. U kunt deze niet
veranderen.
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Kopie (Eco)
1FEY-007
U kunt een opdracht registreren voor gecombineerd gebruik van de modus 2-zijdig kopiëren en de modus N op 1, en
deze opdracht activeren via een sneltoets. Bij een omvangrijke kopieertaak kunt u met behulp van deze toepassing
papier besparen. U kunt meerdere knoppen registreren voor verschillende aantallen drukwerk of voor verschillende
dichtheidsniveaus, en de knop selecteren en gebruiken die het meest van toepassing is voor de afdruktaak of het type
origineel.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een kopieerfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u het zoompercentage, de instelling N op
1, en de naam van de knop die op het startscherm moet worden weergegeven, opgeven.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
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Kopie (Doorschijn verminderen)
1FEY-008
Bij het kopiëren kunt u met behulp van deze toepassing de mate van doordrukken verminderen (scannen van tekst of
afbeelding die op de achterzijde is afgedrukt). Dat is handig als u op dun papier afdrukt. U kunt meerdere knoppen
registreren voor verschillende aantallen drukwerk of voor verschillende dichtheidsniveaus, en de knop selecteren en
gebruiken die het meest van toepassing is voor de afdruktaak of het type origineel.

● Deze toepassing is uitsluitend beschikbaar op machinemodellen die een kopieerfunctie hebben.

[Nieuwe knop registreren]
Opent de pagina [Nieuwe knop registreren]. Op deze pagina kunt u de instelling Densiteit achtergrond
aanpassen, de instelling Rand wissen, en de naam van de knop die op het startscherm moet worden
weergegeven, opgeven.

[Knopnaam]
Geeft een lijst van geregistreerde knoppen weer. Als u op de link van een knopnaam in de lijst [Knopnaam]
klikt, verschijnt de pagina [Knopdetails], waarmee u de instellingen van de betreffende knop kunt veranderen
of dupliceren.

[Status]
Geeft de knop op het startscherm weer of verbergt hem juist. Als u de knop wilt verwijderen, moet u hem
eerst verbergen en dan op [Verwijderen] klikken.
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Het startscherm instellen
1FEY-009
U kunt de weergavevolgorde van de knoppen op het startscherm veranderen. Tevens kunt u een spatie tussen
knoppen invoegen of verwijderen. Het onderstaande beschrijft een voorbeeldbewerking: de knop <Kopiëren> van
linksboven naar rechtsboven op het startscherm verplaatsen.

1

Start de externe UI en log in bij de modus System Manager.

2

Klik op [Application Library] (Toepassingenbibliotheek) op de Portal-pagina.

3

Klik op [Instellingen voor knopweergave op startscherm].
➠ De instellingenpagina verschijnt.

[Knopindeling]
Toont de posities van de knoppen op het startscherm. De nummers corresponderen met de nummers
onder [Weergave volgorde knoppen].
Knop volgorde-instelling weergeven

21

Het startscherm instellen
[Omhoog]
Iedere klik verplaatst de geselecteerde knop een regel naar boven.
[Omlaag]
Iedere klik verplaatst de geselecteerde knop een regel naar onderen.
[Lege knop invoegen] *
Iedere klik voegt in het startscherm een lege knop in.
[Lege knoppen verwijderen] *
Iedere klik verwijdert een lege knop uit het startscherm.
*De

knopnaam kan afwijken, afhankelijk van het apparaatmodel.

[Weergave volgorde knoppen]
Geeft de weergavevolgorde van de knoppen weer.

4
5
6

Onder [Weergave volgorde knoppen], selecteert u [Kopiëren].

Klik herhaaldelijk op [Omlaag] tot [Kopiëren] omlaag gaat tot aan de regel voor het
weergeven van het weergaveordernummer [4].
Klik op [OK].
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Problemen oplossen
1FEY-00A
Als de toepassing niet kan worden verricht, verschijnt er een melding op het startscherm. Hieronder worden de
mogelijke meldingen beschreven.

Sabotage met toepassing gedetecteerd voor xxxx. Nadat u de toepassing
hebt uitgeschakeld waarvoor sabotage is gedetecteerd, zet u het apparaat
UIT en weer AAN. Als u de toepassing wilt gebruiken waarvoor sabotage is
gedetecteerd, installeert u de toepassing opnieuw. (xxxx is de naam van de
toepassing.)
Ongewenste wijzigingen zijn uitgevoerd op een geïnstalleerde toepassing.
● Als ongewenste wijzigingen zijn uitgevoerd op een toepassing die niet vooraf is ingesteld, wordt de
toepassing ongeldig gemaakt. Installeer een geldige kopie van de betreffende toepassing.
● Als het niet lukt de toepassing opnieuw te installeren, neemt u contact op met uw Canon-dealer of met de
Canon-helpdesk.

Kan de toepassing niet starten.
De knop werd werd ingedrukt toen de toepassing was uitgeschakeld.
● Als de knop blijft weergegeven, drukt u hem nogmaals in om de toepassing te activeren.

Kan de toepassing niet starten omdat de benodigde gegevens niet zijn
geregistreerd. Registreer de gegevens via externe UI.
De vereiste informatie voor de activering is niet geregistreerd.
● Log in op de externe UI in de modus System Manager, en registreer de vereiste informatie.

Kan bewerking niet uitvoeren omdat sommige instellingen zijn gewijzigd in
de externe UI, etc. Controleer de instellingen.
De huidige instellingen zijn zodanig dat de toepassing niet kan worden
geactiveerd.
● Log in op de externe UI in de modus System Manager, en verander de instellingen.

24

Problemen oplossen

Sjabloon afdrukken beëindigd wegens een onverwachte fout.
Instelling voor aangepast papierformaat is niet gerealiseerd op het apparaat.
● Als u het aangepaste papierformaat wilt gebruiken bij de functie Sjabloon afdrukken, moet u het
papierformaat instellen. Als u op het apparaat de registratie van het aangepaste formaat niet kunt instellen
op de pagina Sjabloon afdrukken, registreer het gewenste aangepaste formaat dan via het bedieningspaneel
als <S1>. Als u op het apparaat het registratienummer voor het aangepaste papierformaat ([S1] tot [S3]) kunt
opgeven, dan doet u dat met behulp van het bedieningspaneel.

Sabotage met systeem gedetecteerd. Het systeem zal worden geïnitialiseerd.
Ongewenste wijzigingen zijn uitgevoerd op het uitvoeringssysteem voor
toepassingen.
● Volg de instructies op het scherm om het uitvoeringssysteem voor toepassingen te initialiseren. Initialisatie
van het uitvoeringssysteem voor toepassingen vereist beheerdersrechten. Neem contact op met de
beheerder van uw apparaat.
● Als het uitvoeringssysteem voor toepassingen geïnitialiseerd wordt, worden alle instellingen van iedere
toepassing ook geïnitialiseerd.
● Als het niet lukt het uitvoeringssysteem voor toepassingen te initialiseren, neemt u contact op met uw
Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

25

SIL OPEN FONT LICENSE

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
----------------------------------------------------------SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
----------------------------------------------------------PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.
The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.
DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.
"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).
"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).
"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.
"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.
PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
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1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.
2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.
4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.
5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.
TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.
DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
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