


VÄLKOMMEN!
Тут ви можете ознайомитися з функціями, призначеними для пасажирів, що подорожують на задньому сидінні вашого Volvo 
XC90 Excellence. Більш детальна інформація власника наявна в автомобілі, у додатку та в мережі Інтернет.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ АВТО

Посібник з експлуатації наявний на центральному дисплеї авто, 
його можна відкрити на верхній панелі.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК

Посібник з експлуатації можна завантажити у вигляді мобільного 
додатку (Volvo Manual) для смартфонів та планшетів. Додаток 
також містить відеоінструкції для обраних функцій.

ВЕБ-САЙТ ПІДТРИМКИ VOLVO

На сторінці підтримки Volvo Cars (support.volvocars.com) 
опубліковано посібники та навчальні відеофільми, а також 
додаткова і довідкова інформація щодо вашого Volvo та відомостей, 
які стануть у нагоді власникам автомобілів цієї марки.

ДРУКОВАНА ІНФОРМАЦІЯ

Також існує додаток до посібника з експлуатації, вкладений 
у відділенні для рукавичок, в якому міститься інформація про 
запобіжники та характеристики, а також огляд важливої і 
практичної інформації. Друкований посібник з експлуатації і 
відповідний додаток можна замовити.



КОНТРОЛЬНИЙ ДИСПЛЕЙ НА ЗАДНЬОМУ 
СИДІННІ

Контрольний дисплей вмонтований у тунельну консоль 
між задніми сидіннями. На ньому можна контролювати 
функції сидіння, а також підігрів та охолодження напоїв.

Підняття екрана

 – Натисніть верхню частину екрана. Екран автоматично 
піднімається.

У піднятому стані екран вмикається автоматично. Через 
деякий час яскравість світла зменшується. Торкніться 
екрана, щоб знову активувати його.

Опускання екрана

Екран опускається вручну:

 – Натисніть верхню частину екрана. Натискайте на екран, 
доки він повністю не опуститься в тунельну консоль. 
Коли екран опущено, він вимикається.

ІОНІЗАТОР ПОВІТРЯ

Іонізатор повітря сприяє підвищенню якості повітря в 
салоні авто шляхом іонізації повітря, що подається в 
салон, забезпечуючи пасажирів та водія авто свіжим 
повітрям. Ця функція завжди активна, коли електрична 
система авто перебуває, щонайменше, в положенні І.



Контрольний дисплей має сенсорний екран, що реагує на 
дотик. На дисплеї можуть відображуватися різні сторінки. 
Торкніться кнопки на екрані, щоб увімкнути необхідну функцію 
або ж відкрити відповідну сторінку функції.

Кнопки на головному екрані

Кнопка обігріву лівого та правого сидіння.

Кнопка охолодження/підігріву підсклянників.

Кнопка вентиляції лівого та правого сидіння.

Кнопка регулювання сидіння переднього пасажира із 
заднього сидіння.

Повернення на головну сторінку з іншої сторінки

Через деякий час контрольний дисплей автоматично 
повертається на головний екран. Під час регулювання сидіння 
переднього пасажира торкніться хрестика, щоб повернутися на 
головний екран.

НАВІГАЦІЯ В МЕНЮ КОНТРОЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ



Регулюйте нахил спинки, повертаючи регулятор вперед/назад.

Налаштування масажу, подушок бокової підтримки, підтримки 
попереку та вильоту подушки сидіння здійснюється 
багатофункціональним регулятором.

Піднімайте/опускайте сидіння, регулюючи задню секцію 
регулятора вгору/вниз. Пересувайте сидіння вперед/назад 
шляхом налаштування регулятора вперед/назад.

Піднімайте/опускайте передній край подушки сидіння, 
регулюючи передню секцію регулятора вгору/вниз.

Одночасно можна виконувати рух тільки в одному напрямку 
(вперед/назад/вгору/вниз). Сидіння можна регулювати протягом 
певного часу після відчинення дверцят, навіть коли авто не 
працює. Регулювання сидіння завжди можна проводити, коли 
автомобіль працює. Налаштування можуть бути виконані 
протягом певного часу після вимкнення автомобіля.

Сидіння мають захист від перевантаження, який спрацьовує, 
якщо крісло заблоковане стороннім предметом. Якщо це має 
місце, зніміть предмет та виконайте послідовність дій ще раз.

Щоб відрегулювати положення для сну/комфортну положення, 
спочатку може знадобитися злегка посунути сидіння вперед.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ

Задні сидіння автомобіля мають різні можливості налаштувань 
для забезпечення оптимального комфорту.



РЕГУЛЮВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИМ 
РЕГУЛЯТОРОМ

Користуйтеся багатофункціональним регулятором для 
регулювання підтримки поперекової зони спини, бокових 
подушок спинки сидіння, довжини подушки сидіння, а також 
масажних налаштувань. Налаштування, які виконуються 
багатофункціональним регулятором, відображаються на 
контрольному дисплеї. На екрані одночасно відображуються 
налаштування тільки одного сидіння.

1. Підніміть контрольний дисплей вручну.

2. Активуйте налаштування сидіння, повертаючи або 
натискаючи багатофункціональний регулятор у будь-якому 
напрямку. На контрольному дисплеї відкривається сторінка 
налаштування сидінь.

3. Оберіть необхідну функцію на контрольному 
дисплеї, торкаючись дисплея або ж повертаючи 
багатофункціональний регулятор вгору/вниз.

4. Змінюйте положення, натискаючи регулятор у бажаному 
напрямку.

Масаж

Торкніться кнопки на екрані або оберіть функцію 
масажу за допомогою багатофункціонального 
регулятора. Коли автомобіль вимкнуто, 
користуватися функцією масажу неможливо.

Функція масажу має наступні опції налаштування:

Увімк./вимк.: Оберіть між Увімк. або Вимк., щоб 
увімкнути чи вимкнути функцію масажу.

Програми 1-5: У системі є п'ять попередньо 
налаштованих масажних програм. Обирайте між 
1 (хвилі), 2 (збільшення), 3 (розширений), 4 (поперек) 
та 5 (плечі).

Інтенсивність: Обирайте між низькою, нормальною 
та високою інтенсивністю.

Швидкість: Обирайте між низькою, нормальною та 
високою швидкістю.

Бічна підтримка

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання бокових подушок спинки сидіння.

• Натисніть передню секцію кнопки сидіння на 
багатофункціональному регуляторі, щоб підсилити 
бічну підтримку.

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб 
зменшити бічну підтримку.



Підтримка попереку

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання підтримки попереку.

• Натисніть кнопку сидіння на 
багатофункціональному регуляторі вгору/вниз, 
щоб змістити підтримку попереку вгору/вниз.

• Натисніть передню секцію кнопки сидіння, щоб 
підсилити підтримку попереку.

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб 
зменшити підтримку попереку.

Подовження подушки сидіння

Торкніться кнопки на екрані або ж оберіть функцію 
багатофункціональним регулятором, щоб активувати 
регулювання подушки сидіння.

• Натисніть передню секцію кнопки сидіння 
на багатофункціональному регуляторі, щоб 
подовжити подушку сидіння.

• Натисніть задню секцію кнопки сидіння, щоб 
зробити подушку сидіння коротшою.



Положення сидіння і нахил спинки сидіння переднього 
пасажира можна регулювати, перебуваючи на задньому сидінні. 
Користуйтеся контрольним дисплеєм між задніми сидіннями для 
зміни налаштувань сидіння переднього пасажира.

1. Торкніться кнопки на дисплеї, щоб відрегулювати 
сидіння переднього пасажира, перебуваючи на 
задньому сидінні.

2. При цьому відкриється нова сторінка, на якій 
можна буде відрегулювати повздовжнє положення 
сидіння і нахил спинки.

3. Торкніться хрестика, щоб повернутися на 
головний екран.

Регулювання нахилу спинки

• Торкніться верхньої лівої стрілки, щоб нахилити спинку 
сидіння переднього пасажира вперед.

• Торкніться верхньої правої стрілки, щоб нахилити спинку 
сидіння переднього пасажира назад.

Регулювання вперед-назад

• Торкніться нижньої лівої стрілки, щоб посунути сидіння 
переднього пасажира вперед.

• Торкніться нижньої правої стрілки, щоб посунути сидіння 
переднього пасажира назад.

РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА ІЗ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ



СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ/ВЕНТИЛЯЦІЄЮ

ТРИМАЧ IPAD

На задній частині підголівника переднього сидіння є тримач, в 
який можна установити більшість моделей iPad. Установіть iPad 
наступним чином:

1. Натисніть защіпку і складіть її вперед до підголівника, щоб 
відкрити кришку.

2. Заведіть iPad у тримач і закрийте кришку.

Щоб від'єднати тримач від скоби виконайте наступні дії:

1. Натисніть кнопку на нижньому боці фіксованої секції.

2. Потягніть за тримач назад/вгору, щоб від'єднати його від 
скоби.

Сидіння можна підігрівати для підвищення комфорту в холодну 
погоду. Підігрівом сидінь можна керувати на контрольному 
дисплеї.

 – Натискайте кнопку лівого чи правого сидіння, щоб 

обрати один із чотирьох рівнів підігріву: вимк., 

високий, середній та низький. Кнопка показує рівень 

налаштування.

Сидіння можна вентилювати, наприклад, щоб підсушити одяг. 
Вентиляцією сидінь можна керувати на контрольному дисплеї.

 – Натискайте кнопку лівого чи правого сидіння, щоб 

обрати один із чотирьох рівнів підігріву: вимк., 

високий, середній та низький. Кнопка показує рівень 

налаштування.



РОЗКЛАДАННЯ СТОЛІВ

Під підлокітником є два столи, які можна розкласти над задніми 
сидіннями.

1. Повністю відкрийте кришку підлокітника.

2. Підніміть стіл вгору над підлокітником за допомогою шкіряної 
закладки і поверніть стіл у повністю вертикальне положення.

3. Опустіть кришку столу вниз над сидінням.

Повторіть ці кроки у зворотньому порядку, щоб скласти столи 
на місце.

ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ 
АВТОКРІСЕЛ

Авто устатковане точками кріплення дитячих автокрісел на 
задньому ряді сидінь.

Верхні точки кріплення призначені переважно для 
використання з автокріслами, що встановлюються спинкою 
назад.

1. Посуньте сидіння вперед і нахиліть спинку сидіння вперед, 
щоб дістатися до кріплення.

2. Завжди дотримуйтеся інструкцій виробника для правильної 
установки сидіння.



ГАРЯЧІ ТА ХОЛОДНІ НАПОЇ

Перед підлокітником розташовані два підсклянника, а також 
тримач з функцією підігріву/охолодження, наприклад, для 
пляшки чи кружки з чаєм чи кавою.

 – Натисніть на кришку, щоб відкрити тримач. Функції підігріву 
чи охолодження керуються з контрольного дисплея. Сині 
індикатори позначають активну функцію охолодження, а 
червоні - активну функцію підігріву.

Підігрів або охолодження активні, коли автомобіль працює, або 
ж коли електрична система авто була приведена в положення 
ІІ.

 – Торкайтеся кнопки на контрольному дисплеї, щоб 
переключати три режими: вимкнено, охолодження 
та підігрів. У кнопці відображується поточне 
налаштування.

ХОЛОДИЛЬНИК

Позаду підлокітника в задньому сидінні розташована скринька 
холодильника з місцем для двох пляшок і ніша для зберігання 
кришталевих фужерів.

• Натисніть кнопку, розташовану над кришкою, щоб відкрити 
скриньку.

• На внутрішньому боці скриньки є регулятор температури.

Функція охолодження активна, коли автомобіль працює, або ж 
коли електрична система авто була приведена в положення ІІ.



РОЗТАШУВАННЯ ПОРТУ USB І ЕЛЕКТРИЧНИХ 
РОЗЕТОК

Порти USB: Під підлокітником заднього сидіння розташовані 
два порти USB. Фіксатори екранів позаду підголівників передніх 
сидінь також устатковані двома портами USB. Порти можна 
використовувати, наприклад, для зарядження мобільного 
телефону чи планшету.

Відтворювати мультимедійний контент через аудіосистему 
автомобіля через порти USB неможливо.

Електророзетки: Під підлокітником заднього сидіння 
автомобіля розташована одна розетка 12 В і одна розетка 
230 В.

230 В: Цю розетку можна використовувати для різних 
аксесуарів, розрахованих на напругу 230 В, наприклад, зарядні 
пристрої та портативні комп'ютери.

 – Підключіть штепсель аксесуара. Від'єднайте аксесуар - 
відключіть штепсель.

12 В: Цю розетку можна використовувати для різних 
аксесуарів, розрахованих на напругу 12 В, наприклад, музичні 
плеєри або мобільні телефони.

 – Витягніть запальничку з розетки і підключіть штепсель 
аксесуара. Витягніть штепсель аксесуара і поверніть 
запальничку на місце, коли розетка не використовується.

Для роботи портів USB і живлення електророзеток електрична 
система авто має перебувати, щонайменше у положенні 
запалювання І.



МІСЦЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ

На задній частині підголівників передніх сидінь є тримач 
для планшетів.

Також є відділення для речей під підлокітником між 
сидіннями.

Є відділення для речей на панелях дверцят.

На боковинах тунельної консолі розташовані кишені.

На задніх поверхнях спинок передніх сидінь розташовані 
кишені для зберігання речей.

На панелях дверцят також розташовані попільнички.



Авто устатковане люмінісцентною ручкою1 на 
внутрішньому боці дверей багажного відділення. Її можна 
використовувати для відчинення дверей зсередини в 
екстреному випадку.

 – Потягніть за ручку, щоб відкрити двері.

Після використання ручку слід втиснути у вихідне 
положення вручну.

РУЧКА В БАГАЖНОМУ ВІДДІЛЕННІ

1 Це стосується тільки певних ринків.



СПЕЦІАЛЬНІ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

Посібник з експлуатації та інші посібники 

містять інструкції з техніки безпеки і всі 

попередження, а також важливі повідомлення 

та примітки, які необхідно прочитати. Деякі 

функції стосуються лише певних ринків.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Місця для зберігання
Тримайте дрібні предмети, такі як мобільні 

телефони, фотоапарати, пульти ДК для 

аксесуарів, тощо, у відділенні для рукавичок чи 

інших відділеннях для зберігання речей. Інакше 

у випадку екстреного гальмування чи зіткнення 

вони можуть травмувати людей в автомобілі.

Гарячі та холодні напої
Зберігайте пляшки, термоси, склянки 

і кружки у тримачах або ж у скринці 

холодильника під час руху.

Задні сидіння з підігрівом
Сидіннями з підігрівом не рекомендується 

користуватися тим, кому важко сприймати 

підвищення температури через недостатню 

чутливість або тим, хто має інші складнощі 

з керуванням роботою таких сидінь. Інакше 

вони можуть зазнати опіків.

Точки кріплення для дитячих автокрісел
Верхні паски дитячого автокрісла мають 

завжди бути проведені через отвір в опорній 

стійці підголівника перед затягненням у точці 

кріплення. Якщо це неможливо зробити, 

слідуйте рекомендаціям виробника автокрісла.

Ручка в багажному відділенні
Пересвідчіться в тому, що дверцята і двері 

багажного відділення замкнуті і тримайте 

ключі подалі від дітей. Діти, що залишилися 

без нагляду, можуть замкнути себе в 

автомобілі або ж зазнати травм.

У жарку погоду температура всередині авто 

може швидко зрости. Перебування в салоні в 

такому випадку може завдати серйозної шкоди 

здоров'ю чи навіть призвести до смерті. Малі 

діти особливо уразливі до таких умов.

 ВАЖЛИВО

Навігація в меню контрольного дисплея
Не використовуйте гострих предметів для 

очищення екрана, оскільки такі предмети 

можуть пошкрябати його.

Вентильовані задні сидіння
Вентиляцію сидіння не можна вмикати, якщо 

температура салону занадто низька. Це 

необхідно для запобігання переохолодження 

особи, яка сидить на сидінні.

Тримач iPad
iPad повинен мати захисне пластикове 

покриття на екрані, коли він встановлюється 

в тримач iPad, з метою уникнути розбиття 

скла у випадку зіткнення.

Запобіжники
Завжди замінюйте згорілий запобіжник 

відповідним новим запобіжником однакового 

кольору і маркуванням сили струму із 

зіпсованим. Ніколи не встановлюйте 

запобіжник з більшою силою струму, ніж 

та, що зазначена у відповідній таблиці в 

посібнику з експлуатації.

Якщо електричний компонент не працює, це 

може бути спричинене тим, що перегоряння 

запобіжника призвело до тимчасового 

перевантаження. Інформацію про 

запобіжники див. у звичайному посібнику з 

експлуатації авто.

Потужність

Розетка 12 В має максимальну допустиму 

потужність 120 Вт, а розетка 230 В - 150 Вт.

 ПРИМІТКА

Холодильник
Для оптимальної роботи холодильника 

необхідно вільна циркуляція повітря. 

З цієї причини слід залишити отвір у 

повітрозабірнику холодильника у вантажному 

відсіку не менше 5 см.

Налаштування температури може 

знадобитися відрегулювати, залежно від 

зовнішньої температури. Рекомендується 

встановлювати регулятор у максимальне 

положення для швидкого зниження 

температури.

У зв'язку з низькою температурою внизу 

холодильника, що забезпечує швидше 

охолодження, іноді може виникнути 

конденсат, який слід витирати. Для 

оптимального висихання/очищення вам 

може знадобитися виймати прозорий тримач 

пляшок.

Задні сидіння з підігрівом
Обігрів заднього сидіння вимикається 

автоматично через 15 хвилин.

Вентильовані задні сидіння
Для людей, чутливих до протягів, 

вентиляцією сидіння слід користуватися 

обережно. Для довготривалого використання 

рекомендований низький рівень.



TP 24537 (Ukrainian) AT 1709, MY17. Printed in Sweden, Göteborg 2017, Copyright © 2000-2017 Volvo Car Corporation



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /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 true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /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 false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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
  /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 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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /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
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


