PROHLÁŠENÍ O SHODċ S NORMAMI EU
Tímto na naši vlastní odpovČdnost prohlašujeme,
že je tento produkt v souladu s následujícími
normami normativních dokumentĤ
EN60745, EN55014, EN61000
rovnČž i v souladu s naĜízeními Rady
89/336/EEC a 98/37/EC.
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Úhlová bruska

Hluk a vibrace
Typická efektivní hladina hluku pro akustický tlak þiní: 90 dB (A)
Hladina akustického tlaku: 103 dB (A)
– Noste ochranu sluchu. –
Typická efektivní hodnota zrychlení þiní maximálnČ 2,5 m/s2.
Tyto hodnoty byly stanoveny podle normy EN50144.

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Návod k obsluze

ÚDRŽBA
POZOR
–

DĜíve než budete provádČt kontrolu nebo údržbu pĜístroje, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte
zástrþku ze zásuvky.

PĜístroj a ventilaþní otvory udržujte v þistotČ. Ventilaþní otvory pĜístroje pravidelnČ þistČte nebo je
vyþistČte dĜíve, než dojde k jejich úplnému zanesení. (obr. 8)

VýmČna uhlíkových kartáþĤ
Dostane-li se izolaþní špiþka z umČlé pryskyĜice uvnitĜ uhlíkového kartáþe do kontaktu s kolektorem, bude motor automaticky zastaven. V tomto pĜípadČ by mČly být oba uhlíkové kartáþe vymČnČny. Uhlíkové kartáþe udržujte v þistotČ a zajistČte jejich bezpeþné uložení v držácích. Oba uhlíkové kartáþe by mČly být vymČnČny souþasnČ. Používejte jen identické uhlíkové kartáþe. (obr. 9)
K odstranČní krytky držáku kartáþĤ použijte šroubovák. OpotĜebované uhlíkové kartáþe vyjmČte,
vložte nové a zase pevnČ upevnČte krytky držákĤ uhlíkových kartáþĤ. (obr. 10)
K zajištČní BEZPEýNOSTI a SPOLEHLIVOSTI produktu by mČly být opravy, údržba a nastavení
provádČny autorizovaným servisním stĜediskem firmy Makita, a pĜitom vždy použity náhradní díly
Makita.

PěÍSLUŠENSTVÍ
POZOR
–

Pro pĜístroj Makita popsaný v této pĜíruþce jsou doporuþeny následující pĜíslušenství
a náhradní díly. Používání jiného pĜíslušenství nebo náhradních dílĤ mĤže mít za následek
poranČní osob. PĜíslušenství a náhradní díly používejte jen k urþenému úþelu.

Informace týkající se tohoto pĜíslušenství získáte ve vašem nejbližším servisním stĜedisku Makita.
–

2

Ochranný kryt (kryt brusného kotouþe).

–

VnitĜní pĜíruba.

–

Zalomené Ĝezací brusné kotouþe.

–

Pojistná matice (pro zalomený Ĝezací brusný kotouþ).

–

Pryžový talíĜ.

–

Brusné kotouþe.

–

Pojistná matice (pro brusný kotouþ).

–

Klíþ na pojistné matice.

–

ěezací brusné kotouþe.

–

VnitĜní pĜíruba (pro Ĝezací brusný kotouþ).

–

VnČjší pĜíruba (pro Ĝezací brusný kotouþ).

–

Hrncový drátČný kartáþ.

–

Boþní rukojeĢ.

–

Ochranný kryt ke sbČru prachu.
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PROVOZ
VAROVÁNÍ
–

PĜístroj nesmí být v žádném pĜípadČ silnČ pĜitlaþován. Vlastní hmotnost pĜístroje vyvíjí
dostateþný tlak. Použití síly a nadmČrný tlak mohou zpĤsobit nebezpeþné prasknutí brusného
kotouþe.

–

Brusný kotouþ VŽDY vymČĖte, pokud by pĜístroj bČhem práce spadnul.

–

Brusný nebo Ĝezací kotouþ nesmí NIKDY bít nebo narážet do obrobku.

–

PĜi opracovávání rohĤ, ostrých hran atd. dbejte zejména na to, aby brusný kotouþ neskákal
nebo neuvázl. Toto by mohlo vést ke ztrátČ kontroly a zpČtným rázĤm.

–

PĜístroj NIKDY nepoužívejte s pilovými kotouþi na dĜevo nebo jinými pilovými kotouþi. Takové
pilové kotouþe pĜi používání na brusce þasto zpĤsobují zpČtné rázy a ztrátu kontroly, což by
mohlo mít za následek poranČní.

POZOR
–

PĜístroj nikdy nezapínejte, pokud se dotýká obrobku, v opaþném pĜípadČ hrozí nebezpeþí
poranČní obsluhující osoby.

–

PĜi práci vždy noste ochranné brýle a obliþejovou ochranu.

–

PĜístroj po ukonþení práce vždy vypnČte, a dĜíve než jej uložíte vyþkejte, až se brusný kotouþ
úplnČ zastaví.

Broušení a smirkování (obr. 7)
PĜístroj VŽDY držte jednou rukou za zadní rukojeĢ a druhou za boþní rukojeĢ. PĜístroj zapnČte,
a pak Ĝezací nebo brusný kotouþ nasaćte na obrobek.
ěezací nebo brusný kotouþ obecnČ držte tak, aby mezi povrchem obrobku a brusným kotouþem
byl úhel pĜibližnČ 15°.
Bruskou pĜi zabrušování nového brusného kotouþe pohybujte ve smČru B, protože se brusný
kotouþ jinak zaĜízne do obrobku. Jakmile bude hrana brusného kotouþe používáním zaoblena,
mĤžete brusným kotouþem pohybovat jak ve smČru A tak i ve smČru B.
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Symboly

MONTÁŽ

NásledovnČ budou zobrazeny symboly, které se používají v souvislosti s tímto pĜístrojem. PĜed
použitím pĜístroje je dĤležité, abyste se seznámili s jejich významem.

POZOR
–

PĜeþtČte si návod k obsluze

Montáž boþní rukojeti (pĜídavná rukojeĢ) (obr. 3)

Dvojitá izolace

POZOR
–

Noste ochranné brýle

Aretace vĜetena
SpoušĢ
Tlaþítko k zablokování zapnutí
Ochranný kryt
Šroub
TČleso ložiska

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pojistná matice
Zalomený Ĝezací brusný kotouþ
Super-pĜíruba
VnitĜní pĜíruba
Klíþ na pojistné matice
Výstupní otvor

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vstupní otvor
Kolektor
Izolaþní hrot
Uhlíkový kartáþ
Krytka držáku kartáþĤ
Šroubovák

TECHNICKÉ PODMÍNKY
Model
PrĤmČr kotouþe
Závit vĜetena
Otáþky chodu naprázdno (min–1)
Celková délka
Hmotnost netto
Jmenovité napČtí

PĜed zahájením práce se vždy pĜesvČdþte, zda je boþní rukojeĢ dobĜe namontovaná.

Boþní rukojeĢ pevnČ pĜišroubujte k pĜístroji v poloze, která je zobrazena na obrázku.

VysvČtlivky k obrázkĤm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DĜíve než budete provádČt nČjaké práce na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte zástrþku ze
zásuvky.

GA7020/GA7020F/GA7020S/ GA7020SF
180 mm
M14
8 500
473 mm
4,7 kg

GA9020/GA9020F/GA9020S/ GA9020SF
230 mm
M14
6 600
473 mm
/II

Vzhledem k pokraþujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené
mohou mČnit bez pĜedbČžného oznámení.
Poznámka
Technické podmínky se mohou v rĤzných zemích lišit.

Jen pro zemČ EU
Elektrické pĜístroje nevyhazujte do domovního odpadu! Podle evropské smČrnice 2002/96/ES
o likvidaci elektrických a elektronických pĜístrojĤ a konverze do národního práva musí být
opotĜebované elektrické pĜístroje shromažćovány oddČlenČ a zavezeny k opČtovnému zhodnocení.

Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 4)
POZOR
–

Ochranný kryt musí být na pĜístroj upevnČn tak, aby jeho uzavĜená strana vždy míĜila
k obsluhující osobČ.

Ochranný kryt namontujte tak, aby nákružek na kroužku ochranného krytu smČĜoval k drážce
v ložiskové skĜíni. Pak ochranný kryt otoþte o 180 stupĖĤ proti smČru chodu hodinových ruþiþek.
PevnČ utáhnČte šroub.
PĜi demontáži ochranného krytu postupujte v obráceném poĜadí.

Montáž a demontáž zalomeného Ĝezacího brusného kotouþe/multikotouþe
(zvláštní pĜíslušenství) (obr. 5)
Na vĜeteno upevnČte vnitĜní pĜírubu. ěezací/brusný kotouþ musí lícovat s vnitĜní pĜírubou, pak na
vĜeteno našroubujte pojistnou matici.

Super pĜíruba (obr. 6)
U modelĤ GA7020F, GA7020SF, GA9020F a GA9020SF patĜí ke standardnímu vybavení super
pĜíruba. K uvolnČní pĜírubové matice potĜebujete zhruba o 1/3 ménČ síly než pĜi použití standardní
vnitĜní pĜíruby.
K dotažení pojistné matice stisknČte aretaci vĜetena, tak bude vĜeteno zablokováno; pak matici
utáhnČte klíþem na pojistné matice ve smČru chodu hodinových ruþiþek.
PĜi demontáži brusného kotouþe postupujte v obráceném poĜadí.

PĜedpokládané použití
PĜístroj je urþen k Ĝezání a broušení materiálĤ z kovu a kamene bez použití vody.

Napájecí zdroj
PĜístroj mĤže být pĜipojen jen k proudovým zdrojĤ s napČtím uvedeným na typovém štítku
a provozován s jednofázovým stĜídavým proudem. Na základČ dvojité izolace podle evropské
smČrnice mĤže být také provozován se zásuvkami bez uzemĖovacího kabelu.
Pro veĜejné rozvodné systémy s napČtím mezi 220 a 250 V.
Spínání elektrických pĜístrojĤ zpĤsobuje kolísání napČtí. Provoz tohoto pĜístroje za nepĜíznivých
síĢových podmínek se mĤže negativnČ projevit na provozu ostatních pĜístrojĤ. U impedance
síĢového proudu 0,31 ohmu nebo ménČ akceptovat, že nedochází k žádným negativním efektĤm.
SíĢová zásuvka použitá pro tento pĜístroj musí být chránČna pojistkou nebo ochranným spínaþem
s pomalými vybavovacími vlastnostmi.
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POPIS FUNKCE

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY

POZOR

Výstraha!

–

DĜíve než budete provádČt nastavení nebo kontrolu funkce pĜístroje, pĜístroj vypnČte
a vytáhnČte zástrþku ze zásuvky.

Tlaþítko k aretaci vĜetena (obr. 1)
POZOR
–

Pokud se vĜeteno otáþí, nikdy nesmíte stisknout tlaþítko k aretaci vĜetena. V opaþném pĜípadČ
mĤže dojít k poškození pĜístroje.

K zablokování vĜetena pĜi montáži nebo demontáži pĜíslušenství stisknČte tlaþítko k aretaci
vĜetena.

Ovládání spínaþe (obr. 2)
POZOR
–

PĜed zapnutím pĜístroje se pĜesvČdþte, zda lze s pĜepínaþem dobĜe manipulovat a zda se po
uvolnČní vrátí do polohy 'OFF (VYP.)'.

Pro pĜístroj s tlaþítkem k zablokování zapnutí
K zapnutí stroje jednoduše stisknČte vypínaþ (ve smČru B). K vypnutí pĜístroje jednoduše uvolnČte
vypínaþ. K nastavení trvalého provozu stisknČte vypínaþ a stlaþte tlaþítko k zablokování zapnutí
(ve smČru A). K uvolnČní aretace musíte vypínaþ stisknout až na doraz (ve smČru B) a poté jej
uvolnit.

Pro pĜístroj s tlaþítkem k zablokování vypnutí
Aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypínaþe, je pĜístroj vybaven tlaþítkem k zablokování zapnutí.
Ke spuštČní pĜístroje stlaþte tlaþítko k zablokování zapnutí (ve smČru A) a stisknČte vypínaþ (ve
smČru B). K vypnutí pĜístroje uvolnČte vypínaþ.

Pro pĜístroj s tlaþítkem k zablokování zapnutí a vypnutí
Aby nedošlo k náhodnému stisknutí vypínaþe, je pĜístroj vybaven tlaþítkem k zablokování zapnutí.
Ke spuštČní pĜístroje stlaþte tlaþítko k zablokování zapnutí (ve smČru A) a stisknČte vypínaþ (ve
smČru B). K vypnutí pĜístroje uvolnČte vypínaþ.
K nastavení trvalého provozu stisknČte tlaþítko k zablokování zapnutí (ve smČru A), stlaþte vypínaþ
(ve smČru B) a poté ještČ více zatlaþte tlaþítko k zablokování zapnutí.
K uvolnČní aretace musíte vypínaþ stisknout až na doraz (ve smČru B) a poté jej uvolnit.
UPOZORNċNÍ
Modely GA7020S, GA9020S, GA7020SF a GA9020SF se po zapnutí zaþínají pomalu rozbíhat.
Tato funkce pozvolného spouštČní zajišĢuje stálejší provoz a ménČ úsilí pro obsluhu.

PĜi používání elektrických strojĤ je nezbytné dodržovat základní bezpeþnostní opatĜení, aby
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranČní osob, atd.
PĜed tím, než zaþnete pracovat s tímto strojem, pĜeþtČte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištČní bezpeþné práce:
1. Udržujte pracovištČ v þistotČ
NepoĜádek na pracovišti a na pracovních stolech mĤže zpĤsobit zranČní.
2. Zvažujte pracovní prostĜedí
Nevystavujte elektrické stroje pĤsobení vlivĤm deštČ. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých
a mokrých místech. ZajistČte, aby pracovní prostor byl dobĜe osvČtlen. Nepoužívejte elektrické
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
3. ChraĖte se pĜed elektrickým úderem
ZabraĖte styku lidského tČla s uzemnČnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladniþkami).
4. Nedovolte dČtem pĜístup ke strojĤm
NepĜipusĢte, aby se cizí osoby a zejména dČti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací
šĖĤrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpeþné vzdálenosti od pracovního místa.
5. Skladování strojĤ
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných
místech mimo dosah dČtí.
6. Nevyvíjejte tlak na stroj
Stroj provede práci lépe a bezpeþnČji, bude-li se používat stanoveným zpĤsobem.
7. Používejte správný stroj
Nesnažte se používat malé stroje nebo pĜíslušenství k provádČní úkonĤ urþených pro výkonnČjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou urþeny na pĜíklad nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ stromĤ.
8. SprávnČ se oblékejte
Neoblékejte si volný odČv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými
þástmi stroje. PĜi práci ve venkovním prostĜedí doporuþujeme používat pryžové rukavice
a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
9. Používejte ochranné brýle
PĜi Ĝezání v prašném prostĜedí používejte obliþejovou nebo protiprachovou masku.
10. PĜipojte zaĜízení na odstraĖování prachu
Jsou-li stroje opatĜeny zaĜízením na odstraĖování nebo shromažćování prachu, zabezpeþte,
aby byla pĜipojena a správnČ používána.
11. Nakládejte šetrnČ s pĜívodní šĖĤrou
NepĜenášejte stroj za pĜívodní šĖĤru nebo za ní netahejte pĜi vytahování ze zásuvky.
Nepoužívejte pĜívodní šĖĤru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
12. Zabezpeþte obrábČný kus
K držení obrábČného kusu používejte svorky nebo svČrák. Je to bezpeþnČjší než držet obrábČný kus v ruce a zároveĖ to umožĖuje používat obČ ruce k držení stroje.
13. PĜi práci se nepĜedklánČjte
Vždy si zajistČte pevnou pĤdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
14. VČnujte náležitou péþi údržbČ
K zajištČní lepší a bezpeþnČjší þinnosti udržujte pĜíslušenství stroje ostré a v þistém stavu.
Dodržujte pokyny pro mazání a výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ prohlížejte pĜívodní šĖĤry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vymČnit v autorizovaných servisních
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stĜediscích. PravidelnČ prohlížejte prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, pokud jsou poškozeny.
Držadla strojĤ udržujte v suchém a þistém stavu bez zbytkĤ oleje a mazacích tukĤ.
15. Stroje odpojujte od zdroje napájení
V dobČ, kdy není stroj v provozu, dále pĜed provádČním servisu, jakož i pĜi výmČnČ pĜíslušenství (jako napĜ. vrtákĤ, Ĝezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
16. OdstraĖte seĜizovací klíþe
ZvyknČte si na to, že pĜed spuštČním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seĜizovací pĜípravky
a klíþe odstranČny.
17. ZabraĖte nechtČnému spuštČní
NepĜenášejte stroj pĜipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. PĜesvČdþte se, zda
vypínaþ stroje, který se bude pĜipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
18. Prodlužovací kabely pĜi venkovním užití
PĜi venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro
takový úþel urþeny a patĜiþnČ oznaþeny.
19. Bućte vždy ve stĜehu
Bućte si vždy vČdomi toho, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li
unaveni.
20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny
PĜed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny,
budou správnČ pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé þásti
navzájem správnČ nastaveny, zda nejsou nČkteré díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ĜádnČ opravit nebo vymČnit v autorizovaném servisním stĜedisku, pokud není stanoveno jinak
v „Návodu k obsluze“. Vadné spínaþe a pĜepínaþe nechejte opravit v autorizovaném servisním
stĜedisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínaþ správnČ nezapíná nebo nevypíná.
21. Výstraha
Použití jiného pĜíslušenství nebo pĜídavného zaĜízení než toho, které je doporuþeno v tomto
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, mĤže vyvolat riziko zranČní osob.
22. Nechejte stroj opravit odborníkem
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá ustanovením uvedených v pĜíslušných bezpeþnostních
pĜedpisech. Opravy elektrických spotĜebiþĤ smí provádČt pouze odborníci. Jinak by mohlo
vzniknout vážné nebezpeþí pro uživatele.

DODATEýNÁ BEZPEýNOSTNÍ PRAVIDLA
1. Vždy noste ochranné brýle a ochranu sluchu. NaléhavČ doporuþujeme nosit i další ochrannou
výstroj, jako napĜ. protiprachovou masku, ochranné rukavice, helmu a zástČru.
2. DĜíve než budete provádČt nČjaké práce na pĜístroji, pĜístroj vypnČte a vytáhnČte zástrþku ze
zásuvky.
3. Neodmontovávejte ochranná zaĜízení.
4. Používejte jen Ĝezací brusné kotouþe správné velikosti a takové, jejichž maximální provozní
otáþky jsou minimálnČ tak vysoké jako maximální otáþky naprázdno uvedené na typovém
štítku pĜístroje. Jako zalomené Ĝezné brusné kotouþe používejte jen kotouþe vyztužené
sklenČnými vlákny.
5. PĜed provozem peþlivČ zkontrolujte Ĝezací brusný kotouþ, zda nemá trhliny nebo není
poškozený. Prasklý nebo poškozený Ĝezací brusný kotouþ ihned vymČĖte.
6. Pro správnou montáž a použití Ĝezacích brusných kotouþĤ se Ĝićte pokyny výrobce.
S Ĝezacími brusnými kotouþi opatrnČ zacházejte a peþlivČ je uskladĖujte.
7. K pĜizpĤsobení brousicích kotouþĤ s velkým prĤmČrem otvoru nepoužívejte žádné oddČlené
redukþní objímky nebo adaptéry.
8. Používejte jen pĜíruby pĜedepsané pro tento pĜístroj.
9. SvČdomitČ dbejte, aby nebyly poškozeny vĜeteno, pĜíruba (zejména nasazovací plocha) nebo
pojistná matice. Poškození tČchto þástí mĤže vést ke zlomení kotouþe.
10. Má-li být Ĝezací brusný kotouþ se závitovým otvorem namontován na pĜístroj, dbejte, aby byl
jeho závit dostateþnČ hluboký pro délku vĜetena.
11. DĜíve než zaþnete s vlastním zpracováváním obrobku, mČli byste pĜístroj minimálnČ na
30 vteĜin nechat zkušebnČ bČžet v bezpeþné poloze s maximálními otáþkami naprázdno.
PĜístroj okamžitČ vypnČte, jakmile dojde k vibracím nebo kyvným pohybĤm, které mohou být
známkou nesprávné montáže nebo špatnČ vyváženého Ĝezacího brusného kotouþe. Ke
zjištČní pĜíþiny pĜístroj zkontrolujte.
12. PĜesvČdþte se, zda je nástroj bezpeþnČ podepĜen.
13. PĜístroj pevnČ držte.
14. Ruce mČjte mimo dosah pohyblivých þástí.
15. Pozor, aby se Ĝezací brusný kotouþ pĜed zapnutím pĜístroje nedotýkal obrobku.
16. Používejte jen plochu brusného kotouþe pĜedepsanou k broušení.
17. K rovinnému broušení nepoužívejte Ĝezací brusné kotouþe.
18. ChraĖte se pĜed odlétajícími jiskrami. PĜístroj držte tak, abyste vy a další osoby nebo lehce
vznČtlivé materiály nebyli ohroženi jiskrami.
19. UvČdomte si, že se brusný kotouþ po vypnutí pĜístroje stále ještČ otáþí.
20. ZabraĖte kontaktu s obrobkem bezprostĜednČ po zpracovávání, protože mĤže být ještČ velmi
horký, a tak zpĤsobit popáleniny pokožky.
21. PĜístroj držte tak, aby se síĢový kabel bČhem práce vždy nacházel za pĜístrojem.
22. Je-li pracovištČ velmi horké, vlhké nebo silnČ zneþištČné vodivým prachem, tak k ochranČ
obsluhy použijte spínaþ nakrátko (30 mA).
23. Tento pĜístroj nepoužívejte k Ĝezání materiálĤ obsahujících azbest.
24. Nepoužívejte vodu nebo brusný olej.
25. PĜi práci v prašných podmínkách vždy dbejte, aby byly ventilaþní otvory volné. Pokud by bylo
zapotĜebí odstranit prach, pak pĜístroj nejdĜíve odpojte od sítČ (použijte nekovové pĜedmČty),
a zabraĖte poškození vnitĜních þástí.
26. PĜi práci s brusnými kotouþi vždy používejte zákonem pĜedepsaný kryt ke sbČru prachu.
27. Brusné kotouþe nesmí být vystaveny boþnímu tlaku.
TYTO POKYNY PEýLIVċ USCHOVEJTE.
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