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TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, i dlatego od samego początku projektowania do 
końca procesu produkcji zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkownika. 
Pomimo to prosimy o zachowanie ostrożności podczas użytkowania urządzeń elektrycznych 
i przestrzeganie poniższych zaleceń:

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI MŁYNKA DO 
MIĘSA MG 800
• Z urządzenia nie wolno korzystać dzieciom. 

Przechowuj urządzenie i kabel zasilający 
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Z urządzenia mogą korzystać osoby 
o obniżonych zdolnościach fizycznych, 
percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim 
doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi 
sprawowany nadzór lub zostały one pouczone 
o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny 
sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego 
niebezpieczeństwa.

• Urządzenie nie służy do zabawy.
• W przypadku uszkodzenia kabla 

zasilającego jego wymianę należy zlecić 
wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec 
wystąpieniu zagrożenia. Zabrania się używania 
urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

• Przy niewłaściwym użyciu istnieje ryzyko obrażeń.
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• Zachowaj ostrożność podczas pracy z nożem 
mielącym. Ostrza noża mielącego są ostre 
i istnieje ryzyko doznania poważnych obrażeń.

• Elementy urządzenia, które mają kontakt 
z żywnością, należy czyścić zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

• Jeżeli urządzenie będzie pozostawione bez 
nadzoru, przed montażem, demontażem 
i czyszczeniem urządzenia należy zawsze 
wyłączyć je z gniazdka sieciowego.

• Przed wymianą akcesoriów lub dostępnych 
elementów, które poruszają się podczas pracy, 
wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. 
Poczekaj, aż akcesoria lub obracające się 
elementy całkowicie się zatrzymają.

• Korzystaj z urządzenia wyłącznie z akcesoriami 
znajdującymi się w komplecie.

• Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. W przeciwnym razie może dojść do 
obrażeń.

• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest 
przeznaczone do celów komercyjnych. Nie używaj tego urządzenia w poruszających się 
pojazdach ani na statkach, nie używaj go na zewnątrz, nie używaj go do innych celów niż 
ten, do którego zostało przeznaczone. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń.

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego należy upewnić się, że napięcie 
podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku.

• Postaw urządzenie na stabilnej, odpornej na działanie temperatury, równej i suchej 
powierzchni, zachowując odpowiednią odległość od krawędzi blatu.

• Nie stawiaj urządzenia na lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze, piekarniki, 
lub kuchenki gazowe. Drgania podczas użytkowania mogą spowodować niepożądane 
przesuwanie się urządzenia.

• Nie korzystaj z tego urządzenia przy użyciu programatora, włącznika czasowego ani 
jakiegokolwiek innego elementu włączającego urządzenie automatycznie.
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• Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy jest ono prawidłowo zmontowane. Upewnij 
się, że śruba mocująca jest dobrze dokręcona.

• Nie używaj urządzenia do mielenia kości, skorupek orzechów lub innych twardych 
produktów.

• Nie pozwól, by urządzenie pracowało bez przerwy przy dużym obciążeniu dłużej niż 5 
minut. Przed kolejnym uruchomieniem urządzenia pozostaw je do wystygnięcia na co 
najmniej 10 minut.

• Nie wprowadzaj produktów spożywczych do urządzenia palcami ani przy pomocy 
jakichkolwiek przedmiotów. Zawsze korzystaj z dostarczonego popychacza.

• W przypadku zablokowania produktów wewnątrz komory mielenia użyj przycisku REV, 
aby odwrócić kierunek pracy wała ślimakowego i usunąć zablokowane produkty.

• Nie uruchamiaj pustego urządzenia. Grozi to uszkodzeniem.
• Po zakończeniu obróbki produktów spożywczych wyłącz urządzenie i odłącz go od źródła 

zasilania.
• Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego 

ani wtyczki w wodzie i innych cieczach.
• Regularnie kontroluj stan urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia ani 

urządzenia z uszkodzonymi akcesoriami, kablem zasilającym lub wtyczką.
• Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. 

Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewód z gniazdka 
odłącza się przez pociągnięcie za wtyczkę przewodu sieciowego.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH 
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
• Przed użyciem rozwiń całkowicie kabel zasilający.
• Nie przewieszaj kabla zasilającego przez krawędź stołu lub blatu roboczego. Zadbaj o to, 

aby nie dotykał gorących powierzchni ani się nie splątał. Nie kładź ciężkich przedmiotów 
na kablu zasilającym.

• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie urządzenia do obwodu 
elektrycznego oddzielonego od innych urządzeń. Do podłączenia urządzenia do gniazdka 
sieciowego nie używaj rozdzielników ani przedłużaczy.

• Zaleca się regularną kontrolę urządzenia. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jest w jakikolwiek 
sposób uszkodzone lub jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka. Wszelkie 
naprawy należy powierzyć najbliższemu autoryzowanemu serwisowi Catler.

• Jakąkolwiek konserwację wykraczającą poza zwykłe czyszczenie należy powierzyć 
autoryzowanemu serwisowi Catler.

• Zaleca się zainstalowanie ochronnika przepięciowego (standardowy włącznik w gniazdku), 
aby zagwarantować zwiększoną ochronę podczas użytkowania urządzenia. Zaleca się, aby 
w obwodzie elektrycznym, w którym urządzenie będzie użytkowane, zainstalowany był 
ochronnik przepięciowy (z nominalnym prądem szczątkowym max. 30 mA). Zwróć się do 
swego elektryka o specjalistyczną pomoc.

Instrukcja dostępna jest również na stronie www.catler.cz.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.
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1. Lejek
2. Otwór wsadowy
3. Zamknięcie dokręcane
4. Nasadka do mielenia
5. Blokada do mocowania nasadki do mielenia
6. Wyświetlacz
7. Otwory wentylacyjne
8. Przycisk  (włączania / wyłączania)
9. Przycisk  – regulacja prędkości (niska lub wysoka)
10. Przycisk REV (bieg wsteczny)
11. Jednostka silnikowa
12. Nóżki z przyssawkami – zwiększają stabilność podczas używania młynka
13. Dyski mielące
14. Końcówka do kiełbas
15. Popychacz
16. Ślimacznica
17. Nasadka do kubbe
18. Osłona
19. Nóż mielący
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KORZYSTANIE Z MŁYNKA DO MIĘSA MG 800
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przed pierwszym użyciem zdejmij 
z urządzenia wszystkie elementy opakowania 
i naklejki/etykiety reklamowe. Upewnij 
się, że z opakowania wyjęto wszystkie 
akcesoria. Sprawdź, czy urządzenie lub któreś 
z akcesoriów nie jest uszkodzone. Wytrzyj 
powierzchnię obudowy silnika miękką gąbką 
zwilżoną w ciepłej wodzie z odrobiną płynu 
do mycia naczyń. Wytrzyj czystą ścierką do 
sucha.
Pozostałe akcesoria umyj w ciepłej wodzie 
z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz 
w czystej wodzie i wytrzyj do sucha. Przed 
montażem młynka upewnij się, że wszystkie 
części są całkowicie suche.

MONTAŻ MŁYNKA DO MIĘSA
1. Ustaw młynek na suchej, równej 

i wytrzymałej powierzchni.
2. Dociśnij lekko blokadę w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 
aby wskazywała symbol otwartej kłódki 
i przytrzymaj ją w tej pozycji. 

3. Włóż nasadkę do mielenia prostopadle 
do otworu w młynku.

4. Dociśnij blokadę w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara aż do jej 
zablokowania. 

5. Włóż wał ślimakowy do komory mielącej. 
W razie potrzeby obróć wał ślimakowy, 
aby ułatwić jego osadzenie w osi silnika.

6. Na wał ślimakowy nałóż nóż mielący. 
Ważne jest, aby ostrze było skierowane 
na zewnątrz komory młynka. Jeżeli nóż 
mielący zostanie włożony odwrotnie, 
młynek nie będzie mielił mięsa.

7. Na nóż mielący nałóż jedną z tarcz do 
mielenia. Dobierz tarczę do preferowanej 
grubości mielenia i przeznaczenia mięsa. 
Upewnij się, że występ w komorze 
młynka wszedł w wycięcie w tarczy do 
mielenia.

OSTRZEŻENIE!
PODCZAS NA-

KŁADANIA NOŻA 
DO MIELENIA ZA-
CHOWAJ SZCZEGÓL-
NĄ OSTROŻNOŚĆ, 
ABY NIE ZRANIĆ SIĘ 
O JEGO OSTRZE.

8. Teraz nałóż blokadę i dobrze ją przykręć 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Upewnij się, że 
blokada jest dobrze dokręcona. Nie 
dokręcaj jej jednak ze zbyt dużą siłą, aby 
nie zerwać gwintu.

9. Na otwór wsadowy nałóż tacę i włóż 
popychacz do otworu.

Młynek jest teraz gotowy do użytku.
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UŻYCIE MŁYNKA DO MIĘSA
1. Upewnij się, że młynek jest prawidłowo 

zmontowany – zgodnie z powyższą 
instrukcją.

2. Postaw młynek na suchej, równej 
i wytrzymałej powierzchni w zasięgu 
gniazdka elektrycznego.

3. Przygotuj mięso do mielenia. Zaleca się 
pokrojenie mięsa na mniejsze kawałki. 
Usuń z mięsa kości, ścięgna itp. Do 
mielenia nie używaj zbyt ścięgnistego 
mięsa. Zabrania się mielenia mrożonego 
mięsa.

4. Przygotowane mięso połóż na tacy.
5. Pod wylot młynka podstaw naczynie na 

zmielone mięso.
6. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 

gniazdka sieciowego.
7. Naciśnij przycisk  aby uruchomić 

młynek.
8. Przy pomocy przycisku  dostosuj 

prędkość. Wybierz niską lub wysoką 
prędkość.

9. Przy pomocy popychacza wkładaj 
stopniowo surowce do otworu 
wsypowego. Unikaj zapchania otworu 
wsypowego przez zbyt dużą ilość 
produktów. Aby usunąć resztki mięsa 
z komory mielącej zaleca się włożyć 
do otworu kromkę chleba lub rogalik 
i zmielić je w młynku.

OSTRZEŻENIE!
DO PRZE-

PYCHANIA MIĘSA 
PRZEZ OTWÓR 
ZAWSZE UŻYWAJ 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W KOMPLECIE PO-
PYCHACZA. W ŻAD-
NYM PRZYPADKU 
NIE UŻYWAJ PAL-
CÓW LUB INNYCH 
PRZEDMIOTÓW.

10. Po zakończeniu mielenia naciśnij przycisk 
, aby wyłączyć młynek. Następnie 

odłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
z gniazdka sieciowego.

11. W przypadku zablokowania produktów 
w młynku, wyłącz młynek przy pomocy 
przycisku  i naciśnij przycisk REV, 
aby włączyć wsteczny bieg. Po usunięciu 
produktów z komory mielenia naciśnij 
przycisk , aby włączyć młynek 
i kontynuować mielenie.

12. Zdejmij tacę z otworu wsypowego 
i odłóż na bok pojemnik ze zmielonymi 
produktami.

13. Wyczyść młynek do mięsa zgodnie 
z instrukcją w rozdziale „Konserwacja 
i czyszczenie“.

PRZYGOTOWYWANIE KUBBA
Kubba (również kubbah lub kibbeh) to grupa 
potraw pochodzących z Bliskiego Wschodu, 
bazujących na mieszaninie przyprawionego 
mielonego mięsa, cebuli i kaszy pszennej 
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z różnym nadzieniem. Z masy tworzy się 
kulki, które piecze się lub smaży.
1. Zmontuj młynek według kroków 1-5 

w części „Montaż młynka do mięsa“.
2. Na wał ślimakowy nałóż nasadkę do 

kubbe, a następnie osłonkę.
3. Teraz nałóż blokadę i dobrze ją przykręć 

w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Upewnij się, że 
blokada jest dobrze dokręcona. Nie 
dokręcaj jej jednak ze zbyt dużą siłą, aby 
nie zerwać gwintu.

4. Na otwór wsadowy nałóż tacę i włóż 
popychacz do otworu.

5. Przygotuj mięso według przepisu i połóż 
je na tacy.

6. Pod wylot młynka podstaw naczynie na 
zmielone mięso.

7. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazdka sieciowego.

8. Naciśnij przycisk  aby uruchomić 
młynek.

9. Przy pomocy popychacza wkładaj 
stopniowo mięso do otworu wsypowego.

OSTRZEŻENIE!
DO PRZE-

PYCHANIA MIĘSA 
PRZEZ OTWÓR 
ZAWSZE UŻYWAJ 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W KOMPLECIE PO-
PYCHACZA. W ŻAD-
NYM PRZYPADKU 
NIE UŻYWAJ PAL-
CÓW LUB INNYCH 
PRZEDMIOTÓW.

10. Po zakończeniu mielenia naciśnij przycisk 
, aby wyłączyć młynek. Następnie 

odłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
z gniazdka sieciowego.

11. Zdejmij tacę z otworu wsadowego 
i wyczyść młynek według instrukcji 
w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

PRZYGOTOWYWANIE KIEŁBAS
1. Zmontuj młynek według kroków 1-7 

w części „Montaż młynka do mięsa“.
2. Nałóż nasadkę do kiełbas.
3. Teraz nałóż blokadę i dobrze ją przykręć 

w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Upewnij się, że 
blokada jest dobrze dokręcona. Nie 
dokręcaj jej jednak ze zbyt dużą siłą, aby 
nie zerwać gwintu.

4. Na otwór wsadowy nałóż tacę i włóż 
popychacz do otworu.

5. Przygotuj produkty do przygotowania 
kiełbas i połóż je na tacy.

6. Jelita namocz w letniej wodzie i poczekaj, 
aż zmiękną. Następnie nałóż jelita na całej 
długości na nasadkę. Na końcu jelita zrób 
węzeł, aby mieszanina nie wyciekła z jelita.

7. Pod wylotem młynka ustaw tacę na 
gotowe kiełbasy.

8. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazdka sieciowego.

9. Naciśnij przycisk  aby uruchomić 
młynek.

10. Jedną ręką trzymaj jelito na końcówce, 
a drugą ręką przy pomocy popychacza 
powoli przepychaj produkty przez otwór 
wsadowy. 
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OSTRZEŻENIE!
DO PRZE-

PYCHANIA MIĘSA 
PRZEZ OTWÓR 
ZAWSZE UŻYWAJ 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W KOMPLECIE PO-
PYCHACZA. W ŻAD-
NYM PRZYPADKU 
NIE UŻYWAJ PAL-
CÓW LUB INNYCH 
PRZEDMIOTÓW.

11. Po uzyskaniu pożądanej długości 
kiełbasy, zatrzymaj młynek naciskając 
przycisk .  
Naciśnij palcami jelito przy samym 
wylocie końcówki i kilka razy obróć 
kiełbasę wokół własnej osi. Następnie 
ponownie włącz młynek i postępuj 
podobnie z pozostałymii produktami.

UWAGA:
Naturalne jelito należy przed użyciem 
zamoczyć na ok. 10 minut w letniej 
wodzie. Jeżeli jelito podczas napełniania 
będzie się przyklejać do końcówki, 
należy go lekko zwilżyć letnią woda.
Podczas napełniania istotne jest, aby 
masa w kiełbasie była rozłożona luźno, 
ale równomiernie. Jeżeli w kiełbasie 
będzie zbyt dużo masy, mogłaby pęknąć 
podczas gotowania lub smażenia.

12. Po zakończeniu mielenia naciśnij przycisk 
, aby wyłączyć młynek. Następnie 

odłącz wtyczkę przewodu zasilającego 
z gniazdka sieciowego.

13. Zdejmij tacę z otworu wsadowego 
i wyczyść młynek według instrukcji 
w rozdziale „Konserwacja i czyszczenie”.

UWAGA:
Dobierając odpowiednią tarczę 
mielącą można uzyskać mniejsze lub 
większe kawałki mięsa w kiełbasie. 
Jeżeli preferujesz większe kawałki, 
zastosuj tarczę z największymi otworami 
i odwrotnie.

WYBÓR PRĘDKOŚCI
Młynek wyposażono w dwie prędkości – 
niską i średnią – w trybie mielenia mięsa (na 
wyświetlaczu podświetlony „Mincer“).
Prędkość można wybrać również przed 
uruchomieniem młynka przy pomocy 
przycisku .

OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM
Młynek wyposażono w bezpiecznik 
termiczny, który chroni silnik przed 
nieodwracalnym uszkodzeniem w wyniku 
przegrzania. Bezpiecznik termiczny zadziała 
w chwili, gdy temperatura wewnętrzna 
osiągnie 85°C. W takim przypadku nastąpi 
wyłączenie młynka, na wyświetlaczu 
zacznie migać lampka ostrzegawcza 
i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Odłącz 
kabel zasilający z gniazdka i pozostaw 
urządzenie do ostygnięcia na co najmniej 1 
godzinę. Następnie podłącz wtyczkę kabla 
zasilającego do gniazdka i włącz młynek.
Jeśli młynek się nie uruchomi, zwróć się do 
autoryzowanego serwisu.
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Młynek należy czyścić po każdym użyciu. 
Przed czyszczeniem sprawdź, czy kabel 
zasilający jest odłączony od gniazdka.

OSTRZEŻENIE!
NIE ZANURZAJ 

URZĄDZENIA, KA-
BLA ZASILAJĄCEGO 
ANI WTYCZKI KABLA 
W WODZIE ANI IN-
NYCH CIECZACH.

OSTRZEŻENIE!
DO CZYSZ-

CZENIA NIE UŻYWAJ 
OSTRYCH PRZED-
MIOTÓW, ŚRODKÓW 
CHEMICZNYCH, ROZ-
PUSZCZALNIKÓW, 
BENZYNY ANI IN-
NYCH PODOBNYCH 
SUBSTANCJI. W ŻAD-
NYM PRZYPADKU 
NIE CZYŚĆ MŁYNKA 
DO MIĘSA PRZY PO-
MOCY URZĄDZEŃ 
PAROWYCH.

ROZMONTOWANIE MŁYNKA
1. Zdejmij tacę z otworu wsadowego.
2. Odkręć śrubę mocującą i zdejmij tarczę 

mielącą i nóż, nasadkę do kubbe z osłoną 
lub nasadkę do kiełbas.

3. Ostrożnie wyjmij wał ślimakowy 
z komory mielenia. W razie potrzeby 
obróć go, aby go odblokować.

4. Obróć blokadę w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, aby 
wskazywała symbol otwartej kłódki.

5. Ostrożnie wyjmij nasadkę do mielenia 
z bloku silnika.

CZYSZCZENIE AKCESORIÓW
, tarcze mielące, nóż 

mielący, wał , komorę mielenia, 
tacę, popychacz, n kubbe, 
osłonkę, n  myj w ciepłej 
wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. 
Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.

OSTRZEŻE-
NIE!

PODCZAS PRA-
CY Z NOŻEM DO 
MIELENIA ZACHO-
WAJ SZCZEGÓLNĄ 
OSTROŻNOŚĆ, ABY 
NIE ZRANIĆ SIĘ 
O JEGO OSTRZE.
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CZYSZCZENIE MŁYNKA
Wytrzyj powierzchnię obudowy silnika 
miękką gąbką zwilżoną w ciepłej wodzie 
z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wytrzyj 
czystą ścierką do sucha.

PRZECHOWYWANIE
Przechowuj młynek w suchym, dobrze 
wentylowanym miejscu w pozycji pionowej. 
Zaleca się smarowanie noża mielącego, tarcz 
mielących i wała ślimakowego niewielką 
ilością oleju roślinnego.
Akcesoria można ułożyć na tacy.
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyte opakowanie należy przekazać na miejsce wyznaczone do składowania odpadu przez lokalny urząd.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. Aby je 
prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów 
zbiórki odpadów. W niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można 
zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego produktu będącego jego odpowiednikiem. 
Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne źródła surowców naturalnych i przeciwdziałasz 
ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, który mógłby być wynikiem 
nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy 
punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary 
zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej
Chcąc zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zwróć się o potrzebne informacje do sprzedawcy 
lub dostawcy wyrobu.

Utylizacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Chcąc zutylizować ten wyrób, zwróć się o potrzebne informacje 
dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do lokalnych urzędów lub sprzedawcy.

Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Językiem oryginału jest język czeski.
Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01
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