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AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PIŠTOĽ
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme vám za kúpu tejto akumulátorovej tavnej pištole. Pred jej použitím si, prosím, 
pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte ju na prípadné neskoršie 
použitie.
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Všeobecné bezpečnostné pokyny

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE!
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY. Ak nebudete dodržiavať uvedené výstrahy a pokyny, môže dôjsť 
k úrazu spôsobenému elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

  Oboznámte sa s touto tavnou pištoľou. Pozorne si prečítajte tento návod. Oboznámte sa s aplikáciami 
a obmedzeniami a tiež s konkrétnymi potenciálnymi rizikami súvisiacimi s týmto výrobkom. Dodržiavanie 
tohto pokynu zníži riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho zranenia. 

  Pri zostavovaní dielov, používaní tohto výrobku alebo vykonávaní jeho údržby vždy používajte ochranu zraku 
s bočnými krytmi označenú tak, aby spĺňala požiadavky normy ANSI Z87.1. Dodržiavanie tohto pokynu zníži 
riziko spôsobenia vážneho zranenia. 

 Neklaďte horúcu tavnú pištoľ na bok. 
  Umiestnite kúsok papiera alebo lepenky pod túto tavnú pištoľ, aby sa mohli zachytiť kvapky horúceho lepidla 

a aby sa zabránilo poškodeniu podkladového povrchu. 
 Nedotýkajte sa horúcej dýzy tavnej pištole. 
  Používajte túto tavnú pištoľ na dobre vetranom mieste, aby nemohlo dôjsť k vdychovaniu horúcich výparov 

lepidla. 
 Nemierte dýzou tavnej pištole na iné osoby. 
 Nenakláňajte dýzu tavnej pištole smerom hore a nepoužívajte ju na lepenie predmetov nad hlavou. 
  Pred manipuláciou s položkou, na ktorú sa lepidlo nanáša, nechajte horúce lepidlo vždy celkom vychladnúť 

a zaschnúť. 
  Nevkladajte do tohto výrobku nič okrem lepiacich tyčiniek a zasúvajte tieto tyčinky iba zo zadnej strany tejto 

tavnej pištole. 
 Pri vkladaní novej lepiacej tyčinky nedávajte ruky alebo prsty do blízkosti dýzy tavnej pištole. 
 Nikdy nenechávajte zapnutú tavnú pištoľ počas prevádzky bez dozoru. 
 Nepoužívajte viac horúceho lepidla, než je pre vašu aplikáciu nutné. 
  Udržujte pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť 

k spôsobeniu úrazov. 
  Nepracujte s výrobkami napájanými batériami vo výbušných prostrediach, ako sú napríklad priestory 

s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. Vnútri výrobkov, ktoré sú napájané batériami, 
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov. 

  Pri práci s tavnou pištoľou zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť 
stratu kontroly nad náradím. 

 Nedovoľte, aby túto tavnú pištoľ používali deti. Tento výrobok nie je detskou hračkou. 
  Vyvarujte sa kontaktov tela s uzemnenými povrchmi, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky 

a chladničky.
 Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.



SK

AKUMULÁTOROVÁ TAVNÁ PIŠTOĽ FDTP 2204-A

25Všeobecné bezpečnostné pokyny

  Nevystavujte výrobky napájané batériou dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do takého výrobku voda, 
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.

  Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s týmto výrobkom používajte zdravý rozum. Nepoužívajte 
tento výrobok, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri 
práci s výrobkami napájanými batériou môže viesť k vážnemu úrazu. 

  Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením k napájaciemu zdroju alebo pred vložením batérie sa 
uistite, či je hlavný spínač v polohe vypnuté. Prenášanie tohto výrobku s prstom na hlavnom spínači alebo 
pripojenie batérie, ak je hlavný spínač v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz. 

  Neprekážajte sami sebe. Pri práci neustále udržujte pevný postoj a rovnováhu. Nepoužívajte tento výrobok na 
rebríku alebo na nestabilnom povrchu.

 Tak bude umožnená lepšia ovládateľnosť tohto výrobku v neočakávaných situáciách. 
  Nenoste voľný odev alebo šperky. Ak máte dlhé vlasy, zviažte si ich. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu 

pohybujúce sa diely zachytiť. 
  Ak nie je možné zapnúť a vypnúť hlavný spínač, nepoužívajte tento výrobok. Každý výrobok napájaný batériou 

s nefunkčným hlavným spínačom je nebezpečný a musí sa opraviť.
  Pred akýmikoľvek úpravami, výmenou príslušenstva alebo uložením tohto výrobku vyberte batériu z tohto 

výrobku. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú nebezpečenstvo náhodného spustenia tohto 
výrobku.

  Ukladajte tento nepoužívaný výrobok mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným s jeho 
obsluhou alebo s týmto návodom, aby s týmto výrobkom pracovali. Výrobky napájané batériou sú v rukách 
nekvalifi kovaných osôb nebezpečné. 

  Vykonávajte údržbu výrobkov napájaných batériou. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohybujúcich 
sa častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku tohto výrobku. Ak je 
tento výrobok poškodený, nechajte ho pred použitím opraviť.

  Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou výrobku. Používajte tento výrobok napájaný batériou, 
príslušenstvo, pracovné nástroje atď., podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného 
prostredia a prácu, ktorú budete vykonávať. Používanie tohto výrobku na iné účely, než na aké je určený, môže 
byť nebezpečné. 

  Nabíjajte batériu iba v nabíjačke, ktorá je určená výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, 
vytvára pri použití inej batérie riziko spôsobenia požiaru. 

  Používajte tieto výrobky iba s batériami, ktoré sú pre ne určené. Pri použití akýchkoľvek iných batérií môže 
dôjsť k zraneniu alebo požiaru. 

  Ak batériu nepoužívate, uložte ju mimo dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, 
kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie svoriek batérie. 
Skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar. 

  V náročných podmienkach môže z batérie unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa 
touto kvapalinou náhodou polejete, opláchnite postihnuté miesto vodou. Ak sa vám dostane táto kvapalina 
do očí, ihneď si ich vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina unikajúca z batérie môže 
spôsobiť podráždenie alebo popálenie. 

  Výrobky napájané batériou nemusia byť pripojené k elektrickej zásuvke; pretože sú stále v prevádzkovom 
stave. Uvedomte si možné riziká, ak sa výrobok napájaný batériou nepoužíva alebo ak vymieňate jeho 
príslušenstvo. Dodržiavanie tohto pokynu zníži riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho 
zranenia. 
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  Neumiestňujte výrobky napájané batériou ani batérie do blízkosti ohňa alebo tepla. Znížite tak riziko výbuchu 
alebo možného zranenia. 

  Dávajte pozor, aby nedošlo k rozdrveniu, pádu alebo poškodeniu batérie. Nepoužívajte batériu alebo 
nabíjačku, ktoré spadli alebo ktoré utrpeli prudký náraz. Poškodená batéria by mohla explodovať. Okamžite 
vykonajte riadnu likvidáciu batérie poškodenej pádom alebo nárazom. 

  Batérie môžu explodovať v prítomnosti zdrojov vznietenia, ako sú napríklad zariadenia s kontrolným 
plamienkom. Nikdy nepoužívajte výrobok napájaný batériou v blízkosti otvoreného ohňa, aby ste znížili riziko 
vážneho zranenia. Pri explózii batérie môže dôjsť k vymršteniu trosiek a chemických látok. Ak ste týmito 
látkami zasiahnutí, okamžite sa opláchnite čistou vodou.

  Nenabíjajte tento výrobok v mokrom alebo vlhkom prostredí. Dodržiavanie tohto pokynu zníži riziko úrazu 
elektrickým prúdom.

  Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, musíte tento výrobok napájaný batériou nabíjať na mieste, kde je 
teplota vyššia než 10 °C, ale nižšia než 38 °C. Neukladajte tento výrobok vonku alebo vo vozidlách, aby ste 
znížili riziko spôsobenia vážneho zranenia. 

  Pri extrémnych prevádzkových podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak dôjde ku kontaktu 
tejto kvapaliny s vašou pokožkou, okamžite ju omyte vodou a mydlom. Ak sa vám dostane kvapalina z batérie 
do očí, vyplachujte si oči minimálne 10 minút čistou vodou a potom ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie. 
Dodržiavanie tohto pokynu zníži riziko spôsobenia vážneho zranenia. 

  Opravy elektrického tohto výrobku napájaného batériou zverte, prosím, kvalifi kovanému technikovi, ktorý 
bude používať iba originálne náhradné diely. Týmto spôsobom zaistíte bezpečnú prevádzku tohto výrobku. 

  Pri vykonávaní servisu vždy používajte iba identické náhradné diely. Dodržujte pokyny uvedené v tejto príručke 
v časti Údržba. Používanie neschválených dielov alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu môže spôsobiť 
riziko úrazu alebo zranenia. 

  Tieto pokyny si uschovajte. V prípade potreby do nich nahliadnite a používajte ich na poučenie ďalších osôb, 
ktoré budú tento výrobok používať. Ak tento výrobok požičiate inej osobe, požičajte jej aj tieto pokyny.
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2.  SYMBOLY

Nasledujúce signálne slová a ich významy sú určené na to, aby opísali úrovne rizika spojené 
s týmto výrobkom:

NEBEZPEČENSTVO:
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, 
povedie k spôsobeniu smrteľného alebo vážneho zranenia.

VAROVANIE:
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, 
by mohla viesť k spôsobeniu smrteľného alebo vážneho 
zranenia.

UPOZORNENIE:
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, 
môže viesť k spôsobeniu ľahkého alebo stredne vážneho 
zranenia.

UPOZORNENIE:

(Bez bezpečnostného výstražného symbolu) Označuje 
informácie považované za dôležité, ale nesúvisiace 
s potenciálnym zranením (napríklad správy týkajúce sa 
poškodenia majetku).

Na tomto výrobku sa môže použiť jeden alebo viac nasledujúcich symbolov. Naštudujte si tieto symboly a naučte 
sa ich význam. 
Správna interpretácia týchto symbolov vám umožní používať tento výrobok lepšie a bezpečnejšie.
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SYMBOL NÁZOV VÝZNAM/OPIS

Bezpečnostná výstraha Upozorňuje na potenciálne riziko zranenia osôb.

Prečítajte si používateľskú
príručku

Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia si 
používateľ musí pred použitím tohto výrobku prečítať 
a naštudovať túto používateľskú príručku.

Ochranu zraku
Vždy používajte ochranu zraku s bočnými krytmi 
označenými tak, aby spĺňali požiadavky normy 
ANSI Z87.1.

Vlhké prostredie
Výstraha

Nevystavujte dažďu a nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

Horúci povrch
Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia zranenia alebo 
poškodenia sa vyvarujte kontaktu s akýmkoľvek horúcim 
povrchom.

Symbol recyklácie

Tento výrobok používa batérie lítium-ión (Li-ion). 
Miestne, štátne alebo federálne zákony môžu zakazovať 
likvidáciu týchto batérií v bežnom odpade. Informácie 
o možnostiach recyklácie a/alebo likvidácie vám 
poskytnú miestne úrady zaoberajúce sa nakladaním 
s odpadmi.

V volt Napätie

min Minúty Čas

Jednosmerný prúd Typ alebo charakteristika prúdu
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3. ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Nepoužívajte tento výrobok, ak nie je celkom zmontovaný alebo ak niektorá jeho časť chýba 
alebo je poškodená. Používanie tohto výrobku, ktorý nie je riadne a celkom zostavený alebo s poškodenými 
či chýbajúcimi dielmi, by mohlo viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.

VAROVANIE: Nepokúšajte sa upravovať tento výrobok alebo vytvárať príslušenstvo, ktoré sa neodporúča 
na použitie s týmto výrobkom. Každá takáto zmena alebo úprava je nesprávnym použitím a môže viesť 
k nebezpečnému stavu, ktorý môže viesť k vážnemu zraneniu.

4. POUŽITIE
VAROVANIE: Neumožnite, aby znalosť tohto výrobku spôsobila vašu neopatrnosť. Pamätajte si, že 
chvíľková nepozornosť pri práci stačí na spôsobenie vážneho zranenia.

VAROVANIE: Vždy používajte ochranu zraku s bočnými krytmi označenými tak, aby spĺňali požiadavky 
normy ANSI Z87.1. Pri nedodržaní tohto úkonu môže dôjsť k zasiahnutiu vašich očí vymršteným predmetom 
alebo k inému vážnemu zraneniu.

VAROVANIE: Nepoužívajte žiadne doplnky alebo príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca tohto výrobku. 
Použitie neodporúčaných doplnkov alebo príslušenstva môže viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.

APLIKÁCIA

Tento výrobok sa môže použiť na nižšie uvedené účely:

  Nanášanie horúceho lepidla

VKLADANIE TYČINIEK LEPIDLA

Používajte v tejto tavnej pištoli štandardné tyčinky lepidla s priemerom 7 mm.
  Uistite sa, že je spínač zapnuté/vypnuté v polohe vypnuté.
  Zasuňte tyčinku lepidla do otvoru v zadnej časti tejto tavnej pištole. Zaveďte tyčinku lepidla do lepiacej komory 

až do dorazovej polohy.
  Umiestnite kúsok papiera pod tavnú pištoľ, aby ste zachytili kvapky lepidla, keď sa tavná pištoľ zahrieva.

POZNÁMKA: Tyčinky s rôznymi typmi lepidiel sa budú zahrievať na pracovnú teplotu rôznou rýchlosťou. 
Vždy vykonajte skúšku na odpadovom materiáli, aby ste sa uistili, či má lepidlo optimálnu teplotu.

VAROVANIE: Tavnú pištoľ vždy umiestnite tak, aby sa dýza nedostala s ničím do kontaktu, ak sa táto 
tavná pištoľ zahrieva alebo ak sa nepoužíva. Dodržiavanie tohto pokynu zníži riziko poškodenia lepených 
položiek, požiaru alebo vážneho zranenia.

Zostavenie | Použitie
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UŽITOČNÉ RADY NA POUŽITIE

  Pred nanesením lepidla na lepený povrch alebo obrobok použite pre skúšku kúsok papiera alebo materiálu, 
ktorý je podobný vášmu obrobku.

  Pri nanášaní horúceho lepidla na tenký alebo pórovitý materiál buďte opatrní. Podkladový povrch by mohol 
byť poškodený alebo by mohlo dôjsť k prilipnutiu lepidla na povrch a jeho odstránenie by bolo ťažké. 

  Pri nanášaní horúceho lepidla nepôsobte na spúšť silou. Mohlo by dôjsť k poškodeniu tavnej pištole. 
Použite skúšobný kúsok materiálu, aby ste sa uistili, či sa lepidlo dostatočne natavilo, aby mohlo prúdiť bez 
použitia sily. 

  Naneste iba toľko lepidla, koľko je pre vašu aplikáciu potrebné. 
  Pri lepení dvoch predmetov dohromady nezdvíhajte predmet, na ktorý sa nanieslo horúce lepidlo. Namiesto 

toho zdvihnite druhý predmet a spojte ho s predmetom, na ktorom je nanesené horúce lepidlo. 
  Nepoužívajte prsty, aby ste pritlačili predmet, na ktorý sa práve nanieslo horúce lepidlo. To by mohlo spôsobiť 

únik horúceho lepidla z okrajov alebo zahriatie spojovacej plochy a mohlo by dôjsť k popáleninám alebo 
k poškodeniu okolitých predmetov. 

  Pred pokračovaním v práci nechajte lepidlo celkom zaschnúť, aby ste zaistili riadne prilepenie a aby ste znížili 
riziko popálenia.

  Ak budete nanášať lepidlo na veľmi malé predmety, použite pinzetu alebo kliešte, aby ste zabránili priblíženiu 
dýzy k vašim prstom. 

NANÁŠANIE HORÚCEHO LEPIDLA 

  Počkajte, kým sa lepidlo neroztaví tak, aby voľne prúdilo z dýzy. 
  Uchopte pevne tavnú pištoľ a umiestnite dýzu do blízkosti povrchu, na ktorý sa nanesie lepidlo. 

POZNÁMKA: Držanie tavnej pištole v príliš veľkej vzdialenosti od lepeného povrchu môže mať za 
následok nanesenie lepidla na iný než požadovaný povrch, alebo môže dôjsť k vytvoreniu „vlákien“ lepidla 
medzi požadovanou plochou a dýzou. 

  Držte stlačenú spúšť, kým z dýzy nebude vytekať lepidlo. Nepoužívajte nadmernú silu. 

POZNÁMKA: Ak chcete zaistiť lepšiu kontrolu a konzistenciu pri aplikácii, je vhodné stlačiť spúšť dvoma 
prstami. 

  Hneď ako sa nanesie požadované množstvo lepidla, uvoľnite spúšť. Nakloňte dýzu mierne do strany 
a opatrne ju odtiahnite od lepeného predmetu. Tak zabránite vytváraniu vlákien lepidla na obrobku. 

POZNÁMKA: Tavná pištoľ prestane dávkovať lepidlo, hneď ako bude tyčinka lepidla v komore takmer 
spotrebovaná. Ak chcete komoru znovu naplniť, nastavte tavnú pištoľ smerom dole a vložte do nej novú 
tyčinku lepidla.  

  Hneď ako použitie tejto tavnej pištole ukončíte, nastavte spínač zapnuté/vypnuté do polohy vypnuté. Postavte 
tavnú pištoľ na ochranný povrch, napríklad na kúsok papiera, aby na ňom mohli byť pri ochladzovaní pištole 
zachytené prípadné kvapky lepidla.

  Pred vybratím batérie nechajte tyčinku lepidla a dýzu tavnej pištole celkom vychladnúť.

VAROVANIE: Pri vykonávaní servisu vždy používajte iba identické náhradné diely.
Použitie akýchkoľvek iných dielov môže vytvárať rizikové situácie alebo môže spôsobiť poškodenie tohto 
výrobku.
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ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA

Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylná na poškodenie rôznymi 
druhmi komerčných rozpúšťadiel, a preto môžu byť pri ich použití poškodené. Na odstránenie nečistôt, prachu, 
oleja, maziva atď., používajte čisté handry.

ULOŽENIE

Nechajte tavnú pištoľ pred uložením celkom vychladnúť. Nastavte spínač do polohy „vypnuté“.

VAROVANIE: Pred uložením z tavnej pištole vždy vyberte batériu, aby ste zaistili jej vypnutie. 
Pred uložením počkajte na vychladnutie minimálne 30 minút. Uloženie tavnej pištole s horúcou dýzou môže 
spôsobiť vážne popáleniny a/alebo vznietenie horľavých predmetov.

Odstráňte zaschnuté lepidlo z dýzy, aby ste zabránili odkvapkávaniu a upchávaniu pri ďalšom použití tavnej 
pištole.

E

C

B
F D

A

Obr. 1

A – Spúšť
B – Spínač zapnuté/vypnuté
C – Dýza
D – Komora na tyčinku lepidla
E – Tyčinka lepidla
F – LED indikátor zapnuté/vypnuté

Obr. 2

A – Tyčinka lepidla B – Komora na tyčinku lepidla
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5. LIKVIDÁCIA
Toto náradie, dobíjacie batérie, príslušenstvo a obaly sa musia triediť, aby sa zaistila ich ekologická 
recyklácia.

Nevyhadzujte elektrické náradie a batérie alebo dobíjacie batérie do bežného domového odpadu!

Iba pre krajiny Európskej únie:

Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ a v súlade s európskou smernicou 2006/66/EC sa musí 
elektrické náradie, ktoré sa už ďalej nepoužíva, a chybné alebo použité batérie zhromaždiť oddelene 
a musia sa likvidovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.

POKYNY A INFORMÁCIE NA LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOV
Odovzdajte všetok použitý obalový materiál na mieste, ktoré je určené miestnymi úradmi pre likvidáciu 
odpadu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v priloženej dokumentácii znamená, že vyradené 
elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho 
odpadu.
Odovzdajte tieto produkty na určených zberných miestach, kde sa vykoná ich správna 
likvidácia, obnovenie a recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých 
európskych krajinách môžete pri nákupe zodpovedajúceho nového produktu vrátiť vaše 
produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť 
cenné prírodné zdroje a zabránite možným negatívnym dopadom na životné prostredie 
a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. 
Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor. V prípade 
nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu sa môžu uložiť pokuty v súlade s platnými 
národnými predpismi.

Pre spoločnosti v krajinách Európskej únie
Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od vášho predajcu.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie
Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, požiadajte miestne úrady alebo predajcu 
o nevyhnutné informácie o spôsobe likvidácie.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky všetkých príslušných smerníc EÚ.

Text, dizajn a technické špecifi kácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme 
si právo na vykonávanie týchto zmien.

Používateľská príručka v originálnom jazyku.

Likvidácia




