ROTAČNÍ SEKAČKA

CZ

NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí.
Pokud výrobek předáváte další osobě, předejte jí i tento návod.
Všechny osoby obsluhující tento stroj musí být řádně seznámeni s bezpečnostními instrukcemi a obsluhou tohoto stroje.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pokud nebudete stroj používat správně, může být zahradní stroj velmi nebezpečný. Tento
výrobek může při nesprávném použití způsobit vážná zranění osob. Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce!

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ
Varování

Nevystavujte stroj
dešti. Nepracujte
za mokra. Stroj
skladujte na
suchém místě.

Dbejte zvýšené
opatrnosti, pokud
se nože otáčejí.
Riziko úrazu pořezáním

Před uvedením
do provozu si
přečtěte návod
k obsluze.

Nebezpečí
poranění vlivem
vymrštěných kamenů nebo jiných
předmětů.

Nedotýkejte se
povrchu sekačky.
Stroj je v provozu
ještě cca 5 sekund
po vypnutí.

Udržujte další
osoby v dostatečné vzdálenosti od
pracovní oblasti
kde se nesmí
zdržovat žádné
osoby, zejména
děti nebo zvířata.

Akustická hladina
hluku

Před prováděním
jakékoli údržby
vytáhněte síťovou
zástrčku! Mějte
prsty a nohy v dostatečné vzdálenosti od sekacího
ústrojí! Síťový
kabel udržujte
v dostatečné vzdálenosti od
nožů. Neodpojujte tahem za
šňůru
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• Ventilační otvory musí být čisté, aby
nedošlo k přehřátí motoru a jeho
poškození.

BEZPEČNÝ PROVOZ
POZNEJTE SVÉ NÁŘADÍ
• Je důležité přečíst si a pochopit návod
k použití a varovné symboly na výrobku.
Seznamte se s použitím i omezeními
a potenciálním nebezpečím při obsluze
nářadí.

ODSTRAŇTE UTAHOVACÍ KLÍČE
• Před zapojením stroje se ujistěte, že jsou
z nářadí odstraněny klíče na matice a šrouby.

DÁVEJTE POZOR NA DĚTI A DOMÁCÍ
ZVÍŘATA
• Děti a domácí zvířata by se neměla
pohybovat po pracovní ploše. Dětem
nedovolte dotýkat se či pracovat s
nářadím či dotýkat se síťového kabelu.
Každé nářadí udržujte z dosahu dětí,
na uzamčeném místě.
POUŽÍVEJTE VHODNÉ NÁDŘADÍ
• Používejte správný typ nářadí pro Vaši
práci. Nepoužívejte nářadí pro jiné účely
než doporučeno.

OSOBNÍ BEZPEČNOST
ODĚV
• Nenoste volný oděv, šperky apod..
Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný
oděv, šperky nebo vlasy mohou být
v pohyblivými díly zachyceny. Noste
dlouhé kalhoty a přiléhající oděv.
OBUV
• Používejte pracovní ochrannou
protiskluzovou obuv.
OCHRANA ZRAKU
• Používejte ochranné brýle určené pro
práci s nářadím. Nošení ochranných
brýlí je povinné. Obyčejné dioptrické
či sluneční brýle nejsou dodatečnou
ochranou pro práci se sekačkou.
OCHRANA SLUCHU
• Během práce používejte chrániče sluchu.
SVĚDOMITĚ PEČUJTE O NÁŘADÍ
• Nástroje udržujte ostré a čisté, abyste
mohli lépe a bezpečněji pracovat.

BUĎTE OSTRAŽITÍ
• Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
používejte rozum. S nářadím nepracujte,
pokud jste unavení nebo pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilková nepozornost při práci s tímto
nářadím může způsobit vážná zranění.
• S výrobkem smí manipulovat pouze osoby
starší 18 let.
NÁŘADÍ PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE
• Před každým použitím překontrolujte stav
nářadí a dotažení šroubů a matic.
• Všechny poškozené díly musí být
vyměněny kvalifikovaným servisem.
• Pokud sekačka nepracuje správně,
jsou nefunkční tlačítka, kontaktujte
kvalifikovaný servis.
• Pokud nelze hlavní vypínač zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
• Nářadí nepře těžujte.
• VAROVÁNÍ!
Sami nesmíte výrobek opravovat ani
pozměňovat. Veškeré opravy svěřte pouze
odbornému servisu.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

• Při práci s elektrickým nářadím používejte
v napájecím okruhu proudový chránič
(RCD) – jistič vypínaný chybovým
proudem s vybavovacím proudem nejvíce
30mA. Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
• Používejte pouze prodlužovaní kabel
určený do venkovního prostředí.
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• Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ
v souladu s normou EN 60335. Za žádných INSTRUKCE PRO PRÁCI
okolností nesmíte propojit zemi
SE ROTAČNÍ SEKAČKOU
s jakoukoli částí produktu.
Příprava
• Zkontrolujte, zda napětí na výkonovém
štítku je v souladu se zdrojem elektrického • Nesekejte trávu naboso či v sandálech.
Vždy noste vhodný oděv, ochranné
proudu.
rukavice a pracovní obuv.
CHRAŇTE PŘÍVODNÍ KABEL
• Ujistěte se, že na pracovní ploše neleží
PŘED POŠKOZENÍM
kameny, větve, kabely nebo jiné předměty.
• S přívodním kabelem zacházejte opatrně.
Mohly by být vymrštěny a způsobit
Nikdy nepoužívejte přívodní kabel
zranění osob.
k přenášení nářadí, jeho posouvání,
• Před každým použitím překontrolujte
netahejte za něj při odpojování z el.
pohledem nože, šrouby nožů
sítě. Přívodní kabel držte z dosahu
a příslušenství nože. Díly, které jsou
tepelných zdrojů, oleje, ostrých hran
poškozeny či opotřebované musí být
nebo pohyblivých částí. Poškozený nebo
vyměněny.
zapletený kabel zvyšuje riziko úrazu
• Vždy kontrolujte funkčnost proudového
elektrickým proudem.
chrániče (RCD).
• Elektrický kabel vytahujte tahem za zástrčku.
Použití
• Dojde-li k přeseknutí kabelu, vzniká
• Rotační sekačku používejte ve dne nebo
nebezpečí ohrožení života nebo zranění.
při zajištěném dostačujícím umělém
Vzdalujte se pomalu malými kroky od
osvětlení.
nářadí. Vytáhněte síťovou zástrčku ze
• Nepracujte se sekačkou na vlhkém trávníku.
zásuvky. Dbejte na to, aby se při sečení
• Během práce na kopcovitém terénu
nedostal kabel do oblasti záběru.
postupujte sekačkou plynule směrem
NÁŘADÍ ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ
do kopce, nepohybujte sekačkou nahoru
• Vždy, než nářadí opustíte, odpojte jej
a dolů.
z elektrické sítě.
• Během práce na kopcovitém terénu buďte
• Před prováděním údržby, čištěním,
pozorní při otáčení. Nikdy neběhejte.
výměnou nože nebo pokud nářadí
• Pohyb na prudkém kopci může být
nepoužíváte, se vždy ujistěte, že je nářadí
nebezpečný. Na prudkém kopcovitém
odpojeno od elektrické sítě.
terénu nepracujte.
PRODLUŽOVACÍ KABEL
• Nekráčejte se sekačkou dozadu, mohli
• Používejte pouze prodlužovaní kabel
byste upadnout.
určený do venkovního prostředí.
• Nikdy nesekejte trávník taháním sekačky
• Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů
směrem k Vám.
najednou.
• Vypněte sekačku, pokud se pohybujte
• U prodlužovacích kabelů do 15m délky
přes jiný povrch než je trávník (např.
musí být průřez vodiče 1,5mm2.
chodníky, obrubníky, dlaždice).
• U prodlužovacích kabelů delších 15m musí • Nikdy nepoužívejte sekačku, pokud je
být průřez vodiče 2,5mm2.
ochranný kryt poškozen, nesprávně
• Poškozené prodlužovaní a kabely
nasazen či chybí.
nepoužívejte.
• Při startování sekačky vždy mějte nohy
• Poškozené prodlužovací kabely neopravujte. v bezpečné vzdálenosti od sekačky.
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• Rukojeť držte oběma rukama ve správné
pozici.
• Nikdy sekačku nezvedejte ani
nepřenášejte, pokud je zapnutá či
zapojená do elektrické sítě.
• Odpojte sekačku z elektrické sítě:
- před vzdálením se od sekačky byť jen na
malou chvíli
- před odstraněním jakéhokoli
zablokovaného předmětu
- před kontrolou, čištěním a přenášením
sekačky
- před výměnou jakékoli části, např.
výměnou nožů.
• Pokud se sekačkou narazíte do jakéhokoli
objektu, nepoužívejte sekačku, dokud
nebude zkontrolována a nebudete si jistí,
že je sekačka v bezpečném provozním
stavu. Kontaktujte odborný servis.
• Pokud zjistíte, že sekačka vydává jakýkoli
neobvyklý zvuk nebo začíná neobvykle
vibrovat, sekačku ihned ODPOJTE
z elektrické zástrčky. Kontaktujte odborný
servis.
• Nadměrná vibrace může způsobit
poškození sekačky či zranění osob.

PŘED KAŽDÝM UVEDENÍM
DO CHODU

• Zkontrolujte, že jsou dotaženy všechny
šrouby, matice a ujistěte se, že je sekačka
v provozu-schopném stavu.
• Zkontrolujte, že elektrický přívodní kabel
není nijak poškozen. Pokud je elektrický
přívodní kabel poškozen či opotřebovaný,
musí být vyměněn odborným servisem.
• Dbejte zvýšené opatrnosti během
přenášení, údržby, nastavení či výměny
nožů, aby se Vaše prsty nezachytili mezi
noži či jinými částmi sekačky.

➊
➋
➌

POPIS DÍLŮ

1. Spouštěcí páčka
➑
2. Vodicí násada
3. Odlehčení od tahu pro prodlužovací
kabel
4. Vodicí násada – spodní část
5. Ochranná klapka
6. Sběrná nádoba
7. Síťová zástrčka
8. Pojistka spínače
➐
Tento výrobek je určen
k sečení travnatých ploch

➍

➎

➏

CZ 4

Manual.indd 4

09.01.15 14:56

(domovní a rekreační zahrady).

obr. 3

MONTÁŽ

Vyjměte z balení celý obsah.
MONTÁŽ SPODNÍ TYČE RUKOJETI
• Nasaďte spodní tyče rukojeti do otvorů na
každé straně rotační sekačky a upevněte
pomocí 2 šroubů (obr. 1).
obr. 1

• Překontrolujte, že je kabel provlečen
zajištěním kabelu a na horní části rukojeti
jej protáhněte závěsným okem. Kabel
by měl kopírovat rukojeť mírně napnutý.
V místě průvleku okem obě části kabelu
protáhněte okolo dvou spodních háčků.

NEŽ ZAČNĚTE

• Zapojte rotační sekačku do elektrické sítě
za použití proudového chrániče (RCD)
s vypínacím proudem NE vyšším než
MONTÁŽ HORNÍ RUKOJETI
30mA. Zkontrolujte, že proudový chránič
K DOLNÍM TYČÍM RUKOJETI
(RCD) funguje správně.
• Navlékněte černé plastové zajištění kabelu
• Proudový chránič (RCD) kontrolujte před
na horní rukojeť. Toto je důležité pro
každým použitím.
zabránění působení jakéhokoliv napětí na
kryt spínače.
NASTARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ
• Umístěte horní rukojeť
• Připojte kabel k rukojetím pomocí zajištění ROTAČNÍ SEKAČKY
kabelu (obr. 2).
• Vaše rotační sekačka je vybavena
bezpečnostním tlačítkem uzamknutí pro
obr. 2
prevenci náhodného nastartování. Před
startem mírně nadzvedněte sekačku (pro
zamezení vysekání kruhu do trávníku).
Stiskněte a podržte tlačítko zámku na
krytu spínače, potom stlačte páku pojezdu
směrem k rukojeti (obr.4).
• Ujistěte se, že je horní rukojeť souosá
obr. 4
s dolní rukojetí. Skrz otvory v tyčích
z vnitřní části protáhněte šroub (obr. 3).
Na protilehlé straně nasaďte podložku
a otočný knoflík a dotáhněte jej
(nepřetahujte).
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• Páku pojezdu ponechte stlačenou
a uvolněte bezpečnostní tlačítko (obr. 5).
Počkejte, dokud nedosáhne rotační
sekačka plných otáček a potom pozvolna
sekačku položte na trávník.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

• Tato rotační sekačka umožňuje nastavit
3 různé výšky pro sečení trávy.
• Pro nastavení výšky sekání nejdříve
odpojte sekačku z elektrické sítě.
• Opatrně obraťte rotační sekačku na bok,
aby byly vidět obě hřídele kol.
• Obě hřídele mají pružící desku a jsou
umístěny v jedné ze tří ustavovacích
drážek plastového výlisku (obr. 6).

obr. 5

obr. 6

DŮLEŽITÉ
Netlačte páku pojezdu dříve než stisknete
bezpečnostní tlačítko.
Netlačte páku pojezdu přerušovaně.

VYPNUTÍ

• Uvolněte páku pojezdu.

BEZPEČNÉ POUŽITÍ ROTAČNÍ
SEKAČKY

• Začněte se sekáním na místě, které je co
nejblíže k elektrické síti tak, aby kabel vedl
mimo pracovní plochu, která ještě nebyla
posečena.
• Doporučujeme sekat trávník dvakrát
týdně. Nezkracujte trávník o více jak
1
/3 jeho výšky.

ROTAČNÍ SEKAČKU
NEPŘETĚŽUJTE

• Pro nastavení výšky sekání uvolněte
osu kola táhnutím proti napětí pružiny
a přesuňte hřídeli do zvolené drážky.
Ujistěte se, že jsou oba konce osy ve stejné
výšce.

VÝMĚNA NOŽŮ
VAROVÁNÍ:
• VŽDY NOSTĚ OCHRANNÉ RUKAVICE!
• VŽDY ODPOJTE NÁŘADÍ
OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!
• Jednou rukou držte pevně kotouč nože.
Druhou rukou odšroubujte pomocí klíče
šroub.
• Sundejte kotouč nože a vyčistěte oblast
okolo hřídele. (obr. 7)
obr. 7

• Pokud bude sekat přerostlý trávník,
může poklesnout výkon motoru, uslyšíte
změněný zvuk motoru. Pokud poklesne
výkon motoru, můžete rotační sekačku
přetížit, což může způsobit poškození
motoru!
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➡

➡

• Nůž lze i ostřit, avšak doporučujeme svěřit
ostření nože pouze profesionálům, kteří
jsou pro tuto práci vybaveni speciálním
nářadím.

Nasazení nože

➡

• Nový nůž nasaďte na hřídel. Ujistěte se, že
jste nůž nasadili správně a upevněte jej
pomocí šroubu, šroub nepřetahujte.

SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
• Natáhněte, jak ukazuje obrázek, sběrný
pytel na drátěnou kostru.
• Zajistěte sběrný pytel podle vyobrazení na
drátěné kostře.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA
ROTAČNÍ SEKAČKY
VAROVÁNÍ:
• VŽDY NOSTĚ OCHRANNÉ RUKAVICE!
• VŽDY ODPOJTE NÁŘADÍ
OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!
• Vyvarujte se nebezpečí požáru:
• Rotační sekačku pravidelně čistěte.
• Po každém použití odstraňte zachycenou
trávu ze sekacího prostoru a odhazovací
koncovky pomocí kartáče či smetáčku.
• Po každém použití odstraňte všechnu
trávu ze vzduchového přívodu pomocí
kartáče či smetáčku.
• Vyčistěte platové části suchým hadříkem.

⇨

⇨

⇨

⇨

⇨

• Přizvědněte ochrannou klapku a pevně ji
držte.
• Zavěste sběrnou nádobu
• Ujistěte se, že sběrná nádoba bezpečně
zapadla

DŮLEŽITÉ
• Nikdy nečistěte vodou a tekutinami.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte žádné roztoky a jakékoli
chemické čistící prostředky.

NA KONCI SEZÓNY

• Vyměňte či nechte naostřit nůž.
• Pečlivě vyčistěte rotační sekačku, zejména
odhazovací koncovku.
• Zkontrolujte zda není poškozený přívodní
kabel.
• Rotační sekačku uskladňujte z dosahu dětí
na uzamčeném místě.
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TIPY - SEČENÍ TRÁVY

• Normální výška trávy je 4-5cm.
• Nesečte trávník na menší výšku, poškodily by se drny.
• Vysokou trávu sekejte na normální výšku po etapách.
• Nezkracujte trávník o více jak 1/3 jeho výšky.
• Posečenou trávu můžete využít pro kompost.
• Trávu můžete v nádobě na kompost smíchat s ostatním rostlinným odpadem dostupným
během sezóny sečení.
• Posečenou trávu můžete použít jako izolátor pro zajištění dostatečné vlhkosti okolo rostlin.
Trávu nasypte do výšky cca 5 cm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Výkon motoru 1 200 W
Napětí 230V ~ 50 Hz
Záběr sekání 32 cm
Kapacita sběrného koše 30 litrů
Varianty nastavení výšky sečení: 3
Akustická hlučnost < 96 dB (A)
Stupeň ochrany proti vlhkosti IPX4
Hladina vibrací 2,5m/s2

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických
možností a případného dalšího vývoje.

ZJIŠTĚNÍ A ODSTRANĚNÍ PORUCH
PORUCHA

PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA OSTRANĚNÍ

Poruchy provozu
rotační sekačky

Elektrická zástrčka není
zapojena.

Zkontrolujte, zda je elektrická
zástrčka zapojena do elektrické
zásuvky.

Proudový chránič byl odpojen. Resetujte proudový chránič (RCD).

Špatný výkon
sečení

Vyhořelá pojistka.

Vyměňte pojistku.

Pojistka doutná.

Okamžitě odpojte stroj z elektrické
sítě. Kontaktujte odborný servis.

Zachycení nečistot.

Vyčistěte prostor pod krytem
a okolo vrtule větráku.

Nůž není ostrý.

Nechte nůž naostřit nebo jej
vyměňte za nový.

Příliš vysoká tráva.

Nastavte vyšší výšku sečení.

Plný sběrný koš.

Vysypte sběrný koš.
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel,
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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ES Prohlášení o shodě
TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Rybná 669/4, Praha 1, PSČ 110 00
IČO 26061333, DIČ 001-26061333
Prohlašuje

!

na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti níže uvedeného výrobku splňují požadavky
stanovené v zákoně č. 22/1997 Sb. a jeho novelizace č.34/2010Sb. o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a novelizací, které se na něj vztahují,
že je tento výrobek při jeho určeném použití bezpečný, a že byla přijata opatření, zaručující
shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky
na výrobky
Výrobek:

ROTAČNÍ SEKAČKA TRÁVY

Popis výrobku:

230V ~, 50Hz, 1200W, 3300ot./min, el. třída II, záběr 320mm,
IPX4

Typ:

SF7A113

Výrobce:

Čína

Dovozce:

TV PRODUCTS CZ s.r.o.
Rybná 669/4, Praha 1, 110 00

Způsob posouzení shody: §12, (3) zákona č. 22/1997 Sb. a jeho novelizace č.34/2010
Sb. o technických požadavcích na výrobky

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími normami a
předpisy:

!

-

EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 60335-2-77
EN 60335-1
EN 62233:2008

!
!
Vlastnosti uvedeného výrobku splňují všechny základní požadavky dle Machinery Directive

2006/42/EC (strojní zařízení), stanovené v nařízení vlády 17/2003 Sb., Evropské směrnice
2004/108/ES (EMC), stanovené v nařízení vlády č.616/2006 Sb., Noise Emission Directive
2005/88/EC (emise hluku) a ROHS 2011/65/EC.

!Doplňující informace:

Test Verification of Conformity No.SH12060110-001,
SH12060110-001/A1, vydal Intertek Testing Services Shanghai,
dne 4.9.2013
Noise Test Report No.SH12060109-001/A1, vydal Intertek Testing
Services Shanghai LTD., dne 3.9.2013
Test Report no.ZSF-13OC29-03CTSP-A0, vydal Bureau Veritas,
dne 12.11.2013
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Test Report No.SH12060108-001, vydal Intertek Testing Services
Shanghai, dne 21.6.2012
Test Report No.SH12060108-EMF01 A1, vydal Intertek Testing
Services Shanghai, dne 4.9.2013
Test Verification of Conformity No.140401383SHA-V1, vydal
Intertek Testing Services Shanghai, dne 13.6.2014
Test Verification of Conformity No.140401383SHA-V2, vydal
Intertek Testing Services Shanghai, dne 13.6.2014
Certificate No.12SHH1102-03, vydal Intertek Deutschland GmbH,
dne 13.6.2014

!!
!Rok označení CE: 2012, 2013, 2014
!

Místo vydání: v Českých Budějovicích
Datum vydání: 9.1.2015
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Lavička, jednatel

!
!
!

razítko a podpis
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