Videomatic

Před instalací, použitím a
údržbou si prosím
pozorně přečtěte tento
návod k použití kvůli vaší
bezpočenosti a
bezpečnosti fungování
systému.
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Wir erklären in alleiniger Verantwortung für alle unsere Systeme, dass diese mit den
folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen.
We declare under our sole responsibility that the systems, which have been brought
into the market by us, meet the requirements of the following directives.
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(VIDEOMA1)

Richtlinie 93/42/EWG
des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte
Risikoklasse I nach Anhang IX Regel 12
CE Konformität nach Anhang VII
und
RoHS II (EG Richtlinie 2011/65/EU)
Council directive 93/42/EEC
of 14th June 1993 concerning medical devices
risk class I according to Annex IX standard 12
CE conformity of Annex VII
and
RoHS II (Council directive 2011/65/EEC)
Die CE– Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung.
The CE mark on the system points out this accordance.
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I. Všeobecné informace
Důležité poznámky k provozu čtecího systému Videomatic!
Před použitím čtecího systému si je prosím pozorně přečtěte!

Poznámky k elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Tento čtecí systém je vhodný pro použití ve všech zařízeních, včetně domova,
který je připojen přímo k veřejné síti pro budovy s obytnými účely. Tento čtecí
systém je určen pro použití v uvedeném elektromagnetickém prostředí. Uživatel by
měl zajistit použití v uvedeném prostředí. Tento čtecí systém pracuje na HF-Energy
výhradně pro svou vlastní funkci. Vyzařované rušení vysokofrekvenčních rušení je
proto velmi nízké a rušení jiných spotřebičů provozovaných v blízkosti je
nepravděpodobné. Při současném provozu systému čtení s jinými systémy by však
neměla být opomíjena možnost rušení systému nebo jiných systémů. Z tohoto
důvodu by mělo být zajištěno, aby systém nebyl umístěn přímo vedle nebo nad
jiným systémem. Není-li možné se vyhnout nastavení tohoto systému v blízkosti
lékařských, měřicích přístrojů, musí být provozovatel těchto zařízení informován o
tom, že je nutné sledovat výkon systému, aby bylo možné kontrolovat konvenční
používání systému v zařízení a zvolené nastavení. Elektronická zařízení jsou citlivá
na elektrický výboj a na vysokofrekvenční elektromagnetická pole.
Upozornění:
Aby se zamezilo vysokofrekvenčním rušením, měl by provozovatel dodržet
minimální vzdálenost jednoho metru od přenosných a mobilních
vysokofrekvenčních telekomunikačních zařízení. Viz také kapitola: Bezpečnostní
pokyny.

Uložení uživatelské příručky
Uživatelská příručka je nezbytnou součástí vašeho systému čtení. Prosíme, abyste
brožuru uschovali pro budoucí použití.

Popis produktu
Videomatic je kompaktní stolní zvětšovací systém, který zvětšuje text a obrázky.
Lze jej trvale používat pro soukromé i profesionální účely.
Text nebo obrázky jsou zachyceny integrovanou kamerou a poté zobrazeny na monitoru.
● Videomatic představuje přesnou kvalitou obrazu ve vysokém rozlišení a je uživatelsky
přívětivý.

● FullHD fotoaparát zvětšuje text a obrázky v nejlepší kvalitě obrazu, minimální šum obrazu
a vysokou redukci odrazů při čtení lesklých papírů nebo při pohledu na lesklé povrchy.

● Plochou LED obrazovku s vysokým rozlišením lze otočit, naklonit a otočit vodorovně a
svisle. Díky kompenzaci pružiny s ní lze snadno manipulovat.
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Zdravotnické zařízení
Tento čtecí systém je klasifikován jako zdravotnický prostředek, třída I podle 93/42 /
EEC, Příloha IX, norma 12. Pro distribuci do zemí mimo EU je třeba brát v úvahu
příslušné pokyny pro jednotlivé země.

Účel
Tento opto-elektronický čtecí systém je zdravotnický prostředek, který pomáhá při
čtení a zvětšování tištěného textu a obrázků. Zrakově postižení lidé mohou pomocí
tohoto přístroje kompenzovat ztrátu zrakové ostrosti.

Vývoj a životnost produktů
Směrnice o zdravotnických prostředcích zákonem upravuje, že výrobci
zdravotnických prostředků musí určit dobu bezpečnosti provozu výrobku.
Splňujeme tyto zákonné požadavky a stanovíme - z formálních důvodů - dobu tří
let od data prvního nákupu.
Poznámka:
Uvedená délka života neodráží celkovou délku života Videomatic. Jedná se spíše
o indikaci, kdy může být produkt zastaralý a může být doporučena náhrada v
důsledku vývoje nových produktů.

Bezpečnostní pokyny
Videomatic musí být instalován pouze v uzavřených a suchých prostorách.
Nepřipojujte Videomatic do elektrického obvodu, který je také používán pro jakékoli
systémy pro udržení života nebo podporu. Přístroj nesmí být používán v prostředí
pacientů. Toto zařízení by nemělo být provozováno v prostředí s nebezpečím
výbuchu. Toto optoelektronické zařízení by mělo být instalováno pouze ve spojení s
moderními elektrickými obvody.

Kombinace s dalšími zdravotnickými produkty
Varování:

Tento čtecí systém nesmí být umístěn přímo vedle, vedle nebo na vrcholu

dalšího zdravotnického zařízení. Pokud je přístroj používán v blízkosti jiného elektrického
zařízení, monitorujte druhé zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně.
V případě pochybností se obraťte na společnost Reinecker Vision GmbH nebo
na jakéhokoli licencovaného distribučního partnera.
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Opatření týkající se změny výkonu systému
Pokud se technické parametry nebo výkony změní, přestaňte používat čtecí zařízení.
Vypněte přístroj a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
Obraťte se přímo na autorizovaného prodejce nebo na servisní středisko
Reinecker Vision GmbH. Nepoužívejte systém znovu v tomto stavu.

Obnovení / instalace a údržba
Toto zařízení může být technicky udržováno a opravováno pouze společností
Reinecker Vision GmbH nebo autorizovaným technikem. Obnovení se může
provést až po vyčištění systému a kontrole bezpečnosti.

Čištění systému
● Před čištěním musí být přístroj odpojen od sítě.
● Systém čistěte lehce navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem pro domácnost.
● Vnitřek zařízení nesmí přijít do styku s kapalinami.

Zvláštní rady pro přepravu a skladování
Z bezpečnostních důvodů musí být jednotka přepravována a skladována pouze v
originálním balení. Zařízení musí být skladováno v suchých a uzavřených
prostorách v originálním balení. Musí být dodrženy následující podmínky pro
přepravu a skladování
● Tlak vzduchu 700 - 1000 hPa
● Teplotní rozsah +5°C to + 50°C
● Vlhkost vzduchu 30% to 80%

Likvidace přístroje podle směrnice EU 2002/96/EEC
Videomatic obsahuje elektronické komponenty. Aby se zabránilo škodám na
životním prostředí, musí být respektována pravidla pro jednotlivé země.

Zdroj napájení
Používejte pouze originální napájecí zdroj a kabely, které jsou součástí dodávky
společnosti Reinecker Vision GmbH.
Upozornění: Použití jiného zařízení může vést ke zvýšenému
elektromagnetickému vyzařování a k poškození výrobku.
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Bezpečnostní pokyny pro vyhnutí se poškození
Prosím respektujte následující instrukce kvůli vlastnímu bezpečí:
1. Nepřipojujte napájecí adaptér do vadné elektrické zásuvky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

2. Používejte pouze originální napájecí zdroj a kabely, které jsou součástí dodávky
společnosti Reinecker Vision GmbH. Použití jiného zařízení může vést k poškození
výrobku.

3. Nevystavujte systém přímému slunečnímu světlu nebo velmi horkému nebo chladnému prostředí,
protože by to poškodilo kvalitu obrazu.

4. Nepoužívejte toto zařízení pod + 5 ° C nebo nad + 40 ° C.
5. Do vnitřku systému se nesmí dostat žádné kapaliny. Zařízení používejte pouze v suchém prostředí.
6. Zařízení nesmí být provozováno vedle zdravotnických prostředků (prostředí pacientů).
7. Neopírejte se o obrazovku, nedotýkejte se obrazovky žádným předmětem ani
nepokládejte těžké předměty na zařízení. To může způsobit poškození zařízení.

8. Nepokoušejte se opravit nebo demontovat systém vlastními silami. To by automaticky
zrušilo platnost záruky. Pokud potřebujete technickou pomoc, obraťte se na místního
distributora nebo na Reinecker Vision GmbH.

9. Před čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě. Používejte pouze měkký a lehce
navlhčený hadřík. Používejte pouze jemný prostředek pro domácnost. Nepoužívejte
prostředky obsahující alkohol nebo silné detergenty.
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II. Pokyny pro čtecí systém Videomatic
Obsah balení
●
●
●
●
●
●

Čtecí systém Videomatic
Plochá LED obrazovka 19" - monitor (48 cm)
Nabíjecí adaptér 12V DC / 5000mA
Adaptérový kabel (specifické pro danou zemi)
Uživatelská příručka
Servisní informace

Kamera
FullHD kamera s optickým zoomem/auto-fokusem
● Zvětšení (přibližně) 3,8 x až 40x
●
- Technologie: vysoce kvalitní snímky s prakticky žádným šumem obrazu

Instalace systému
Opatrně rozbalte přístroj Videomatic a položte jej na pevný vodorovný povrch.
Pokud jste si nezakoupili volitelný stojan, který se hodí k výrobku, je nutné, aby
systém měl dostatečný povrch.
Poznámka: NEPOSUNUJTE CCTV jednotku tím, že ji budete držet za xy stolec.
Zvedněte ji tak, že ji budete držet úplně zespodu pod xy stolcem.

Ovládací panel
panel

Ovládání světla
(50% / OFF / 100%)
Vypnutí/Zapnutí
AC vstup

ON / OFF
Světlo / Kamera
Zvedněte
zařízení tak, že
ho držíte plně ze
spodu a ne za
stolec xy.
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Zapojení jednotky
Připojte napájecí zdroj do síťové zásuvky a připojte konec kabelu adaptéru do
zásuvky napájecího zdroje DC12V, která se nachází na základně systému.
Poznámka:
Přiložený napájecí kabel je určen výhradně pro spojení se systémem.
NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný napájecí kabel.
Jakmile je zařízení připojeno, je připraveno k použití.
.

Pohyb monitoru
Díky technologii monitoru se kontrast a jas mění v závislosti na úhlu pohledu.
Vysoce flexibilní rameno monitoru umožňuje uživateli nastavit monitor podle polohy
sedačky.

Pohyb xy-stolce
XY-stolec je vybaven plynule nastavitelnou třecí brzdou. Žlutá aretační páka se
může plynule pohybovat od nuly do maxima a ovlivňuje brzdnou intenzitu osy x a y.
To funguje tak, že páku pomalu posouváte zleva doprava. Posunutím páky z levé strany
(bez tření vůbec) do středu upevníte osu y. Posunutím páky na pravou stranu se také
upevní osa x (zámek).

x-axis

1

2

3

1. Vlevo: vůbec žádné tření
2. Zleva do středu: fixování osy-Y
3. Od středu doprava: fixování osy X a osy Y (zámek)
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Jak spustit zvětšovací systém
Manipulace s napájecím zdrojem a kabely
Ujistěte se, že dodaný napájecí adaptér a kabel jsou řádně připojeny pomocí
síťové zásuvky a vstupu Videomatic AC 12V DC.
Zapnutí ON
Zapněte / vypněte napájení stisknutím vypínače na pravé straně ramena monitoru.
Když je osvětlena deska Videomatic a základní deska, můžete na stůl vložit stránku
nebo objekt.
Všechna možná nastavení - například zoom, barva nebo jas - lze nastavit individuálně.
Vypnutí OFF
Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON / OFF.
Automatické ukládání nastavení přístroje
Při opětovném zapnutí zařízení budou aktivní všechna naposledy použitá
nastavení zařízení.
Výměna osvětlení
Elektronická lupa je vybavena vysoce výkonným LED osvětlením. Pokud je
požadována výměna lampy, smí být provedena pouze odborníkem nebo
společností Reinecker Vision GmbH.
Důležitá poznámka k použití napájecího zdroje
Používejte pouze napájecí zdroj, který je součástí dodávky.
Použití jakéhokoli jiného napájecího zdroje ruší platnost záruky!

Popis ovládacích prvků
Vypínač ON / OFF
Stisknutím přepínač lze přístroj zapnout ON/ vypnout OFF.
Upozornění!:
Pokud se po zapnutí přístroje nerozsvítí čtecí tabulka, prosím
zkontrolujte, zda svítí LED dioda (viz následující popis).
Nastavení světla (50% / OFF / 100%)
Stisknutím přepínače nastavte odpovídajícím způsobem LED osvětlení:
I = LED světlo 50%
0 = LED vypnuto II
= LED světlo 100%
Obecná poznámka k používání LED světla
Při používání zařízení by mohlo být užitečné vypnout nebo snížit LED diodu přístroje,
například když světlo v místnosti nebo vně (sluneční světlo)vnějších způsobuje změny.
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Popis funkcí ovládacího panelu
Přední pohled:
Výběr barevného
režimu, režim přehledu,
menu

Zoom -

Zoom +

Jas (10 levlů), Čtecí
linka / Výseč

Otevřít vnitřní menu

Ovládací tlačítka
Výběr barevného
režimu
Krátkým stisknutím kulatého ovládacího tlačítka
následující barvy:

, mohou být vybrány

Pozice 1.
barevný display
Pozice 2. černé písmo, bílé pozadí
Pozice 3. bílé písmo, černé pozadí
Pozice 4. zelené písmo, černé pozadí
Pozice 5. žluté písmo, černé pozadí
Pozn.:

Pozice 6. žluté písmo, modré pozadí

Výše uvedené barevné režimy představují tovární nastavení.
Pomocí menu lze tyto barevné režimy nastavit individuálně.
Režim přehledu
Když čtete na vyšší úrovni zvětšení a chcete zjistit, která část stránky jste
dosáhli, tato funkce vám pomůže získat přehled.
Stiskněte centrální tlačítko
na vyšší úrovni zvětšení přibližně na 2
sekundy, dokud se neaktivuje režim přehledu. Obraz na obrazovce se
minimalizuje a uvidíte přehled celého dokumentu / obrázku /
vytištěného textu. Objeví se vybledlý kříž, který označuje oblast, která je
aktuálně zvětšována.
Jakmile se tlačítko

uvolní, vrátí se zpět do režimu čtení a zvolené
13

úrovně zvětšení.
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Zoom Krátkým stiskem tlačítka ovládání šipky směrem doleva

se zvětšení

krok za krokem sníží.
Neustálým držením tlačítka ovládání šipky směřujícím doleva
sníží.

se zvětšení nepřetržitě

Zoom +
Krátkým stiskem tlačítka ovládání šipky vpravo se zvětší krok za krokem.
Neustálým stiskem tlačítka ovládání šipky směřujícím doprava se
zvětšení zvětšuje nepřetržitě.
S touto video lupou (19 ”TFT monitor) je rozsah zvětšení od cca. 2,3 až 130 krát
(nastavení pomocí uživatelského menu).
Zařízení je dodáváno s následujícími továrními nastaveními:
Rozsah zvětšení je cca. 3,8 až 40 krát.
Jas
Krátkým stisknutím čtvercového ovládacího tlačítka
ztmavit nebo zesvětlit zobrazení jasu.
Stisknutím tlačítek se šipkami
od -5 up to +5.

lze na obrazovce

lze měnit jas obrazovky

Čtecí linka / Výseč
Držte čtvercové ovládací tlačítko
stisknuté déle než 2 sekundy.
Když to uděláte znovu, získáte další možnosti:
● Čtecí linku / horizontální výseč
● Sloupcovou linku / vertikální výseč
● Deaktivování čtecí / sloupcové linky
Čtecí linka / Výseč (horizontální)
Udržujte stisknuté čtvercové tlačítko
linku pomocí tlačítka šipky mířící do leva

a posouvejte čtecí

.

Držte čtvercové ovládací tlačítko stisknuté
linku dolů pomocí šipky vpravo .

a posouvejte čtecí

Jakmile opustíte dolní okraj obrazovky, výseč (horizontální).
Sloupcová linka / Výseč (vertikální)
Držte prosím čtvercové ovládací tlačítko stisknuté
sloupcem

pomocí tlačítka šipky vlevo

a pohybujte

.

Držte čtvercové ovládací tlačítko stisknuté

a posuňte

čtecí linku dolu pomocí šipky směřující doprava . Jakmile opustíte
dolní okraj obrazovky, objeví se vertikální výseč.
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Popis menu
Výběr menu
Stiskněte současně obě tlačítka se šipkami
dokud se na obrazovce neobjeví hlavní menu.
Hlavní menu
Sytost barev

na cca. 2 sekundy,

0

Jazyk

English

AF Mode

auto.

Min. zvětšení

standard

Max. zvětšení

standard

Frekvence

50Hz

Jas obrazovky

100%

Obnovení továrního nastavení
Pokročilé nastavení
Odejít
Odejít z menu
Stiskněte kulaté ovládací tlačítko
nabídka na obrazovce nevypne.

asi na 2 sekundy, dokud se hlavní

Alternativně můžete použít tlačítka se šipkami
a můžete také odejít pomocí stisknutí
čtvercového tlačítka .
Procházejte menu nahoru
Stisknutím tlačítka šipky směrem doleva

se můžete pohybovat nahoru.

Procházejte menu dolu
Stisknutím tlačítka šipky doprava

se můžete v menu pohybovat dolu.

Změňte nastavení menu
Pomocí čtvercového ovládacího tlačítka
vyberte možnost nabídky.
Změňte hodnotu jedním z tlačítek se šipkami.
Po změně hodnoty potvrďte nastavení pomocí čtvercového ovládacího tlačítka
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.

Vysvětlení obsahu Menu
Tento obrázek detailně ukazuje, jak je menu strukturováno.
Hlavní menu
 Menu level 1
Pokročilé nastavení

 Menu level 2

Nastavení kombinace barev

 Menu level 3

Uživatelské barvy

 Menu level 4

Funkce

Rozsah nastavení | vysvětlení

Nastavení Menu
Hlavní menu

AF Mode

Nastavení rozsahu od -50 do +50
English | German | French | Japanese | Italian |
Norwegian
auto | ručně (stiskem tlačítka)

Min. zvětšení

nízké | standardní

Max. zvětšení

vysoké | standardní

Frekvence

50Hz | 60Hz

Jas monitoru

100% | 75% | 50% | 25%

Obnovení továrního nastav.
Pokročilé nastavení

Potvrďte resetování na tovární nastavení

Přehled:

Pokročilé nastavení

Sytost barev
Jazyk

(viz přehled)

Nastavení kombinace barev
Nastavit barvu pravítka
Mask Transparency

0

OSD Zprávy

ON

Filtr odrazu

OFF

Uložit uživatelské nastavení
Vyvolání uživatelského nastavení
Změna továrního nastavení
Zpět
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Hlavní Menu
Porkočilé nastavení
Nastavení kombinace barev
Kombinace barev 1-6
Mód
Popředí

Zakázáno | Živé barvy | Odstíny šedi | Umělé
barvy
černá | červená | zelená | modrá | žlutá |
purpurová | tyrkysová | bílá | uživ. 1 | uživ. 2

Pozadí

černá | červená | zelená | modrá | žlutá |
purpurová | tyrkysová | bílá | uživ. 1 | uživ. 2

Výměna Předo-/Zadního p.

Invertovat barvy popředí a pozadí

Zpět
Hlavní Menu
Pokročilé nastavení
Nastavení kombinace barev
Uživatelské barvy
Uživatel. barvy 1 - červená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Uživatel. barvy 1 - zelená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Uživatel. barvy 1 - modrá

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Uživatel. barvy 2 - červená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Uživatel. barvy 2 - zelená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Uživatel. barvy 2 - modrá

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Vrátit
Hlavní Menu
Pravítko / Maska Nastavení
Barva pravítka
Červená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Zelená

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Modrá

Nastavení rozsahu od 0 do 31

Zpět
Hlavní Menu
Pokročilé nastavení
Mask Transparency

50% | 25% | 0%

OSD Zprávy

ON | OFF

Filtr odrazu

ON | OFF

Uložit uživatelské nastavení

Potvrďte volbu pro uložení uživatelského nastavení

Vyvolat uživatel nastavení

Potvrďte volbu pro uložení uživatelského nastavení

Změnit tovární nastavení

Přístup - pouze autorizovaným servisním technikem.

Zpět
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Odstraňování problémů
Problém

Řešení

Není zobrazen žádný
obrázek.

Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér (12V DC)
/ 5000mA) je správně připojen k síťové zásuvce,
stejně jako k napájecí zásuvce (12 VDC) zařízení.
Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu kamery /

Obrazovka je tmavá.

monitoru.

Skutečné barvy se
nezobrazují správně.

Zkontrolujte materiál pro čtení, nastavení barevného
režimu, jas, sytost barev a osvětlení fotoaparátu.

Technické údaje
Videomatic

LED plochá obrazovka monitoru

Váha: přibl. 12,2 kg

19"monitor

19" | přibl. 48 cm
(1366 x 768 pixel)

Míry (Š x V x H) přibl. 44 x
52 x 52 cm

Režim barev

Skutečné barvy, před
nastavitelné a individuálně
nastavitelné barevné režimy.
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Informace o záruce

1. Reinecker Vision GmbH poskytuje záruku 24 měsíců (záruční doba platí pouze v rámci
Evropské unie) na vady ve výrobě počítané od data vystavení faktury od společnosti
Reinecker Vision GmbH.

2. Všechny díly, které byly vyměněny při opravě jednotky, se automaticky stanou
majetkem společnosti Reinecker Vision GmbH.

3. Poškození způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením návodu k obsluze
bude mít za následek zánik záruky.

4. Zásahy jiných osob než autorizovaných specialistů společnosti Reinecker Vision
GmbH mohou vést k neplatnosti záruky.

5. Částečná záruka platí pro světelné zdroje, které slouží k osvětlení objektu, baterií a
dalších částí podléhajících opotřebení.

6. Je-li nutné uplatnit záruku, musí být systém vrácen výrobci v Alsbach-Hähnlein nebo
svému autorizovanému prodejci v originálním balení včetně všech součástí. Výrobce
nenese náklady na dopravu, balení a pojištění.

Telefonní číslo: +49 6257 93110
Prohlídněte si naše všeobecné a obchodní podmínky.

Váš autorizovaný distributor:
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Poznámky
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Typ:

Videomatic (VIDEOMA1)

Sériové číslo:
Firma:

Reinecker Vision GmbH

Finální zkouška:
Napájecí zdroj:

100 VAC – 240 VAC 50-60 Hz

S napájecím zdrojem:

12V DC / 5000mA

Příkon:

max. 80 Watt

Reinecker Vision GmbH
International Contact

V případě nutnosti servisu se obraťte
na autorizovaného distributora.

sales department, customer relations:
Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein
customer service:
Erlenweg 3
DE-64665 Alsbach-Hähnlein
Tel.: + 49 6257 9311- 0
Fax: + 49 6257 9311- 8230
Email: international@reineckervision.de
www.reineckervision.com

Reinecker Vision GmbH
Zentrale
Vertrieb, Kundenberatung:
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein
Kundendienst:
Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein
Tel.: 06257 93 11- 0
Fax: 06257 93 11- 8008
Email: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de
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Máte-li jakékoli dotazy nebo služby,
obraťte se na naši hlavní továrnu v
Alsbach-Hähnlein nebo na některou z
našich poboček.
Pro produkty zakoupené v zahraničí se
v případě servisu obraťte na svého
prodejce.
.

Subject to change.

