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v ÁŽENÝ P RI AT 4E,

dostó.oate do lúk nóš oúrobok _ teleoizn! pfijímqč JANTÁR' Pťístroju

bold o ptiebehu 1.)!Íobv venoudnd Dšestrannó pozornost 4 skóť' ako

opustit zd1rod., bol podroben'ú pňsnut1 slt1išIcdtn.

ibg vám ošalc d\ho ilobre slúžít, prečítaite si podtobfle tento naÚoc a

ndučte sd prístloi obslulLooat tab, abv ste ho plne allužiti'
LetL tak budete s tete\ízftum priiímačofu spokoini, čo ie ndší117 Í1oiodšším

žeianí.fu'
Každ.ú teleÚíztlv ptijínaé, ak nd uspolcojíoo pfo.cooat oÓ odčšícll ozd'ia'

Ienostígch od' a'lsíelcčq, oažad.uie rrhod\e Úolenú a odbol'fle iflštoto'Ťnú

anténu, pťípddne pfoé nastgoenie prvl.ami oo anútri pristloid, zbtoťlch
fiiektoré sú pod, no'pijtirn. od,poft|ča e pfeto Žoefi! túto pťócu 'Ictdli'

! ikovdnéÍr1u teleDížnemu techniltoÚí.
Ak 1'ršdk budete pňstloi illštalovdl sbmi, dďte se presfue tÚfito nútod'oín:

Pfed,oDšetkÚfl nezapólalte nilcdu pňstťoi fla sieť, I)okidÍ nend pÍiskrut-
koocttli zadfii ytcflu.



a PRIPoJEN|E NA sIEŤ
Tclevizny^ qrijjmač- _Jantár je skonštruovaný pre napájanl€ zo striedaýej sieteo napáti 220 V * 10 0Á. Kolisanie siete má však vplyv -na rozmer obrazu ; přeto
Je vho-d!é zařadiť do síeťového prívodu stabilizátoi ó výt<one cca iso w. ,._áolat
Pre lné napátie.. ako je uvedené, je lutné použiť prevodný transÍormátor rovnakahovy&onu' Regulačný translormátor pre tento účel je nevhodný.

o UMIESTNENIE PRIJiMAčA
Prijímač umiestnite Yo vzdialertosti aspoň 10 cm od steny a neprikrývajte ho pri-
krýTkami, z dovodu zachovania priťodzeného chladenia prístioja. 'obiaz sa 

_má

Pozorovať v nie celkom tmavej miestnosti a z takej vzdtalénosti' kedy už neťozo-
znáte jednottivé říadky'

e ANTÉNA
Nároky_ na dokonalosť antény stúpajú s rastúcou vzdialenosíou Prljímača oat vysie-
lača. o}ťem toho majÚ vPlyv miestne podmienky (zdroje rušóniá, oalrazy), iakže
Je správne zverlť -.postavenie antény odbornému závodu. zásadne'má byi'-anténa
umiestnená vo voÍnom priestore v dostatočnej vzdialenostl od vodivých preil_
metov a smer jej pozdÍžnej osi má byť přibližne i<otmý na smer k vyslelaču. eiesné
nastavenie sa dosahuje pokusne. v mlestností oilvťáteneJ od vysieláča a y že]lezo-
betónovej budove nebude 9 najváčšou pravdepodobnosÍoi vyhoiovať izbová anténa,
iítorá stačí v mieste vysielača (móžu ju tvořiť- dva rovnako dlhé Lusy dť6tu dížky1-4 'm, zapojené do anténnych zdiérok). DÍžka a natočenle izboiej antény ů
vykoná opáť pokusne. spojenie antérry s pÍijímačom je vykonsné zvodom, najlépšie
dvojliíkou o impedancil 30o o, číň s' dosiahne iprávne prlspdsobenie. AÉ sa
pouŽlje v miestach s velkými poťuchami 70 ohmový zvod,-je -Potťebné zaradiť
mealzi zvod a vstup prijimača symetrizačný člen Tesla 3PN d5o )4. zvod antény
veď(e podl8 možnosti čo najd'aleJ od vodivých predmetov a stien.
KaŽdá vonkajšia anténa a jej montáž musí zodpovealať predpison EsČ ČsN 341390s-musí byť cbránená protl účinkom atmosfeřickej elektriny podla ČsN 34 2214
iskriskom alebo uzemnenim antény.
za tolo zodpovedá staviiel' antény'.
K řiadnej činnosti televízora je potřebné, aby sa na antěíny vstup priviedlo
vf nap-átie a to 80 Á.v pte 7. a 2. kanál a l00 É!v pře ostatné kanály. Naopakpři velkoln signále (regulátor kontťastu v prvej polovici) je vhodné zarádiť mádzi..vod a '.,stup pťijÍmača delič rtapátia.

C UVEDEI{IE DO CHODU
šeď ste pripojiti sieťovú zástrčku přívodnej šnrlIy do zásuvky o napáti 220 v,
PostuPujte nasledovne:
8) v připoje ej tabulke nájdite čísIo kanálu zvoleného vysíelača (so sř!olah-

livým pÍíjmom zo Yzdialenosti viac ako 100 km sa nedá Í}očítat) a nastavte
na t-oto čÍslo gombík ,,C'' voliča kanálov. Zárovei sa pfesvedčte, či pre vybraný,
kanál (t. j. limitočtový rozsalr vyhfadený pre 1 vysielač) má \iáš piijímač
vystaYané cievky'
Pťi prepnutí voliča kaíálov je potrebné I{ dosiahnutiu najlepšieho obrazu doladiť
oscilátor Prijímača gombikom ,,D". Ak je po doiadení obraz slabý a dekontrastný

- aj pri vytoč€ní gombíku ,,E'' ce]ksm aloprava, je vJ'sielač pťíItš vzdialený.
b) Regulátor sýtosti obřazu (kontťastu) ,,E'' (prvý kotúč pod-zadnou hranou slrri-

íe), otočte do přávej krajnej polohy v smere pchybu hodinových ručičiel(.



-

c) Prístro'i zapnite otočením gombika rp'uláLora blasltostl ,'A'' doPřava, aŽ pořu-
jete klápnuiie vypínača. Ďalšim pohyboň toho istého gombíka v smef€ pohybu
hodinových řučičick narlaďte regulátor htasitosti do pťavej křajnej Polohy. Ast
za mlnútu ozye sa z řeproduktora zvuk príslošnélro teleÝízneho Progťamu. Keď
nevysiela práve vysielač alcbo je přistřoj zapnutý na nevhoalíý kanál, ozve sa
z reproduktora iba šum.

Anlóna

Dialk.oul.V



d) otočením gombíka ťegulátoťa hlasitosti ,,A'' dolava vylaďte žélanú hlasitosť.e) Regulátor jasu_ ,,lt" (přavý kotúč pod zatlnou hranoů srrinei -ótočte 
celkomíopřava na najviičší jas a poěkajté, kým sa obrazovka celkoň osvettí, Potomotočením kotúča ,,Il'' doťava íariaďte ltreitnú svetlosl obrazu a počkajte asl2 mtnúty'

i) otočením kotúča ,'E'' vylad'te Pomer medzi svetlými a tmaýými plochami obrazutak, aby mal pokial možno najviac odtieňov ěiernej larbi (ab_y bol řozlíšený
"_"j:a!_ši !9!9! gradačných i'oli po střanách štvorca v- kruhrí slinsábnctro obrazcá
''MoNosI{oPU" - (viď obraz d. 1).

g) Ák sa. neus_táli obraz- ani po dvoch minútach chodu (obyčajne je neustálenýlen,'prl u_vádzani d-o chodu), je nevyhnutné nastaviť stabilitu oirazir regulátornit
''F" a .'G''. (saredné kotúče pod pfednou hranou skrine.)

h) Ak je h-orná časť.obrazu posunutá.na stranu alebo ak le obraz roztfhaný na
_ sikmé pásy (víď obraz a'islo 2), m6že sa nastaviť oaočením kotúča ,,G,,. 'i) A'k sa.Pohybuje obraz nahor alebo nadol, alebo ak je cez obtaz 1,5 cm čierny

Pás..(viď obraz čislo 5), otáčajte kolúčom regulátora',,F., napřavo áleto natavó,
_. pod|'a smeřu Írohybu obrazu, až sa obraz zastavi atebo čierny pás zmizne'j) Ak je obťaz ustálený, nariadte otočením pravého gombíka vá8šieho lriemeru

',D'' .čistý, ostrý obraz' combik je správne nas{aven], ak rozoznáme ná obraze
najvlac podrobnosti, aIebo ak rozlišime na skúšobnom obrazci čo najzretetnejšiejed"notlivé čiary zvisle zbiehajúceho sa Llinu Y prostřietlku kruhď 1vtď obirazčislo 1). zvuk pritom má bya čo najčistejši s po_tlačenými Doruchami a mini-malnym prÍpadným břuiivým pozadim'
Potom opravle gombíkmi ,,A.. a ,,E'' hlasitosť repřodukcie a sýtosř obrazu, akoje_to-uvedené v oalsekoch d) a f).Gombikom ,,B'',iónovou clonoů, m6žeme tpraviť
zafarbenle zvuku. okrem týchto hlavných ovládacich prvkov na bočneJ itenepristřoja má pŤijímač tzv. regulátoť br'ilancie. negulátoir brilancie sa naitavuje
otoče_Íím gombika ,,N'' na zaalnej steÍe prijimařa pod anténnymi zdieÍkaíii.
D-ovoluje 

-buď zvýšiť oŠtřosx obrazu alebo riasiaviť obiaz mákší, óodta inilivialu-
,álneho želania. Pre spfávnu činnosť tohto regulátořa musí prtJíináč byť spťávne
naladený tak, ako je to uvedené v odstaÝci- j).
Je možn_é, že otrasml pri doprave bolo porušené nastaYenie niektorých prvkoY,
ktoré nie sú ovládané gombikmi a obřaz potom má niektorú z uvedóných záÝgtl.

TABUť'KA TELEVÍZNYCH VYsIELAČov

Pťlil€leDý čs. vysielaču xmltočtoýý

I 1 Pr.h] o5tťava' stredié Čechy 48'5-56'5 Áír{z
t.

2 2 Bťalislava' južné eeclly (eeské BodejÓvice) 58-66 MHŽ

6 6
vych' eechy (Hrad€c xrálové) vých' slo-

7?4-782 MH,

III.

7 7 strédíé slovensko (B. Bystrica) 182-100 MEz

3 100-103 Mt{z

I 0 slťedná MoravJ (Brno) 198-206 MBz

10 10 zápairíé čéchy (PIzeň) 206-214 MHz

11 11 214-222 Mt z

L2 12 severÍé Čechy (Ústi nrd L9ben)



obraz 1. obřaz 
'.

cbťaz 5, obraz 4'

k) Časť plochy tlenidla obrazovl:y je tmavá (vlď obraz čisto 4)' pfetože obfaz nie ie umiestnenýv strede tienidls. obraz možno vystfediť prvkom ,,P'' po povoieni stavaceJ skrut_ky, posúwaníá
stredlaceho krúžku. PozoR: Pretože tento výkon rnožáo i'ykonať len po ;ložení iááneÍ sten'za chodu prijímača, móže byt vykonaný le''po oddelení přishoja oa !i.te oaaeiouáciď traui]Iormatorom a po uzemnení chassis.

l) obraz nle Je' ostrý po celej ploché tienidla obrazovky. Dodato'ěné zaostřenie papršleku obrr-z91'ky je-možné vykonať Pomoco'u o'vládacieho prvku ;R''. Prvok sa nastaví ot.:e"'ni* !o-o"otosúčasne dodáYaného nastavovacleho kolika tak, aby na'tieniille bez obfazu (kotúč ..E"^ v lav€!krajnej polohe) boli_jas' e -viditeťné 
jeddotlivé rladky. Nastavovaci Loriri Jpa'ire"ý ío"t""""yoi

. 
výstupkámi -sá vtlačí do dutiny ovládacieho prvku ',R'' otýoÍom ý zatlnef stene'm)obraz je._nizky alebo naopak veÍmi Yysoký (viď obřaz č.5).výšku obrazú nastavíme otoěeíílB,prvku,,J",

!) obraz Je úzky alebo veťmi široký (viď obraz čis' 6). šírku obrazu nastavíme otáčaním paYlu



obraz 5.

I

I

,,L'. otáčanie prvkov l,M", ,,I<'', ,,J" a ,'L" sa vykonáva nastavovacím ko|íkom -pťlložený'n vs
vrecúšku ua zaalnej stene po vsunutí PribřúŠeného konca kolíka do zárezu prlslušného prvku-

o) obťaz nle je gúmeťný na Ýýšku (ýiď okťaz číslo) 7. súmeřnost obrazu je možné nastavlt p.v-
koDt,,K'', nallepšte podla kruhu skúšobného obřazc8.

p) obraz nle je súmerný na šíťku (Yiď obrazčís.9)' Túto závadu odstránime opáť najiepšie pod'a
skúšobtrého obr.zca' nastavením prvku ,,M''.

c DoLEŽITÉ UPoZoRNENIE!
Nastavovacím Prvkom RozMER voDoRovNE
luěujeme manlpulovat.
Pťl nevhoilnom nastavení tohoto ovládacíeho
Yíznom prlJímačl'

(druhý gombík tla zadnoj gtene spEva), !eilo!é',

PrYku, m6že byt sposobená vážns závada ng t€t!-

Obtaz 7. obřaz t.
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O OBSLUHA PRISTROJA
Po uvedení prijímača do Prevádzky stačia k obsluhe 3 gombíky:

_ oombík;ň ..A'' sa Drístroj zapÍna a vyPina'

- ř;ffi;ňI ]]n-" í '''Hi 
sa "nasiavi sveteinosť a sýtosť obrezu' Týmlto gom-

ĚiLňi máníilutujte'až niekolko minút po zapnutÍ prístroja'

6 DIAf'KovÉ oVLÁDANIE
Ábv v Driebehu slealovania progřamu bolo možné riadiť veličiny najviac sa meniace

?i""' ; fri";i;;;l) il;;"ú'b"'; ňiesta, ;e možné do zástrčky označenej D' o' zasunúť
}ii"ň .<"'l." áiárti"é'ho ovlárlača TEšťA 4PN 05o 14 (vyřába Tesla Liberec)' Pritom
íš;k;';i úyi reguutor jasu a hlasitostt vytočený na maxilnum'

o RUŠENIE PRÍJMU
AkbolDrístřoizaDoienÝainštalovanýpodlapre.tcbádzajúcichpokynov,súsplnené
"i"ir." i."a""ňť.r"áí. '.íí aa""r neruše;ý'kvalitiý obraz. Ak sa objaYla napriek.tomu
,ll"iii".'ráii'{""'iiiří.i"iiá"iiái"il-i. .uiáz prerušovan5i vodorovnými čiařami' zvlnený'
ff"#':;'il ffiil'ř'i"á"i iiá'iaót"a sieť'čiar, obyčájne to ni€ je 

'zavinené 
priji-

;;;;-:._'i; ňš'i;"iňi ;iňá''"i (poruchami), ktoré'sa do pristroja d_ostávajú anté-
il,,i lii!f"*"á'-lří"rir"'-nň 'oů:"- {ýchío Porúch bývajú .neodlušené elektrické

"".t.Jrt" "'-otoro"e 
noiiata. rieio poiuchy ša prejavújú zvázkaml bielych_ a ěier_

;íil'il],ri.'-;"ií"áý iiez ciernymi ' tiaraňi, tňro stále menia svolu polobu na

obraze.
ř.iu"ii" 

"" 
Dreiavuiú tým viac, čim je slabší prijimaný signál. KeďŽe sila signálu

i."'iJi'"ra iá'i''al"iůóiii 'v"iět"eu 
á oa použitej antěny' je nevyhnutné venováť

'.i't_ciii?lJi r'iít"r?čii n"!'a"tiiu pozornost'a zvoliť ta*y typ a umiestnenie antény'
eké vvžaduiú miestne Domery.
i'T "a'ts.i 

"Jar"ňóiir'"o 
wši"ruaa, t. j. prl slabšom slgnále. sa móže pfejavlf šum

'iňriňižll ii"i""'"i" i"- ilď -inez.nie'" ná obrazovke; olraz je pokrytý množstvom
á;;i;;ň ir"r'""r' 'ň"ai"ř- 

" 'vukovy 
sprievod je podfarbený šumom' Ténto zjav

;;;;;iil"ří';,;íóáitia'itl"r. Jó sp'osobený niz*ou úrovňou signálu. odstránenie

ř l,áilt"ř.ot;;_d"'"řo- .J'iítui-póiiii. 'iyssi" potoženej a hlavne účlnnejšej
antény.

a HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmery obrazu:
Citllvost:
Riadeíle zosilnenial
osadenie kanálmi:

vstup!á impedancia:
výstupný výkoni
RePloduktoř:
NaPájanie:
Spotreba:
Rozmeřy sl(rine:
váha:

368 X 472 mm.
l€pšla ako 1o0 uv ple t. a ItI. televízne pásmo'
klúčové, automatlcké s on€skorením.
I. DásE'o - kanál 1a 2'
IIl] pásmo _ kanál 6' 7, B, s, 10, tl, 12'
500 ohmov - symetllcká.
1'B w prí 10 0/o skreslení a 800 Hz.
dynamický, bezťozptylový ARo s8c.
zo siete 220 * 10 %.
160 W.
širka 560, výška 500, hÍbka 450 mm
30 kg.

Prijímač pracuje ako suPerhet s meťtzinosným oalbeťom-zvuku". Je osa_dený f7 elek-
i.ii'r.áJr,' s""iláňá"ou ^aioaou a sietovým' usmerňo'vačo'Ír- Uhloprieóka obrazovky
il;J;;: či'ii;;-piijiÁar. lePšia ako ioo uv na všelkýcb pásmach' 

"aručuje 
pri

ii"a"y"ň p"á-ií"iácii prijem ielevíznych vysielačov do vzdialenosti 50 - 100 km'



8 oSADEI"'JIE ELEKTRÓNKAMI
Poc 84 vstupný vI zosilovač.
PcF 82 osci!átoř a zmiešavač.
EF B0 l' medzifrek. zosilovač'
EF 80 ll. medzifrek. zosilovač.
EF 80 III. Ííedzifrek. zosilovaě.
PcL 84 obrazový zogilovač a klúčované riadenie zisku.
EF B0 medzlfrekvenčný zosllovač zvuku.
EF B0 obmedzovač zvukového signálu.
EAA 91 pomeťový detektor.
PcL B2 nízkofťekvenčný koncový stupeřr.
EcI{ 81 oddelovač a pofoYíávaci stupeň řiaaltovej synchťonizácie, oddeťovač

a zosilňovač vertikálnej syíchronizácie.
PcF 82 sinus oscilátor, tvarovaci stuPeň pťe ťiadkový ťozklad; reaktačná elek-

trónka.
EAA 91 tvaťovaci stupeň.
PL 36 koncový stuPeň ťiatlkového Yychyťovača.
PY BB účinnostná dióda.
DY 86 vysokonapáťový usmerňovač.
PcL B2 blokovací oscilátor a koncový stupeň obÍazového rozkladu.
551QQ 44 obťazovka.
7NN4! detektorobŤazovéhosignálu.

531 00 /t4

E 18

E t7-PC[ 82

E 3-EF 80

E I |-ECH 8 t

E il--ÉF 80

E s_EF

E l3_ÉlA 9í

E tz-pcF 82

E t6-DY 86

E t0-Pct 82

E ts-pY 88

E t4.-Pr 36

9Po o o o

t 6-P0r 84 E 7-Et 80 E 8-tF 80 E 9-lA! 9r



a NIEKof,,Ko DoLEŽITÝCH UPozoRNENI
Pretože -správna obsluha Přljímaěa Je vecou skúsenostl, zopakuÍte sl nlekoÍkokrátpokyny k uvedeniu do chodu prl vysielaíí monoskopu. _

a zadnú a spodnú stenu neodnímajte bezdóvoilne. Prijímač má vnútořné kovové.časti g-alvanicky spojené so sieťou. Ptl odňatí zadnej ;teny ió lrrsiup k obvotloms vysokým napetím!
a Umiestnite prijímač tak, aby nebol přístupný deťom!
i9 N€pr'ipájajte Prtjíntač na sleť, ak bol Predtým vystavený účlnkom vlhka, aby

nedošlo k ohrozeniu vášho žtvota.

Ú čISTENIE oBRAzovKY
váš noYý televízny pŤijímač JANTÁR umožňuje snadne vykotrávať člstelle ochran_
Eého- skla 

-a _obÍazovky. Aj napriek v€Ími dobrému tesneniu preniknú člastočky
přachu, uřýclrlené vysokým prevádzkovým napátím na obrazovÉe, metlzl ochranné
sklo a tlenldlo obrazovky.
Prachoýá usad€nina je nielen nevzhladdá, ale naviac znižuje jas l kontrast obrazu.
Preto je prijímač vybavený ťahko vyberatelným sklom.
Ak chcete vyčistiť sl.lo l obrazovku, Položte televízny přijímač na bok. Uvoťnite
zalsťovacle !\řlutky a oalsuňte na bok upevňovacie pásky. ochřanrté sklo je potom
tnožno velmi ťáhko vysunúť.
sklo l tienidlo obrazovky vyčistíte mákkou handrou. Po Yyčisteni zasuňte ochrannégklo, do póvodneJ polohy. Dotiahnutím upevňovacích skrutiek celú sústavu zaistíte_
Pri _čistenÍ p'ostupujte opatrne. PaEetajte, že obrazovka móže prl neopatrnostl
iÚPlodovať. Črepy obrazovky móžu spoaoblÍ vážnc poranenle.

v prípade, že po zapnÚtí prístťoj nebude pracoval, presvedčte sai
r) čl v zásuvke, do ktorej prljimač Připotujete, je napátie (či má dobré dotyky),
b) 'ěi všetky elektťónky sú správne zasunuté (po odňatí zadnej steny). Rozmlest-

nenle elektrónok je uvedené na strane 4. Elektťónky pri vyberaní a zasúvaní
vylahujte a zasunuJte kolmo. h{ásilná manlpuiácia móžé zničiť elektrónku!

c) čl poistka nie je prePálená; v příslušenstve pťijímača je priložeíá náhradná
poistka.
Pred noYým zapnutím plijímača nezabudnite priskťutkovat zadnú stenu!

d) či je správne pripojená anténa 8 nie je prerušený zvod,
e) čl je volič kanálov (gombík ,,c") přepnutý na kanál vysielača, ktorý Je v pre_

vádzke, prípadne čl nte je gombík kontrastu 
',E'' 

otočený dolava.

v prípgde' že anl potom prijímdó nie je schopný prevádzky, obráťte sa na TECH-
NICKÚ oPRAVÁRENSKÚ SLUŽBU.
Montáže televíznych antén, nastavovanie prístrojov, prípadne záťučné oprayy vy-
konávalú výbradne odborné stredlská řádioteleYíznej služby, ktoťé sú řozmiest'
nené vo všetkých krajoch řepubliky a ktoťých adresy vám ochotné oznáml každá
odborná preilajňa.
Aby sa zabránilo neoprávn€ným osobám vykonávať opravy a montáže televíŽnych
prijímačoY, každý zamestnanec strediska má preukaz. Požiadajte o jeho
!'retlloženie.
K uplatňovaEiu nářoku na bezplatnú oplavu televízneho prijímača, případng na
ťýmenu niektořej z elektrónok' musíte mať rladÍe vyplnený záručný list' potvr-



deíý preda!ňou, v ktoťel sté Prístro! kúpllt. PríI}aihé želr!l.' alebo n€dostatky
o oir8}ářenikeJ' stužbe v'čegkých g moravských krajocb adresujt€ nE Kovoslužbu'
poiliik hlavnéh; mesta Prahy; s€novážne ěíslo 4, P ť a b a_ 2, zeťrrčré stťedisko.
Ňe slovensk! na l{ovospracuÍúcl Podnik megta Brallslavy, ul. obr8ncov ml€ru č' 23'
Bratlslava.

c PozoB!
UvEDoxlTE sI NEBEZPEČIE ÚRAŽU vYsoKÝM NAPATIM!

Ak Je zložeíá zadná stenr pťiJímača' nePriPojujte prljímdč nlkdy n! sleť!
Pri maníputácii vnútri pťístrója dajtc pozor, aby gte náťazom nezavinill nebeztrt€ční
lmplóziu -obrazovky" z loho dóvodu nenechgJt€ pristroÍ' l keil je mlmo prevádzky
bez riadne pťipojenoj zadnej stcny.

s zÁvER:
sedlte dorna pťed televíznym přijímáčom a tešíte sa v dobrei nálade z príJemBých
ahýil, ktoté 

_Vám 
prínášá televizny prljínač JANTÁR. To, aby ich bolo mnoho

a všótky také, ako tá prYá, praje várn kolcktív robotníkov a techrrikov ná.oil!ého
Podntku TESLA ORAVA.

Úi
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