
PREMIUM LED FACE MASK

L.ma LED Face Mask – uživatelská příručka

* Před užitím je nutné nastudovat veškeré pokyny z této příručky

* Tuto příručku po přečtení nelikvidujte, uchovejte ji pro další použití

* Nevyhazujte ani další tištěné materiály, především certifikát kvality.
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Vysvětlení symbolů použitých v příručce.

Informace jsou rozdělené do tří kategorií: Poznámka / Upozornění / Varování. 
Zobrazují se u nich symboly vykřičníku. 

Takto označené části si musíte pečlivě přečíst a dodržovat je, vyhnete
Se tím potenciálnímu nebezpečí. 

Poznámka  

Upozorňuje na poznámku k funkci

Upozornění

Označuje preventivní opatření pro operace, které mohou 

způsobit drobná zranění či poškození produktu

Výstraha

Indikuje nebezpečí, které může způsobit zranění

nebo zničení produktu

* Tato uživatelská příručka je napsána na základě aktuálních specifikací produktu, 
takže se její obsah může lišit. Příručky ke všem specifikacím a funkcím se mohou 
měnit v závislosti na specifikaci a dalších okolnostech výrobce. 

Bezpečnostní informace Opatření pro bezpečnost pokožky

                 Zákazy týkající se bezpečnosti pokožky 

1) Nedoporučuje se používání během těhotenství, menstruace a kojení

    (Hormonální změny mohou způsobovat přecitlivělost pokožky.)

2) Nedoporučeje se pro osoby s fotosensitivními poruchami, např.

    alergie na sluneční paprsky

3) Nedoporučuje se použití po absolvování sauny, opalování, peelingu

    a dalších činností, při nichž byla pokožka vystavena stresu.

4) nedoporučuje se používání v případě že podstupujete léčbu,

    která způsobuje vysoušení pokožky.

          Informace k bezpečnosti pokožky

1) Pokud jste v posledních 2 měsících absolvovali procedury související 
    s pokožkou, plastickou chirurgií, vypadáváním vlasů atd., 
    Konzultujte použití s odborníkem. 

2) Uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců, zamezte jejich kontaktu

    se zařízením.

3) Pokud během používání pociťujete potíže s dýcháním, okamžitě jej   
     přestaňte používat a poraďte se s odborníkem. 

4) Během provozu se nedívejte přímo na LED světlo. Nadměrné vystavení   
     světlu může poškodit zrak. 

5) Během procedury nepoužívejte brýle ani kontaktní čočky.

6) Před použitím sundejte veškeré kovové předměty z těla, které

    by mohly přijít do styku s přístrojem.
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Opatření pro bezpečnost pokožky Bezpečnostní opatření pro používání produktu 01 03

            Potřeba konzultace s odborníkem 

1) Pokud u vás probíhá onkologické nebo kardiovaskulární onemocnění, abnormality 
     endokrinního systému, senzorické abnormality nervového systému, infekční onemocnění, 
     onemocnění jater atd.,  konzultujte používání s odborníkem.

2) Pokud trpíte neobvyklými kožními chorobami (kopřivka, bradavice, milia atd.), musíte 
     se poradit s odborníkem.

3) Pokud máte neobvyklé oční onemocnění (katarakta, glaukom, konjunktivitida,
     atd.) nebo jste prodělali chirurgický zákrok (laser, atd.), musíte se poradit s odborníkem.

4) Pokud máte onemocnění související se štítnou žlázou, konzultujte používání s odborníkem.

5) Pokud jste podstoupili jakoukoliv plastickou operaci, konzultujte používání s odborníkem.

6) Pokud se vaše pokožka dočasně změnila vlivem okolního prostředí a dalších vnějších
     faktorů, doporučuje se omezit používání, dokud se původní stav nevrátí, nebo konzultace
     s odborníkem.

7) Při používání tohoto zařízení mohou nastat různé typy podráždění pokožky v závislosti 
     na individuální kondici pokožky. V takovém případě snižte frekvenci použití. 

                   Výstraha týkající se bezpečnosti produktu

1) Zabraňte mechanickému poškození a zařízení nezatěžujte nadměrnou hmotností.

2) Nepřipojujte napájecí šňůry více produktů do jedné zásuvky současně, přehřátí zásuvky 
    může způsobit požár.

3) Při přemísťování zařízení vždy odpojte napájecí kabel a všechny připojené kabely

             Upozornění týkající se bezpečnosti produktu 

1) Nenabíjejte zároveň masku i kolébku

2) Mírné zahřívání masky během provozu je v pořádku

3) Pokud je s přístrojem něco v nepořádku, přestaňte jej používat. 

                 Výstraha k používání produktu

1) Zařízení nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Hrozí nebezpečí požáru,
    úraz elektrickým proudem nebo zranění v důsledku nesprávné funkce.

2) Protože toto zařízení obsahuje magnetické kovy, může nepříznivě ovlivnit
    předměty v blízkosti, jako jsou kreditní karty a kardiostimulátory, buďte proto 
    opatrní.

3) Nemanipulujte se zařízením, pokud máte mokré rude. Mohlo by dojít k úrazu 
    elektrickým proudem.

4) Nenechávejte zařízení spadnout, nevystavujte jej nárazům a udržujte je mimo 
    dosah míst se silnými vibracemi nebo magnety.

5) Při manipulaci s kabelem, za kabel netahejte.

6) Při použití v suchém prostředí buďte opatrní, protože by to mohlo způsobit 
    statickou elektřinu.

7) V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte hořlavé látky. 

8) Nepoužívejte v blízkosti zařízení jiné zařízení, které používá vysokonapěťovou 
    elektřinu.

!!!
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                Výstrahy k napájecímu adaptéru

1) Během nabíjení nepokládejte zařízení na deku nebo elektrickou deku. 
    zvýšení vnitřní teploty může způsobit poruchu nebo oheň.

2) Pokud cítíte kouř nebo neobvyklý zápach, vypněte napájení, odpojte nabíjecí 
    adaptér. 

           Upozornění k napájecímu adaptéru

1) Nepoškozujte, nenamáhejte, neohýbejte, neotočte ani nezahřívejte napájecí adaptér a
    USB kabel. Poškození kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem.

2) Nezasunujte žádný vodič (hřebík, šroubovák) , do drážky na druhém konci, když je 
    nabíjecí adaptér připojen do zásuvky. Nedotýkejte se nabíjecího adaptéru ihned po 
    jeho vyjmutí ze zásuvky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

3) Při vyjímání nabíjecího adaptéru ze zásuvky držte tělo nabíjecího adaptéru a vytáhněte jej.
    Držení za kabel může způsobit poškození nebo zkrat.

4) Nabíjecí kolébku neponořujte do vody ani nečistěte. 

5) Ujistěte se, že používáte originální nabíjecí adaptér. Pokud použijete jiný nabíjecí adaptér, 
    může to způsobit neopravitelnou poruchu. 

               Výstrahy a upozornění týkající se baterie 

1) Pokud je baterie poškozena, riskujete nebezpečí výbuchu. Výrobek 
    nevystavujte otřesům, nedávejte jej do vody ani jej dlouho neuchovávejte
    v autě nebo na jakémkoliv vyhřátém místě. Vestavěná baterie nelze 
    vyjmout ani vyměnit bez odporného servisního zásahu. 
    Nevyhazujte baterii do směsného odpadu, postupujte podle místních 
    předpisů postupu při likvidaci elektromateriálu.

2) Pokud cítíte kouř nebo zvláštní zápach, přestaňte zařízení používat, 
    vypněte napájení, odpojte nabíjecí adaptér. 

          Bezpečnostní opatření týkající se baterie 

1) Jelikož má tento produkt zabudovanou baterii, před prvním použití 
    po zakoupení ji plně nabijte.

2) Jelikož se baterie řadí mezi spotřební materiál, její použitelná doba 
    při delším používání postupně klesá.

3) Baterii nelze jednoduše vyjmout nebo vyměnit, v případě potřeby
    využijte k tomuto úkonu zákaznické centrum.

4) Výměna baterie je servisní služba za poplatek.

     Informace k nabíjení baterie 

Čas do úplného nabití: 3 hodiny
Spotřeba energie při nabíjení: 5 W. 

Bezpečnostní opatření pro používání produktu 03
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1) Maska

   Přední                                                          Zadní

Bezpečnostní opatření pro používání produktu Popis produktu03 04

               Výstrahy ke skladování zařízení

1) Zařízení neuchovávejte na místech s přímým slunečním zářením nebo teplých místech, 
    jako je topení. Existuje riziko požáru.

2) Neskladujte na místech, která vytvářejí teplo, například elektrický ohřívač.
    Mohlo by dojít k poruše nebo požáru
.
3) Neskladujte v prašném a vlhkém prostředí. 

          Upozornění ke skladování zařízení

1) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

2) Neskladujte zařízení ve vysokých teplota (35  nebo℃
    vyšší) ani v nízkých teplotách (5 ° C nebo nižší) nebo na vlhkém místě. 

     Informace ke skladování zařízení

1) Chraňte zařízení před vodou

2) Neumisťujte kabel blízko horkého povrchu.

3) Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, nabijte baterii alespoň jednou
    za tři měsíce pro zachování životnosti baterie.

4) Chraňte zařízení před poškozením ostrými kovovými předměty, jako jsou klíče,
    vlásenky, náhrdelníky, nehty atd.

5) Zařízení skladujte v originálním obalu a pokud je třeba produkt přepravovat,
    zabalte jej do krabice.

6) Neskladujte zařízení v blízkosti těkavých kapalin.

7) Dlouhodobě neskladujte zařízení v blízkosti  plastové nebo gumové výrobků.

8) Při čištění produktu používejte měkký suchý hadřík. Pokud je povrch
    znečištěný, otřete pouze kontaminovanou oblast..Nepoužívejte silné chemikálie, 
    jako je alkohol, benzen nebo ředidlo, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

9) Zařízení nevkládejte do myčky, trouby nebo pračky. 

Unikátní vlastnosti produktu

L.MA CURE LIGHT
: Světlo proniká na povrch kůže a pomáhá zlepšit pružnost a tón s vlnovou 
délkou vhodnou pro různé typy kůže. Je užitečné při zmírnění příznaků, jako 
je rýma a zánět vedlejších nosních dutin.

Bezpečnost L.MA CURE LIGHT
: Technologie je  navržena tak, aby zabránila průniku světla do oční bulvy. 
Můžete také upravit nastavení tak, aby co nejvíce vyhovovalo každému obličeji. 

Jednotlivé části

2) Kolébka

   Přední                                                    Zadní

Konektor pro nabíjecí kabel

Nabíjecí
konektor

Dýchací 
  otvor

LEDUpevnění 
na obličej

Otvor pro oči Nabíjecí terminál

Spínač péče
o elasticitu

Spínač péče
O bělení

UV sterilizační LED Nabíjecí terminál

!!

!
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Název produktu

Název produktu

Jméno zařízení

Jméno zařízení

Model

Model

Vstupní napětí

Vstupní napětí

Baterie

Rozměry

Rozměry

Hmotnost

Hmotnost

Výrobce / Stát

Výrobce / Stát

L.MA LED FACE MASK

UV LED sterilization charging cradle

LED FACE MASK

LED MASK CRADLE

BTLMAF01

BTLMAF01-C

5V/1.2A

5V/1.2A

3.7V/900mAh/3.33Wh

192.2*248.2*121.2(mm)

220.4*203*196.6(mm)

360g

440g

VITSRO Co., Ltd./Republic of Korea

VITSRO Co., Ltd./Republic of Korea

Specifikace produktu04

Specifikace produktu Obsah balení

Registrační číslo certifikace KC (elektromagnetické zařízení) : R-R-VT9-L.ma-F

Číslo osvědčení o elektrické bezpečnosti (adaptér): HH10253-14010F

Osvědčení o registraci shody (adaptér): MSIP-REM-sho-SH-1205C 

L.MA LED FACE MASK

Před použitím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti. 
Reálný tvar produktu se může lišit od obrázku.

Informační leták

Čistič

UV LED sterilization charging cradle

Uživatelská příručka

* Nabíječka se prodává samostatně.
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Používání produktu05

Popis jednotlivých vlnových délk masky

Žluté světlo (585 nm): Zlepšuje redukci zarudnutí a bělení pokožky.
Červené světlo (660 nm): Redukuje pórovitost pokožky.
Léčebné světlo 1 (830nm): Zlepšuje tón pleti.
Léčebné světlo 2 (940nm): Zlepšuje příznaky zánětu a uleví od bolesti při rinitidě, 
sinusitidě 

                                   

Jak používat LED masku

Jak nasadit L.ma LED Mask

Po ošetření pleti tonerem a krémem
naneste L.ma EGCG + Rejuve 
Ampuli, jemně promasírujte 
kvůli absorpci. 

Stiskněte tlačítko napájení (Total Care 
/ vpravo) a vyberte režim. Nebo stiskněte
tlačítko Cure Care (vlevo) přičemž
Napájecí tlačítko bude sloužit k volbě
režim péče o vaši pokožku. 

Pomocí otočného knoflíku nastavte pásek 
tak, aby odpovídal obvodu a správně
Seděl na obličeji, především v oblasti očí
A nosu.
Utahování pásku: doprava.
Uvolnění pásku: doleva

Časovač je nastaven 
Automaticky; Po skončení procedury 
použijte L.ma Vera Rejuve Cream,
Finalizujete tím hydrataci pokožky.

Režim Multi: 15 minut
Režim Single: 9 minut 

1

3

2

4
           Upozornění k používání produktu 

1) Nedívejte se na provozní LED světlo zblízka.

2) Nepoužívejte masku s brýlemi ani kontaktními čočkami

     Informace k používání produktu

1) Před použitím zařízení se ujistěte, že je dostatečně nabité.

2) Při používání tohoto zařízení může dojít k podráždění pokožky 
    v různých formách v závislosti na individuálním stavu pokožky. 
    V případě podráždění, upravte počet a dobu použití.

3) Pokud s maskou LED začínáte, doporučujeme ji používat
    třikrát týdně po 5 minutách, pak je možné dobu a frekvenci postupně 
    zvyšovat. 

!!

!

1

Po nasazení otáčejte
utahovacím knoflíkem, 
dokud maska nebude správně sedět

Po skončení procedury
pásek povolte otočením 
v opačném směru.

2
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Používání produktu05

Jak  L.ma LED Face Mask pracuje

1) Stisknutím tlačítka napájení na pravé straně zařízení zapnete.
2) Dlouhým stisknutím delším než 1 sekundu vypnete, 
    krátkým stisknutím méně než 1 sekundu měníte režim. 
    časovač se spustí automaticky. 
    (Multimode 15 minut / Single-mode 9 minut) 

     ** Pokud v Cure Care stisknete tlačítko napájení, vrátí se do režimu Total Care.

 ① Multi-režim (15 minut): bělení-pružnost -celková péče o pleť (5 minut každý)

 ② Režim elasticity (9 minut): Červené světlo (660 nm)

 ③ Režim bělení (9 minut): žlutá + Cure světlo (585 + 830 nm) / inteligentní
zlepšení tónu pleti

 ④ Celkový režim (9 minut): žluté + červené světlo (585 + 660 nm) / tón pleti a
zlepšení elasticity 

1) Při zapnutém napájení (TOTAL CARE) stiskněte levé tlačítko CURE CARE) 

2) Krátký stisk do 1 sekundy mění režimy. Časovač se spouští automaticky. 
(Multimode 15 minut / Single mode 9 minut) 

* Pokud v Cure Care stisknete tlačítko napájení, vrátí se do režimu Total Care.

 ① Režim intenzivního bělení (9 minut): Žluté světlo (585 nm) / zlepšuje
    tón pleti

 ② Režim intenzivního zánětu (9 minut): Červená + Cure světlo  (660 + 940nm) /
    rýma, úleva od zánětu nosních dutin

 ③ Nasolabiální režim (9 minut): Červené světlo (660 nm) / zvyšuje pružnost,
    redukuje vrásky 

Nabíjení a skladování L.ma LED face masky

1) Nabíjení pomocí kabelu

2) Nabíjení a UV LED sterilizace v kolébce

Po použití masky vyčistěte její vnitřek
přiloženým čističem. 

Zkontrolujte správné usazení masky
v kolébce.

Připojte kabel USB-C k zadnímu portu

kolébky.

Připojte nabíječku do zásuvky
nabijte a sterilizujte pomocí UV LED. 

Připojte nabíječku k nabíjecímu
portu uvnitř bradové části
masky kabelem USB typu C. 

Připojte nabíječku do zásuvky

Během nabíjení je oblast zbývajícího nabití
do plného stavu indikovaná blikáním   

POWER   TOTAL CARE END

TOTAL CARE (pravý) CURE CARE  (levý)

1

2

3

1

3

2

4

Funkční pouze pokud
je přístroj zapnutý
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Často kladené otázky06

O: Jakou kosmetiku mám používat při používání masky? O: Mám masku používat se zavřenýma očima? 

O: Jak mám pečovat o LED masku?

O: Co mám dělat, když mám pleť příliš suchou?

O: Jaká je doporučená frekvence a trvání procedury?

Po vyčištění obličeje naneste základní kosmetiku,
nebo použijte L.ma EGCG + Rejuve Ampuli. 
Po použití LED masky naneste hydratační krém 
L.ma Vera Rejuve.

Pamatujte, že při používání kosmetiky obsahující
následující složky může být účinek snížen: 
Upravený alkohol, opalovací krém, retinol, olej atd. 

     

Snižte frekvenci používání a po proceduře
vždy použijte hydratační krém.
Pokud užíváte léky, poraďte se se svým
lékařem o tom, zda nemohou způsobovat 
vysychání pokožky. 

Není to nutné, maska je bezpečná, je ale nejlepší 
zavřít oči, odpočinout si a uvolnit se.

LED masku otírejte pomocí přiloženého čističe. 
Při znečištění otřete pouze kontaminovanou 
oblast s mokrým hadříkem. 

V ideálních podmínkách je doporučeno jednou denně 
5-20 minut péče. Nedoporučuje se používat více než 
jednou denně. Počet procedur a dobu trvání lze snížit 
v závislosti na stavu pokožky. 

!

Další dotazy a různé informace týkající se L.ma LED FACE
MASK najdete na webových stránkách (www.lmashop.com). 

TIP!



20 21

Řešení problémů Záruční list

Tento certifikát je zárukou skutečné kvality
výrobku společnosti VITSRO Co., Ltd.

Zaregistrujte zakoupený produkt na webových stránkách a služby spojené
s řešením problémů získáte rychleji a spolehlivěji.

Pokud požadujete opravu v rámci záručního servisu, 
musíte předložit tento vyplněný záruční list. 

1) Záruka na tento produkt je poskytována dle informací v této příručce.
2) Záruční doba pro bezplatnou opravu se počítá od data nákupu. 
    Pokud není dostupné datum nákupu, předpokládá je datum nákupu
    Nahrazeno datem výroby s přičtenými třemi měsíci jako běžnou dobu 
    od výroby do zakoupení produktu.
3) Záruku nelze prodloužit ani obnovit.
4) V případě dodávky zboží na základě samostatné smlouvy je záruka
    aplikována dle této smlouvy. 

07

Před hlášením poruchy nejprve zkontrolujte:

1) Produkt nefunguje správně.

    ① Zkontrolujte, zda je správně stisknuto tlačítko napájení.
    ② Nabíjejte toto zařízení podle pokynů v uživatelské příručce.
    ③ Při nabíjení této jednotky zkontrolujte stav baterie jednotky
        indikátor by měl svítit

2) Produkt se nezapne.
     ① Pokud je baterie vybitá, nabijte ji.
     ② Připojte nabíjecí adaptér k napájecímu zdroji.
     ③ Ujistěte se, že nabíječka funguje.
     ④ Připojte nabíječku k masce a zkontrolujte, zda funguje.

3) Produkt generuje příliš mnoho tepla.
     ① Během nabíjení se dočasně vytváří teplo kvůli velkému proudící
        elektřiny. S postupným navyšováním kapacity baterie teplota klesá.
     ② Jedná se o přirozený pocit tepla, ke kterému dochází při provozu.
     ③ Pokud je teplota příliš vysoká nebo neklesá, kontaktujte zákaznický servis.

4) Při nabíjení se kontrolka nabíjení nerozsvítí.
     ① To je v pořádku, kontrolka nabíjení se nerozsvítí okamžitě. Záleží na 
        Stavu nabití baterie.

Název 
produktu

Datum 
zakoupení

Místo
zakoupení

Kontakt
Jméno 

kupujícího

Adresa 
kupujícího

Sériové č.
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V případě
poruchy
výkonu
nebo funkce
při dodržení
standardních
podmínek
užívání

Závažné poruchy

10 dní od nákupu

Závažné poruchy do
jednoho měsíce od nákupu

Výměna produktu
nebo

vrácení kupní ceny

Výměna
produktu nebo

vrácení kupní ceny

Placená
oprava

Detaily o kompenzaci

V záruční

lhůtě

Po uplynutí
záruční

lhůty

Ostatní08

Druh poškození
Druh poškození

Detaily o kompenzaci

V záruční
lhůtě

Placená oprava

Placená oprava

- V případě poruchy v důsledku přírodních katastrof 
  (bouřka, plyn, zemětřesení, vítr, atd.)

- V případě poruchy v důsledku abnormálního 
   napájení nebo vadného připojení zařízení

- V případě poruchy v důsledku opravy nebo úpravy
   v jiném než autorizovaném servisu

- Při výměně spotřebních dílů, které
  se během používání opotřebovávají

- V případě jiné příčiny poruchy, nikoli vady 
  samotného produktu 

Placená oprava

Poškození
z důvodu
nedbalosti

spotřebitele

Je-li opravitelný

Není-li opravitelný
Placená výměna

produktu -

Po uplynutí
záruční lhůty

Placená oprava

Závažné poruchy již jednou 
vyměněného produktu

Pokud je nemožná výměna

Drobné závady

Produky byl 3x opraven a projevila
se vždy stejná závada

Byly provedeny 4 různé opravy 
a projevila se pátá závada

Produkt je neopravitelný

K opravě nejsou k dispozici 
náhradní díly

Záruční oprava nebyla provedena do 1 měsíce
od uplatnění záruky

Závada způsobená během dopravy
produktu k zákazníkovi

Oprava 
zdarma

Výměna
produktu

Výměna
produktu nebo
vrácení kupní 

ceny
10% sleva
k nákupu
nového

produktu

Sleva 10% 
z ceny placené

opravy

-

Vrácení
kupní ceny

Standardy řešení spotřebitelských sporů 

* Výše uvedené bezplatné záruční období a normy pro odškodnění vycházejí ze standardů řešení spotřebitelských sporů

* Pokud dojde ke sporu o nespecifikované záležitosti nebo předpisy, budou platit standardy řešení spotřebitelských sporů

* Pokud výrobek nefunguje správně, mohou být účtovány servisní poplatky za služby, proto si prostudujte tuto uživatelskou příručku.

* Díly, které mají být vyměněny během opravy, mohou být jiného původu nebo výrobce než stávající díly a nemusí
   být nové.. Musí ale fungovat jako nové originální díly pro splnění bezproblémového provozu produktu. Některé  díly
   mohou být vyrobeny v jiné zemi, než ve které byl vyroben kompletní produkt.

* V případě požadavku výměny nebo vrácení peněz z důvodu vedlejších účinků je vyžadováno lékařské potvrzení. 

Podmínky placených služeb 

Při podávání žádosti o (i záruční) servis budou účtovány následující servisní úkony:

1) V případě poruchy způsobené vniknutím cizích látek (voda, nápoje,
hračky, atd.) do výrobku.
2) V případě poškození produktu nebo selhání funkce v důsledku pádu nebo nárazu.
3) Pokud je vzhled poškozen nebo zdeformován organickými rozpouštědly, 
    jako jsou ředidla nebo benzen.
4) Pokud dojde k poruše produktu v důsledku použití dílů nebo spotřebního materiálu, 
    které nejsou originální, originální L.ma výrobky lze zakoupit v zákaznickém centru L.ma.
5) Pokud zákazník produkt rozebere a dojde ke ztrátě nebo poškození příslušenství.
6) V případě poruchy produktu v důsledku nesprávného elektrického napětí.
7) V případě, že dojde k poruše v důsledku opravy nebo úpravy produktu jinde než 
    v autorizovaném servisu
8) V případě poruchy v důsledku přírodních katastrof
9) V případě selhání z důvodu nedodržení „preventivních opatření k produktu“ uvedených
     v této uživatelské příručce.
10) V případě selhání produktu z důvodu jiné nedbalosti zákazníka. 


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12

