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 1.OPIS PRZYCISKÓW I GNIAZD
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2. PODSTAWOWE FUNKCJE PRZYCISKÓW

Przycisk zasilania

W dowolnym momencie naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć /wyłączyć kamerę.

Przycisk OK

W trybie gotowości, naciśnij raz aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie.

W menu ustawień naciśnij raz, aby potwierdzić wybór zmienianej opcji. 

W trybie odtwarzania, naciśnij raz aby rozpocząć / zatrzymać odtwarzanie.

Przycisk Menu

W trybie gotowości naciśnij krótko, aby włączyć menu ustawień nagrywania. Naciśnij krótko drugi raz 

aby przejść do drugiej części ustawień systemowych.

W trybie odtwarzania krótkie naciśnięcie, aby przejść do menu operacji pliku.

Przycisk Tryb

W trybie gotowości naciśnij krótko, aby przełączać tryb między nagrywaniem wideo a odtwarzaniem 

nagranego materiału.

Przycisk w górę

W menu ustawień naciśnij krótko, aby wybrać odpowiednią opcję do zmiany.
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W trybie odtwarzanie naciśnij krótko, aby wybrać pliki z nagraniami.

Przycisk w dół

W trybie nagrywania wideo, naciśnij krótko aby włączyć lub wyłączyć nagrywania głosu.

W menu ustawień naciśnij krótko, aby wybrać odpowiednią opcję do zmiany.

W trybie odtwarzanie naciśnij krótko, aby wybrać pliki z nagraniami.

Przycisk blokady

W trybie nagrywania wideo naciśnij krótko, aby zablokować bieżący film.

3. TRYB NAGRYWANIA WIDEO

Aparat automatycznie przejdzie w tryb nagrywania wideo by rozpocząć nagrywanie po podłączeniu do 

ładowarki samochodowej i włączeniu zasilania. Czerwona kropka migająca w lewym górnym rogu 

wskazuje, że nagrywanie rozpoczęło się. Naciśnij przycisk "OK.", aby zatrzymać nagrywanie lub 

rozpocząć nagrywanie ponownie.

4. TRYB ODTWARZANIA NAGRANEGO MATERIAŁU

Ten tryb umożliwia odtwarzanie nagranych filmów.

1. Zatrzymaj nagrywanie wideo i naciśnij dwukrotnie przycisk trybu, aby przejść do trybu odtwarzania. 

 2. Wciśnij   oraz  aby wybrać z listy nagrań te interesujące

 3. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić nagrany film.
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Menu trybu odtwarzania:

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk "MENU", aby przejść do ustawień odtwarzania:

Usuń: Usuń bieżący plik wyświetlany lub usuń wszystkie pliki.

Blokada: Zablokuj / Odblokuj bieżący wyświetlany plik lub Zablokuj / Odblokuj wszystkie pliki. 

Pokaz slajdów: 2 sekundy / 5 sekund / 8 sekund.

 5. USTAWIENIA (przycisk Menu)

W trybie gotowości naciśnij przycisk "MENU", aby przejść do ustawień trybu nagrywania wideo, 

naciśnij dwukrotnie przycisk "MENU”, aby przejść do ustawień systemowych.

• Ustawienia trybu nagrywania:

Rozdzielczość: Dostosuj rozdzielczość nagrywania wideo. 1080FHD, 720P, VGA.

Nagrywanie w pętli: Ta funkcja pozwala ustawić długość plików wideo na: 1 / 3 / 5 minut, nagrywany 

materiał będzie podzielany na krótkie filmy o wybranej długości.

Gdy karta micro SD się zapełni, kamera automatycznie skasuje najstarsze nagranie i zastąpi je 

bieżącym nagraniem.

WDR: Włącz/Wyłącz szeroki zakres dynamiki światła. Funkcja polepsza nocne nagrania.

Ekspozycja: Dostosuj wartość, aby uzyskać lepszą czułość na światło. 

Wykrywanie ruchu: Ta funkcja umożliwia kamerze rozpoczęcie nagrywania po wykryciu ruchu.

Dźwięk: Włącz/Wyłącz nagrywanie dźwięku w wideo. 

Stempel daty: Włącz/Wyłącz znaczniki daty i godziny w plikach wideo. 
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Czujnik przeciążenia: Wyłączony / niski / średni / wysoki. Po wykryciu przeciążenia np. w momencie 

kolizji kamera automatycznie zabezpieczy bieżące nagranie przed skasowaniem i nadpisaniem.

Tryb parkowania: Włącz/Wyłącz. Jest używany do ochrony samochodu po zaparkowaniu, z tą funkcją 

włączoną, po zatrzymaniu samochodu i mocy kamery, pozostanie w gotowości, gdy kamera wykryje 

ruch, automatycznie włączy się i zrobi krótki film, a następnie wyłączy się automatycznie. (uwaga, do 

tego trybu wymagana jest 

• Ustawienia systemowe:

Wygaszacz ekranu: ekran wygasi się po: 30 sekundach / 1 minucie / 2 minutach. (kamera będzie nadal 

nagrywać)

Automatyczne wyłączanie: kamera wyłączy się po: 1 minucie / 3 minutach / 5 minutach. 

Częstotliwość: Ustaw częstotliwość światła na 50 Hz lub 60 Hz i naciśnij przycisk OK. 

Dźwięk przycisków: Włącz/Wyłącz. 

Język: zmień język kamery na: polski / angielski / słoweński / niemiecki / chorwacki / łotewski / słowacki / 

litewski.

Data / Godzina: Zmień godzinę i datę, następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 

Format: Formatowanie karty Micro SD. 

Ustawienie domyślne: Resetowanie wszystkich ustawień z powrotem do ustawień fabrycznych. 

Wersja: Wersja oprogramowania.



6. USB 

Jeśli kabel USB jest podłączony do komputera, naciśnięcie przycisku zasilania sprawi, że kamera 

automatycznie wyświetli menu USB. Można tu wybrać dwa tryby:

 1: Dysk USB W tym trybie można uzyskać dostęp do plików wideo lub plików zdjęć;

 2: Kamera PC Wybierz ten tryb, aby wyświetlić urządzenie nagrywające USB, robić zdjęcia lub 

prowadzić wideo rozmowy w czasie rzeczywistym;

 7. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA AKUMULATORA

Uwaga: Kamera została zaprojektowana do długotrwałej pracy podczas jazdy. Nie należy korzystać z 

wbudowanego akumulatora, ponieważ jest on przeznaczony tylko do zapisywania plików po 

zaparkowaniu samochodu lub w czasie utraty (awarii) napięcia z gniazdka samochodowego. Podczas 

normalnego użytkowania kamerę należy zasilać z zapalniczki samochodowej.

8. INFORMACJA O UTYLIZACJI
Prawidłowa utylizacja urządzenia

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z 

odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby 

uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych 

niekontrolowaną
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To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw 

domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka 

spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu 

odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby 

zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki 

odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość 

poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga! Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 

powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania, zdjęć oraz 

podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej 

obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem 

odszkodowania za jakiekolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej 

instrukcji użytkownika.

Skrócona deklaracja CE

MANTA S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia DVR301H jest zgodny z dyrektywami: EMC 

2014/30/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na stronie internetowej producenta, pod adresem: 

www.manta.com.pl
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1. Up button

2. Mode change button

3. Down button

4. Mini USB power port

5. Mounting the suction 

cup

6. Power button

7. Micro SD card slot

8. Lock button

9. Menu button

10. OK button

11. Reset

 1. DESCRIPTION OF BUTTONS AND SOCKETS
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2. BASIC BUTTON FUNCTIONS

Power button

Press and hold at any time to turn the camera on/off.

Ok. button

In standby mode, press once to start or end the recording.

In the settings menu, tap once to confirm that you have selected the option you've changed. 

In playback mode, press once to start/stop playback.

Menu button

In standby mode, press briefly to turn on the recording settings menu. Briefly press a second time to 

move to the second part of the system settings.

In play mode, short press to go to the file operation menu.

Mode button

In standby mode, press briefly to switch between video recording and playback of recorded content.

Up button

In the settings menu, briefly tap to select the option you want to change.

In playback mode, briefly press to select the recording files.

Down button

In video recording mode, press briefly to turn voice recording on or off. In the settings menu, briefly tap 

to select the option you want to change the. In playback mode, briefly press to select the recording 

files.

Lock button

In video recording mode, press briefly to lock the current video.

www.manta.com.pl
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3. VIDEO RECORDING MODE

The camera will automatically enter video recording mode to start recording when connected to the 

car charger and power on. A red dot flashing in the upper left corner indicates that the recording has 

started. Press the "OK" button to stop recording or start recording again.

 4. PLAYBACK MODE FOR RECORDED MATERIAL 

This mode allows you to playback recording video or view photos.

1. Stop recording video and double-tap the mode button to go into playback mode.

2. Press  and  to select from the list of recordings these interesting

3. Press OK to see the recorded video.

Menu trybu odtwarzania:

In playback mode, press the "MENU" button to go to playback settings:

Remove: Delete the current file that appears or delete all files. 

Lock: Lock / Unlock current displayed file or Block / Unlock all files.  

Slideshow: 2 seconds /5 seconds/8 seconds.

 5. SETTINGS (Menu button)

In standby mode, press the "MENU" button to go to the video recording mode settings, double-press 

the "MENU button to go to system settings.
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• Recording mode settings:

Resolution: Adjust video recording resolution. 1080FHD, 720P, VGA. 

Loop recording: This feature allows you to set the length of your video files to: 1/3/5 minutes, the 

footage will be divided into short videos of the selected length. When the micro SD card fills up, the 

camera automatically deletes the oldest recording and replaces it with the current recording. 

WDR: Enable/Disable the wide range of light dynamics. The function improves night recordings. 

Exposure: Adjust the value for better sensitivity to light.  

Motion Detection: This feature allows the camera to start recording when motion is detected. 

Sound: Turn on/off video audio recording.  

Date stamp: Enable/Disable date and time tags in video files.  

Overload sensor: Off/low/medium/high. When an overload is detected, e.g. at the time of the 

collision, the camera will automatically protect the current recording from erase and overwriting. 

Parking mode: Off/On ,It‘s used to protect your car after parking, with this function on, after you stop 

the car and the camera powers of, it will stay in standby, when camera detects shocking, it will 

automatically turn on and take a short video, then shut down automatically.

 • System settings:

Screen Saver: Of / 30 Seconds / 1 Minute / 2 Minutes.

Auto Power Off: Off / 1 Minute / 3 Minutes / 5 Minutes.

Frequency: Set light frequency to 50Hz or 60Hz, and press OK.

Beep Sound: Turn On/Off.
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Language: Polish/ English/ Slovenia/ German/ Croatia / Latvia/ Slovakia/ Lithuania 

Date/Time: Change the time and date, then press OK to confirm.

Format: Format the Micro SD Card.

Default Setting: Reset all settings back to factory default.

Version: Firmware version.

 6. USB

If the USB cable is connected to your computer, pressing the power button will automatically display 

the USB menu. There are two modes: 

1: USB Drive In this mode you can access video files or photo files;  

2: PC Camera Select this mode to view your USB recording device, take photos or make real-time video 

calls.

7. INSTRUCTIONS FOR CHARGING THE BATTERY 

Note:  The camera is designed for long-term driving. Do not use the built-in battery as it is only 

designed to save files after parking your car or at the time of loss of (failure) voltage from the car outlet. 

During normal use, the camera should be powered from a car lighter.

 8. INFORMATION ON DISPOSAL 

Correct disposal of the device. This marking indicates that the product should not be disposed of as 

household waste throughout the European Union. To avoid possible damage to the environment and 



 8. INFORMATION ON DISPOSAL 

Correct disposal of the device. 

Warning! Product design and specifications are subject to change without notice. This applies above 

all to technical parameters, software, photos and user manual. This user manual is intended for 

general orientation regarding product operation. The manufacturer and distributor do not accept any 

liability for damages of any inaccuracies arising from errors in the descriptions appearing in this user 

manual.

Summary CE declaration

MANTA S.A. hereby declares that the device type DVR301H is in accordance with the directives: EMC 

2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the manufacturer's website at: 

www.manta.com.pl

This marking indicates that the product should not be disposed of as household 

waste throughout the European Union. To avoid possible damage to the 

environment and human caused by uncontrolled waste disposal, it should be 

subjected to responsible recovery in order to ensure sustainable reuse of 

material raw materials. To return the used device, use the appropriate return and 

collection systems or contact the seller of the device. At this point, it is possible to 

recycle the product in an environmentally safe manner.

EN www.manta.com.pl
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OPIS FUNKCIJSKIH GUMBOV

Gumb za vklop

Kadar koli pritisnite in pridržite, da vklopite / izklopite fotoaparat.

V redu

V pripravljenosti enkrat pritisnite, da začnete ali ustavite snemanje.

V meniju z nastavitvami enkrat pritisnite, da potrdite izbiro možnosti, ki se spreminja.

V načinu predvajanja enkrat pritisnite, da začnete / zaustavite predvajanje.

Gumb v meniju

V stanju pripravljenosti na kratko pritisnite, da aktivirate meni nastavitev snemanja. Na kratko pritisnite 

drugič, da odprete drugi del sistemskih nastavitev.

V načinu predvajanja kratko pritisnite, da odprete meni z operacijami datotek.

Gumb za način

V stanju pripravljenosti na kratko pritisnite, da preklopite med snemanjem videa in predvajanjem posnetega 

gradiva.

Gumb gor

V meniju z nastavitvami na kratko pritisnite, da izberete ustrezno možnost, ki jo želite spremeniti.

V načinu predvajanja na kratko pritisnite, da izberete datoteke za snemanje.

Gumb navzdol

V načinu snemanja videa na kratko pritisnite, če želite omogočiti ali onemogočiti snemanje glasu.

V meniju z nastavitvami na kratko pritisnite, da izberete ustrezno možnost, ki jo želite spremeniti.

V načinu predvajanja na kratko pritisnite, da izberete datoteke za snemanje.

Gumb za zaklepanje

V načinu snemanja videa na kratko pritisnite, da zaklenete trenutni video.

www.manta.com.pl
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BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN:

Etzschalter

Halten Sie jederzeit gedrückt, um die Kamera ein- und auszuschalten.

OK-Taste

Drücken Sie im Standby-Modus einmal, um die Aufnahme zu starten oder zu stoppen.

Drücken Sie im Einstellungsmenü einmal, um die Auswahl der zu ändernden Option zu bestätigen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus einmal, um die Wiedergabe zu starten / zu stoppen.

Menütaste

Drücken Sie im Standby-Modus kurz, um das Menü für die Aufnahmeeinstellungen zu aktivieren. Drücken Sie 

ein zweites Mal kurz, um zum zweiten Teil der Systemeinstellungen zu gelangen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz, um zum Menü für Dateivorgänge zu gelangen.

Modustaste

Drücken Sie im Standby-Modus kurz, um zwischen Videoaufnahme und Wiedergabe des aufgenommenen 

Materials umzuschalten.

Aufwärts-Taste

Drücken Sie im Einstellungsmenü kurz, um die entsprechende Option zum Ändern auszuwählen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz, um Aufnahmedateien auszuwählen.

Ab-Taste

Drücken Sie im Videoaufzeichnungsmodus kurz, um die Sprachaufzeichnung zu aktivieren oder zu 

deaktivieren.

Drücken Sie im Einstellungsmenü kurz, um die entsprechende Option zum Ändern auszuwählen.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz, um Aufnahmedateien auszuwählen.

Sperrtaste

Drücken Sie im Videoaufzeichnungsmodus kurz, um das aktuelle Video zu sperren.

www.manta.com.pl
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OPIS FUNKCIJSKIH GUMBA

Gumb za napajanje

U bilo kojem trenutku pritisnite i držite za uključivanje / isključivanje fotoaparata.

Gumb OK.

U stanju čekanja pritisnite jednom za pokretanje ili zaustavljanje snimanja.

U izborniku postavki pritisnite jednom za potvrdu odabira opcije koja se mijenja.

U načinu reprodukcije pritisnite jednom za pokretanje / zaustavljanje reprodukcije.

Gumb izbornika

U stanju čekanja kratko pritisnite da biste aktivirali izbornik postavki snimanja. Kratko pritisnite drugi put da 

biste prešli na drugi dio postavki sustava.

U načinu reprodukcije kratko pritisnite da biste otvorili izbornik operacija s datotekama.

Gumb za način rada

U stanju čekanja kratko pritisnite da biste prebacili između video zapisa i reprodukcije snimljenog materijala.

Gumb za gore

U izborniku postavki kratko pritisnite da biste odabrali odgovarajuću opciju koju želite promijeniti.

U načinu reprodukcije kratko pritisnite za odabir datoteka za snimanje.

Gumb za dolje

U načinu snimanja video zapisa kratko pritisnite da biste omogućili ili onemogućili snimanje glasa.

U izborniku postavki kratko pritisnite da biste odabrali odgovarajuću opciju koju želite promijeniti.

U načinu reprodukcije kratko pritisnite za odabir datoteka za snimanje.

Gumb za zaključavanje

U načinu snimanja video zapisa kratko pritisnite da biste zaključali trenutačni videozapis.

www.manta.com.pl
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FUNKCIJŲ MYGTUKŲ APRAŠYMAS

Barošanas poga

Jebkurā laikā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu / izslēgtu kameru.

Poga Labi

Gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet, lai sāktu vai pārtrauktu ierakstīšanu.

Iestatījumu izvēlnē vienreiz nospiediet, lai apstiprinātu mainītās opcijas izvēli.

Atskaņošanas režīmā vienreiz nospiediet, lai sāktu / apturētu atskaņošanu.

Izvēlnes poga

Gaidīšanas režīmā īsi nospiediet, lai aktivizētu ierakstīšanas iestatījumu izvēlni. Otrreiz īsi nospiediet, lai 

pārietu uz sistēmas iestatījumu otro daļu.

Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet, lai pārietu uz failu operāciju izvēlni.

Režīma poga

Gaidīšanas režīmā īsi nospiediet, lai pārslēgtos no video ierakstīšanas uz ierakstītā materiāla atskaņošanu.

Poga augšup

Iestatījumu izvēlnē īsi nospiediet, lai izvēlētos vajadzīgo izmaiņu.

Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet, lai izvēlētos ierakstīšanas failus.

Poga uz leju

Video ierakstīšanas režīmā īsi nospiediet, lai ieslēgtu vai deaktivizētu balss ierakstīšanu.

Iestatījumu izvēlnē īsi nospiediet, lai izvēlētos vajadzīgo izmaiņu.

Atskaņošanas režīmā īsi nospiediet, lai izvēlētos ierakstīšanas failus.

Bloķēšanas poga

Video ierakstīšanas režīmā īsi nospiediet, lai bloķētu pašreizējo video.

www.manta.com.pl
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POPIS FUNKČNÝCH TLAČIDIEL

Vypínač

Fotoaparát môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním.

Tlačidlo OK.

V pohotovostnom režime jedným stlačením spustíte alebo zastavíte nahrávanie.

V ponuke nastavení stlačte raz, aby ste potvrdili výber zmenenej možnosti.

V režime prehrávania jedným stlačením spustíte / zastavíte prehrávanie.

Tlačidlo ponuky

V pohotovostnom režime krátkym stlačením aktivujete ponuku nastavení nahrávania. Druhým stlačením 

krátko prejdete na druhú časť systémových nastavení.

V režime prehrávania krátkym stlačením prejdete do ponuky operácií so súbormi.

Tlačidlo režimu

V pohotovostnom režime krátkym stlačením prepnete medzi nahrávaním videa a prehrávaním 

zaznamenaného materiálu.

Tlačidlo hore

V ponuke nastavení krátko stlačte a vyberte príslušnú možnosť, ktorú chcete zmeniť.

V režime prehrávania krátkym stlačením vyberiete záznamové súbory.

Tlačidlo dole

V režime nahrávania videa krátkym stlačením zapnete alebo vypnete hlasový záznam.

V ponuke nastavení krátko stlačte a vyberte príslušnú možnosť, ktorú chcete zmeniť.

V režime prehrávania krátkym stlačením vyberiete záznamové súbory.

Tlačidlo zámku

V režime nahrávania videa krátkym stlačením uzamknete aktuálne video.
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FUNKCIJU POGU APRAKSTS

Maitinimo mygtukas

Bet kuriuo metu paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte / išjungtumėte fotoaparatą.

Gerai mygtukas

Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite, jei norite pradėti arba sustabdyti įrašymą.

Nustatymų meniu vieną kartą paspauskite, kad patvirtintumėte keičiamos parinkties pasirinkimą.

Atkūrimo režimu vieną kartą paspauskite, kad paleistumėte / sustabdytumėte atkūrimą.

Meniu mygtukas

Telefonui veikiant laukimo režimu, trumpai paspauskite, kad įjungtumėte įrašymo nustatymų meniu. Antrą 

kartą trumpai paspauskite, kad pereitumėte į antrąją sistemos nustatymų dalį.

Atkūrimo režimu trumpai paspauskite, kad eitumėte į failų operacijų meniu.

Režimo mygtukas

Telefonui veikiant laukimo režimu, trumpai paspauskite, kad perjungtumėte vaizdo įrašą į įrašytos medžiagos 

atkūrimą ir atvirkščiai.

Mygtukas aukštyn

Nustatymų meniu trumpai paspauskite, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

Atkūrimo režimu trumpai paspauskite, kad pasirinktumėte įrašymo failus.

Mygtukas žemyn

Vaizdo įrašymo režimu trumpai paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte balso įrašymą.

Nustatymų meniu trumpai paspauskite, kad pasirinktumėte reikiamą parinktį.

Atkūrimo režimu trumpai paspauskite, kad pasirinktumėte įrašymo failus.

Užrakto mygtukas

Vaizdo įrašymo režimu trumpai paspauskite, kad užrakintumėte dabartinį vaizdo įrašą.

www.manta.com.pl
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INFOLINIA SERWISOWA

tel: +48 22 123 96 60 lub e-mail: serwis@manta.com.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w 

specyfikację

produktu bez uprzedzenia.

Strona główna www.manta.com.pl

Strona wsparcia technicznego www.manta.info.pl

SERVICE INFOLINE

tel: +48 22 123 96 60 or e-mail: serwis@manta.com.pl

from Monday to Friday. 9.00-17.00

The manufacturer reserves the right to make changes to 

product

specifications without notice.

Home: www.manta.com.pl

Home support: www.manta.info.pl

Producent/Producer


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24

