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2. Popis výrobku 
2.1. Správné použití 
Bruska  jádrových vrtáků KBS od firmy Kaindl je určena výhradně k: 
- ostření jádrových vrtáků z  rychlořezné oceli a z tvrdého kovu 
 
Pro ostatní druhy použití než zde uvedené není tento stroj určený a toto použití se považuje za 
nepřiměřené! 
Nepoužívá-li se bruska jádrových vrtáků podle tohoto ustanovení, není zaručen bezpečný 
provoz stroje. 
V takovém případě je provozovatel zodpovědný za všechny věcné škody a škody na 
osobách! 
Proto si prosím důkladně přečtěte tento provozní návod, především bezpečnostní 
upozornění. 
 
2.2. Popis funkce 
Bruska jádrových vrtáků KBS umožňuje ostřit jádrové vrtáky tím nejjednodušším způsobem. 
Vzhledem k její robustnosti a precizní konstrukci, malé spotřebě proudu a malým nárokům na 
prostor je stroj všude a vždy připraven k použití. Stroj byl koncipován tak, že se ho každý 
v krátké době naučí ovládat a může přesně brousit jádrové vrtáky. 
Nastavení a broušení se provádí ručně. 
 
2.3. Technické údaje 

410 x 412 x 390 (bez optiky) Rozměry D x Š x V, mm 
410 x 412 x 460 (s optikou) 

Hmotnost, netto, kg: ca. 29 
Připojení 230 V, 50/60 Hz 
Motor 230 V, 0,12 kW, 2800 U/min 

motorová lišta 75 Pojezd 
vodicí lišta 215 

Hlukové emise, dBa <70 
Doba doběhu, s 10 
Brusný kotouč Diamantový brusný kotouč, galvanicky 

potažený, ∅ 125 mm, vrtání ∅ 10 mm 
19 (upínání) – sériové Otvor upínací hřídele jádrového vrtáku, mm 
32 (upínání) – volitelně dle poptávky 

Technické změny vyhrazeny. 
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ES vyjádření o shodě 
ES směrnice Stroje (98/37/ES) 

 
Výrobce: KaindlSchleifechnik 
 Reiling GmbH 
 Remchingerstr. 4 
 D-75203 Königsbach-Stein 
 Německo 
 
tímto prohlašuje, že níže popsaný stroj Bruska jádrových vrtáků typu KBS 
 výrobní číslo. 14KB01000 
 
splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky  ES směrnice Stroje 98/37/ES 
těchto ES směrnic:  
 ES směrnice Nízké napětí 73/23/ES 
 
 ES směrnice EMV 89/336/ES 
 
Použité harmonizované normy: 

EN 292-1 a 292-2; EN 294; EN 563; 
EN 55014-1+1A; EN 55014-2; EN60034-1+A1 
EN 60204 část 1; EN 60825-1/94 
EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3 

 

 
Konstrukční změny mající vliv na technické údaje uvedené v tomto provozním návodu a 
na použití ve shodě s ustanoveními, které by tedy stroj podstatně změnily, ruší toto 
prohlášení o shodě. 
 
Königsbach, 27.03.02 ……………………………….. 
 (podpis) 
 
 Reinhold Reiling, jednatel 
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3. Obecná bezpečnostní upozornění 
3.1. Povinnosti provozovatele 
Bruska jádrových vrtáků KBS byla konstruována a vyrobena s ohledem na analýzu ohrožení a 
po pečlivém výběru harmonizovaných norem, které je třeba dodržet, jakož i dalších 
technických specifikací. Odpovídá tedy vývojovému stupni techniky a zaručuje vysokou míru 
bezpečnosti. 
 
Této bezpečnosti lze však v provozní praxi dosáhnout pouze tehdy, jsou-li pro to učiněna 
všechna potřebná opatření. Povinností provozovatele stroje je tato opatření plánovat a 
kontrolovat jejich provádění. 
 
Provozovatel musí především zajistit, aby: 
- byl stroj používán jen ve shodě s ustanoveními (viz kapitola Popis výrobku) 
- byl stroj provozován pouze v bezvadném funkčním stavu a aby se především pravidelně 

kontrolovala funkčnost bezpečnostních zařízení 
- měl obslužný personál k dispozici potřebnou osobní ochrannou výzbroj a aby ji používal 
- byl vždy v místě použití stroje k dispozici provozní návod v čitelném a kompletním stavu 
- byl tento personál pravidelně školen ve všech případných otázkách bezpečnosti práce a 

ochrany životního prostředí, a rovněž znal provozní návod a hlavně v něm uvedená 
bezpečnostní upozornění 

- se neodstraňovala žádná bezpečnostní a varovná upozornění umístěná na stroji a 
aby byla čitelná. 

 
3.2. Vysvětlení použitých bezpečnostních symbolů 
V tomto provozním návodu jsou použity následující bezpečnostní symboly. Tyto symboly 
mají čtenáře upozornit především na text stojící vedle těchto bezpečnostních upozornění. 
Tyto symboly poukazují na možné ohrožení života a zdraví osob. 
 

 
 
Ochrana očí při broušení před poletujícími pevnými  
částečkami 
 
  

Použijte ochranu očí  
 

  
Všeobecné nebezpečí 
 
 
 
 
Před výměnou brusných kotoučů nebo změnou stanoviště 
vytáhněte síťovou zástrčku 
 
 
 
 
Nebezpečí vlivem laserových paprsků 



BRUSKA JÁDROVÝCH VRTÁKŮ KBS 

6 

3.3. Základní bezpečnostní opatření 
Informace musí být k dispozici: 
 
Tento provozní návod musí být k dispozici u stroje. Musí být zaručeno, že všechny osoby, 
které budou provádět nějakou činnost s tímto strojem, mohou kdykoliv nahlédnout do tohoto 
provozního návodu. Doplňkově k provoznímu návodu je třeba dát k dispozici provozní 
instrukce ve smyslu zákona o bezpečnosti práce a nařízení o používání pracovních prostředků. 
 
Všechny štítky s bezpečnostními upozorněními a upozorněními pro obsluhu umístěné na stroji 
je třeba udržovat v dobře čitelném stavu. Poškozené nebo nečitelné štítky je třeba neprodleně 
vyměnit. 
Tyto symboly poukazují na možné ohrožení života a zdraví osob. 
 
 
 Při veškerých brusných pracích s KBS používejte  
 bezpodmínečně ochranné brýle. Brusný prach může silně 
 poškodit zrak. 
 
Použijte ochranu očí  
 

Ochranný kryt brusného kotouče odstraňujte pouze při výměně 
brusného kotouče. Jinak musí být tento ochranný kryt pořád 
nasazen na stroji. KBS je vybaven laserovým přístrojem. 
Laserový paprsek nesmí nikdy zasáhnout oči, neboť tak může 
dojít k jejich silnému poškození. Zamezte přímému slunečnímu 
záření přes optiku, nebezpečí požáru! 
 

 Před výměnou brusných kotoučů nebo změnou stanoviště 
 vytáhněte síťovou zástrčku 
 
 Ustanovení na ochranu před laserovými paprsky: zářič 

odpovídá laserové ochraně třídy II podle DIN EN 60825-1/94. 
K provozu není proto zapotřebí žádných dalších přídavných 
ochranných opatření. 

 
 
 
 
 
3.4. Požadavky na obslužný personál 
Stroj mohou obsluhovat pouze osoby, které jsou seznámeny s tímto provozním návodem a 
řídí se jím. 
 
3.5 Zvláštní druh nebezpečí 
Před každým uvedením do provozu proveďte následující činnosti: 
- Zkontrolujte viditelné škody na stroji; zjištěné vady okamžitě odstraňte. 
- Stroj lze používat pouze v bezvadném technickém stavu. 
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Pravidelně kontrolujte elektrickou výbavu: 
Uvolněné kontakty opět upevněte. 
Poškozená vedení nebo kabely ihned vyměňte za asistence odborníka. 
Elektrická zařízení nikdy nečistěte vodou nebo podobnými tekutinami. 
 
Změny na stroji: 
 
Na stroji se z bezpečnostních důvodů nesmí provádět žádné svévolné změny. 
 
Používejte pouze originální náhradní součástky / originální díly podléhající rychlému 
opotřebení / originální příslušenství – tyto součástky jsou koncipovány speciálně pro tento 
stroj. 
 
- Přečtěte si také kapitolu „Obecná bezpečnostní upozornění“. 
 

4. Instalace 
4.1. Předpoklady okolního prostředí pro instalaci 
Brusku jádrových vrtáků lze používat pouze v suchých prostorách. 
Teplota okolního prostředí: od +5 do +50°C 
Vlhkost vzduchu: do 90%, nekondenzující 
Bruska jádrových vrtáků je stolní bruska. 
Dodržujte prosím pevné umístění stroje na pracovním stole. 
Pracovní místo musí zaručovat chod stroje bez vibrací. 
 
4.2. Odstranění transportního zajištění 
 

 
 
 
 
Po vybalení a instalaci stroje na 
pracovním místě odstraňte prosím 
transportní zajištění (viz obr.). 
 
 
 
 
 

 Transportní zajištění 
 
 
 
 

 
4.3. Upozornění na odstranění obalových materiálů 
 Kartónový obal je recyklovatelný a patří do papírového odpadu. Zbytek obalu patří 
do zbytkového odpadu. 
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5. Uvedení do provozu 
- Pro zamezení škod na stroji nebo životu nebezpečným zraněním při uvedení stroje do 

provozu je třeba bezpodmínečně dodržet následující body: 
- Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda bylo ze stroje odstraněno všechno 

pomocné nářadí a cizí části. 
- Před uvedením do provozu zkontrolujte směr chodu motoru. 
- Směr chodu brusného kotouče je vždy dolů. 
- Přečtěte si také kapitolu „Obecná bezpečnostní upozornění“. 
- Používejte ochranné brýle. 
 
5.1. Kontroly před prvním uvedením do provozu 
- Zkontrolujte, nejsou-li poškozené elektrické prvky. 
- Zkontrolujte snadný chod vodicích prvků. 
- Zkontrolujte upevněné díly. 
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6. Obsluha 
6.1. Popis obslužných prvků 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Přesná optika 
2. Motor 
3. Motorový posuv 
4. Laserový zářič 
5. Spínač 
6. Upevnění ochranného krytu brusného 

kotouče 
7. Ochranný kryt brusného kotouče 
8. Držák laserového vedení 
9. Motorový úhelník 

10. Nosník brusné hlavy 
11. Držák jádrového vrtáku 
12. Dělicí  kroužek 
13. Vodicí lišta 
14. Hvězdicový ruční šroub 
15. Lišta s dorazy 
16. Úhelník pro rychlé nastavení 
17. Přesné nastavení 



BRUSKA JÁDROVÝCH VRTÁKŮ KBS 

10 

6.2. Nastavení a seřízení 
 
6.2.1. Výměna dělicího kroužku 
Dělicí kroužek (str. 9, č. 12) brusky jádrových vrtáků KBS umožňuje broušení jádrových 
vrtáků s různým počtem zubů. V dodávce stroje jsou zahrnuty následující dělicí kroužky: T-8 
pro jádrové vrtáky se 4 a 8 zuby a T-10 pro jádrové vrtáky s 5 a 10 zuby. 
Po dohodě je možné dodat tyto dělicí kroužky: T-6, T-7, T-9, (vhodné pro jádrové vrtáky se 6  
až 10 zuby) 
 
 

 
Výměna dělicího kroužku 
 
Zvolte pro svůj jádrový vrták vhodný dělicí 
kroužek. 
Pro výměnu dělicího kroužku otáčejte hvězdicový 
ruční šroub ve směru hodinových ručiček, dokud 
závitový čep dělicího kroužku není nahoře a 
nezapadne. (viz obr. vlevo) 
Utáhněte rýhovaný šroub (viz obr. a). Odšroubujte 
hvězdicový ruční šroub proti směru hodinových 
ručiček. Uvolněte závitový čep (imbusový klíč 2,5) 
a odstraňte dělicí kroužek. 

 
 
 
 
 
 

Nasazení dělicího kroužku 
 
Zvolený dělicí kroužek nasaďte na hřídel tak, aby 
byl závitový čep nad drážkou. (viz obr.) 
Závitový čep lehce přiložte, otočte hvězdicovým 
ručním šroubem ve směru hodinových ručiček a 
pevně přitáhněte. Potom utáhněte závitový čep 
dělicího kroužku. 
Rýhovaný šroub opět povolte. 
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6.2.2. Nastavení jádrového vrtáku 
 
Při nastavování dávejte pozor na to, že břity vrtáku jsou velmi ostré a že se můžete 
snadno zranit. 

 
 
 
 

 
Nastavte držák jádrového vrtáku na 90° 
(viz obr. nahoře)  
 
 
 
 
 
Při nasazování jádrového vrtáku na držák 
dbejte na to, aby se závitový čep nedotýkal 
plochého místa na upínání. Čep musí přiléhat 
k zaoblení. (prosím ještě nedotahovat) 
 
 
 
Laserový zářič umožňuje přesné upevnění 
jádrového vrtáku v držáku. (obr. vpravo) 
Pomocí vodicí lišty laseru nastavte zářič tak, 
aby světelná dráha přímo mířila na vnější 
břit. (viz obr. vpravo dole) 
Laserový zářič se zapíná tlačítkem na krytu. 
Otáčejte jádrovým vrtákem na držáku tak 
dlouho, až laserový paprsek přímo zasáhne 
hranu vnějšího břitu. V této poloze dotáhněte 
závitový čep M8 na držáku. 
 
!!! Označte Vámi nastavený zub !!! 
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6.3. Obsluha 
 
Při veškerých brusných pracích s bruskou jádrových vrtáků KBS 
používejte vždy ochranné brýle! 
 

Používejte ochranu očí 
 
U jádrových vrtáků rozlišujeme mezi plochým zubem a zubem s přesahem. 
Standardní  jádrové vrtáky mají pouze zuby s přesahem. Jádrové vrtáky s různými zuby mají 
střídavě ploché zuby a zuby s přesahem. 
S bruskou jádrových vrtáků KBS se nejdříve brousí zuby standardního jádrového vrtáku 
uvnitř a potom vně. 
U jádrového vrtáku s různými zuby se nejdříve brousí zuby s přesahem uvnitř a vně a potom 
ploché zuby. 
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6.3.1. Broušení jádrového vrtáku 
Jádrové vrtáky existují v různých průměrech a variantách od různých výrobců. 
Máte-li k dispozici návod na broušení od výrobce, řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené. 
Pokud nemáte k dispozici návod na broušení od výrobce, používejte námi uvedené nastavení. 
(viz tabulka) 
 
Tabulka: 
Počet zubů Standardní rychlořezná ocel Tvrdý kov 
 Stupnice na 

sloupku 
Držák Stupnice na 

sloupku 
Držák 

Hřbetní plocha uvnitř/ 
Hřbetní plocha vně 

uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně 

4 20° 7,5° 7,5° 15° 20° 7,5° 7,5° 17,5° 
5 20° 7,5° 7,5° 15°     
6 20° 7,5° 7,5° 15°     
7 20° 7,5° 7,5° 15°     
8 20° 7,5° 7,5° 15°     
9 20° 7,5° 7,5° 15°     
10 20° 7,5° 7,5° 15°     
11 20° 7,5° 7,5° 15°     
12 20° 7,5° 7,5° 15°     
 
Nastavení jádrového vrtáku při broušení hřbetní plochy uvnitř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stupnice na sloupku Držák jádrového vrtáku 
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Nastavení jádrového vrtáku: hřbetní plocha uvnitř 
 
!!! Používejte prosím správný dělicí kotouč !!! 
 
Začneme s broušením hřbetní plochy uvnitř (viz obr.) 
 
 

Hřbetní plocha uvnitř   Hřbetní plocha vně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavte na stupnici na sloupku 20° 
(viz obr. str. 13) 
Nastavte držák jádrového vrtáku na 7,5° 
 
Po tomto nastavení úhlů přisuňte jádrový vrták pomocí vodicí lišty a motorového posuvu na 
brusný kotouč. 
Bruste zub, který je uprostřed brusného kotouče a který jste předtím nastavili. (!! Označený 
zub !!) 
 
Najeďte s jádrovým vrtákem až k brusnému kotouči, až se dotýká následujícího zubu. 
Zajistěte nyní jeho boční zarážku. (viz obr. dole) 
Otáčejte tak dlouho přesným nastavením zarážky zpět, až se brusný kotouč nedotýká 
následujícího frézovaného zubu. 
 
Bruste nyní Vámi nastavenou hřbetní plochu uvnitř pohybem vodicí lišty dopředu a zpět. 
Příčný posuv způsobený motorovým posuvem by měl být nepatrný a měl by zůstat pro 
všechny břity stejný. 
Po nabroušení prvního břitu zasuňte vodicí lištu zpět a otáčejte hvězdicový ruční šroub ve 
směru hodinových ručiček (ve směru šipky) až k další rozteči dělicího kotouče. Tak nastavíte 
další břit. Nepohybujte s motorovým posuvem. Opakujte postup broušení, dokud nebudou 
nabroušeny všechny břity. 
 
 
 
 
 
 

Přesné nastavení
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Tabulka: 
Počet zubů Standardní rychlořezná ocel Tvrdý kov 
 Stupnice na 

sloupku 
Držák Stupnice na 

sloupku 
Držák 

Hřbetní plocha uvnitř/ 
Hřbetní plocha vně 

uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně uvnitř vně 

4 20° 7,5° 7,5° 15° 20° 7,5° 7,5° 17,5° 
5 20° 7,5° 7,5° 15°     
6 20° 7,5° 7,5° 15°     
7 20° 7,5° 7,5° 15°     
8 20° 7,5° 7,5° 15°     
9 20° 7,5° 7,5° 15°     
10 20° 7,5° 7,5° 15°     
11 20° 7,5° 7,5° 15°     
12 20° 7,5° 7,5° 15°     
 
Nastavení  jádrového vrtáku při broušení hřbetní plochy vně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stupnice na sloupku Držák jádrového vrtáku 
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Nastavení jádrového vrtáku: hřbetní plocha vně 
Broušení hřbetní plochy vně (viz obr.) 
 
 
 

Hřbetní plocha uvnitř           Hřbetní plocha vně 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavte na stupnici na sloupku 7,5° 

(viz obr. str. 15) 
Nastavte držák jádrového vrtáku na 15° 
 
Po tomto nastavení úhlů přisuňte jádrový vrták pomocí vodicí lišty a motorového posuvu na 
brusný kotouč. 
Nebruste zub, který jste předtím nastavili (označený zub), nýbrž následující frézovaný zub 
pod ním. 
 
Najeďte s jádrovým vrtákem až k brusnému kotouči a nastavte podle něj jeho boční zarážku. 
(viz obr. dole) 
Otáčejte tak dlouho přesným nastavením zarážky zpět, až se brusný kotouč nedotýká 
následujícího frézovaného zubu. 
 
Bruste nyní Vámi nastavenou hřbetní plochu vně pohybem vodicí lišty dopředu a zpět. Příčný 
posuv způsobený motorovým posuvem by měl být nepatrný a měl by zůstat pro všechny 
ostatní břity stejný. Tak dosáhnete toho, že všechny břity zůstanou na stejné úrovni. 
Po nabroušení prvního břitu zasuňte vodicí lištu zpět a otáčejte hvězdicový ruční šroub ve 
směru hodinových ručiček (ve směru šipky) až k další rozteči. Tak nastavíte další břit. 
Nepohybujte s motorovým posuvem. Opakujte postup broušení, dokud nebudou nabroušeny 
všechny břity. 
 
 
 
 
 
 

Přesné nastavení 
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6.3.2. Broušení čelní plochy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čelní plocha 
Pro broušení čelní plochy potřebujete diamantový úhlový brusný kotouč od firmy Kaindl 
výr. č. 14KB08126. 
(Výměna diamantového kotouče viz oddíl 6.4. Výměna brusného kotouče str. 18) 
 
Nastavte na stupnici na sloupku 50°. 
(viz obr. dole) 
Nastavte držák jádrového vrtáku na 25°. 
 
(Tato hodnota nastavení není u všech  jádrových vrtáků stejná. Najeďte při vypnutí brusky na 
brusný kotouč a zkorigujte případně nastavení úhlu. Nastavení úhlu může být v rozmezí 15° a 
30°.) 
 
Po tomto nastavení úhlů přisuňte jádrový vrták pomocí vodicí lišty a motorového posuvu na 
brusný kotouč. 
Nabruste čelní plochu pomocí pro tuto činnost určeného diamantového úhlového kotouče. 
Nebruste zub, který jste předtím nastavili (označený zub), nýbrž druhou následující čelní 
plochu pod ním. 
 
Najeďte při vypnuté brusce s jádrovým vrtákem až k brusnému kotouči, až se čelní plocha 
dotýká diamantového kotouče. Zajistěte boční zarážku a nastavte přesné nastavení tak, abyste 
mohli vybrousit čelní plochu. 
 
Bruste nyní Vámi nastavenou čelní plochu. Příčný posuv způsobený přesným nastavením by 
měl být nepatrný a měl by zůstat pro všechny čelní plochy stejný. Po nabroušení první čelní 
plochy zasuňte vodicí lištu zpět a otáčejte hvězdicový ruční šroub ve směru hodinových 
ručiček (ve směru šipky) až k další rozteči. Tak nastavíte další čelní plochu. Nepohybujte 
s motorovým posuvem a přesným nastavením. 
Opakujte postup broušení, dokud nebudou nabroušeny všechny čelní plochy. 

 
 
Stupnice na sloupku 
 
 
 
 
 
 
Stupnice na držáku jádrových vrtáku 
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6.4. Výměna brusných kotoučů 
Před výměnou brusných kotoučů vždy vytáhněte síťovou zástrčku! 
V držáku by neměl být žádný jádrový vrták! 
 

 
 
Výměna brusného kotouče 
Povolte dvě uzavřené matice (viz obr.) nahoře a dole. 
Odstraňte ochranný kryt brusného kotouče (str. 9, č. 7). 
Brusný kotouč má na přírubě závitový čep. 
Uvolněte ho imbusovým klíčem 2,5 mm a vytáhněte 
brusný kotouč z motorové hřídele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasazení brusného kotouče 
Odpovídající brusný kotouč nasaďte na motorovou 
hřídel (dodržte cca 5 mm odstup od ochranného krytu) a 
potom opět utáhněte závitový čep. 
Ochranný kryt brusného kotouče opět nasaďte na stroj. 
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7. Údržba 
7.1. Čištění a mazání 
Bruska jádrových vrtáků KBS by se měla minimálně jednou týdně očistit měkkým štětcem od 
brusného prachu, silná znečištění by se měla odstranit běžným čisticím prostředkem na stroje. 
Po očištění by se měly namazat všechny pohyblivé části pár kapkami strojového oleje. 
Pro zabránění koroze lesklých částí je trochu potřete olejem a opět je otřete jemným 
hadříkem. 
Motorové lišty namažte každého půl roku na bočních mazacích čepech. (viz obr. str. 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mazání po půl roce 
 
 
 
7.2. Opravy 
Opravy jednotlivých konstrukčních prvků jako je brusná hlava nebo vodicí lišta provádí 
pouze firma Kaindl, protože jsou bezprostředně svázány s přesností stroje. 
 

8. Záruka 
Záruka odpovídá zákonným ustanovením (směrnice o záruce 1999/44/ES) a vztahuje se na 
jednosměnný provoz za předpokladu přiměřeného užívání stroje. 
 
Záruka zahrnuje náklady na náhradu defektních dílů a konstrukčních prvků, včetně nutné 
servisní práce. 
Ze záruky jsou vyjmuty provozem podmíněné svařené části, nepřiměřené užívání stroje a 
poškození vlivem násilí. 
 
Při uplatnění záruky Vás prosíme o sdělení sériového čísla stroje. 
 
Před vrácením stroje si vyžádejte náš souhlas. 
U nevyžádaných zpětných zásilek si vyhrazujeme fakturaci transportních nákladů. 


