
Zálo�ní padák typu køídlo
Manuál u�ivatele

Popis, specifikace a limity 2

Návod k pou�ití 3

Údr�ba 4

Úvodní varování 1



PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.

PARASHOP s.r.o. - Sportovní 907 - 535 01 Pøelouè TECHNO 1-2

VAROVÁNÍ
SPORTOVNÍ PARA�UTISMUS JE RIZIKOVÁ ÈINNOST, KTERÁ MÙ�E MÍT ZA

NÁSLEDEK ZRANÌNÍ NEBO SMRT.

1. ZKU�ENOSTI A/NEBO VÝCVIK SNI�UJÍ RIZIKO ÚRAZU NEBO SMRTI. NIKDY
TUTO VÝSTROJ NEPOU�ÍVEJTE BEZ TOHO, ANI� BY JSTE:

A. ÈETLI TOTO VAROVÁNÍ A PRO�LI KOMPLETNÍ INSTRUKTÁ�Í O
POU�ÍVÁNÍ TÉTO PARA�UTISTICKÉ VÝSTROJE.

-NEBO-
B. ÈETLI VAROVÁNÍ A V�ECHNY PØÍSLU�NÉ U�IVATELSKÉ ÈI LETOVÉ
MANUÁLY A POKYNY PRO BALENÍ  PADÁKU A ZÁROVEÒ MÌLI NEJMÉNÌ 100
SESKOKÙ NA PADÁKU TYPU KØÍDLO.

2. SNI�TE RIZIKO SMRTELNÉHO ÚRAZU, ZRANÌNÍ, PO�KOZENÍ PADÁKU
NEBO TVRDÉHO OTEVÍRÁNÍ TÍM, �E NIKDY NEPØEKROÈÍTE LIMITY
UVEDENÉ NA �TÍTKU UMÍSTÌNÉM NA ODTOKOVÉ HRANÌ PADÁKU.

3. A. PADÁK MÙ�E MÍT ZÁVADU I V PØÍPADÌ, �E JE DOBØE NAVR�EN,
POSTAVEN, SESTAVEN, ZABALEN A UDR�OVÁN. VÝSLEDEK ZÁVADY MÙ�E
VÉST K PO�KOZENÍ ZDRAVÍ NEBO SMRTI.

B. KDY� POU�ÍVÁTE PADÁK NEBO KDY� JEJ PÙJÈUJETE NÌKOMU
DRUHÉMU BERTE NA VÌDOMÍ, �E PARA�UTISMUS JE RIZIKOVÝ SPORT A
PADÁK NEBO JEHO SOUÈÁSTI MOHOU MÍT ZÁVADU.

C. NEJSTE-LI OCHOTNI AKCEPTOVAT RIZIKA PLYNOUCÍ ZE SPORTOVNÍHO
PARA�UTISMU, MÌLI BY JSTE SI ROZMYSLET VA�E DAL�Í PÙSOBENÍ
V TOMTO SPORTU.



PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

1      Úvod

Vá�ený zákazníku,

V prvé øadì bychom vám chtìli podìkovat za nákup zálo�ního padáku od firmy PARACHUTES
DE FRANCE.
Dùraznì doporuèujeme zkontrolovat pozornì vá� padák, nebo si ho nechat zkontrolovat, kvùli
zji�tìní jeho charakteristik a kontrole kvality výroby. Bude-li se vám zdát, �e nìco není v poøád-
ku, kontaktujte lokálního dealera PARACHUTES DE FRANCE SA.

DOPORUÈENÍ: Jakkoli jsou va�e zku�enosti s padáky typu køídlo velké, pøeètìte si pøed
prvním seskokem tento manuál.

Úvodní poznámky
- Pøeètìte si a dodr�ujte v�echny instrukce, specifikace, rady a doporuèení výrobce pro
pou�ívání této výstroje.

- Pou�ívejte pouze pravé díly od PFSA.

- Vyzkou�ejte a vymìòte JAKÝKOLI po�kozený, �patný nebo nesprávný díl.

- Pou�ívejte pouze výrobky urèené firmou PARACHUTES DE FRANCE SA k para�utistické
èinnosti.

- Nepøekraèujte doporuèenou váhu, rychlost nebo jiné faktory urèující bezpeèné pou�ívání
výstroje.

- Pøeètìte si a dodr�ujte v�echna varování, manuály, instrukce, výcvikové osnovy, doporuèení
k bezpeènému para�utistickému provozu.

- Nikdy nepou�ívejte padák pøedtím ne� se pøesvìdèíte �e je pøipraven, sestaven nebo
namontován a zabalen dle pravidel od kvalifikované osoby.

- Nauète se znát svou výstroj a pøed ka�dým seskokem ji pøekontrolujte.

NEDODR�ENÍ V�ECH VAROVÁNÍ , INSTRUKCÍ A PO�ADOVANÝCH PROCEDUR MÙ�E
VÉST K VÁ�NÉMU ZRANÌNÍ ÈI SMRTI.

Nebezpeèné situace zapøíèinìné po�kozeným para�utistickým materiálem jsou zpùsobeny
nedostateènou kontrolou vybavení.

Doporuèené základní kontroly mohou pøedejít tìmto závadám. Nepøeskakujte následující
stránky tohoto manuálu, proto�e v�echny informace zde uvedené jsou dùle�ité. V pøípadì �e
neporozumíte neváhejte kontaktovat odborníka.

Balící nástroje: Doporuèuje se pou�ívat co mo�ná nejménì balicích pomùcek a tím pøedcházet
jejich zapomenutí uvnitø padáku. Spoèítejte si nástroje po zabalení.
Jak je ukázáno v tomto manuálu, balicí nástroje je mo�no omezit na jednu èi dvì balící �òùrky.

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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Jak vybírat zálo�ní padák ?
Zálo�ní padáky PFSA jsou vyrábìny v nìkolika velikostech. Velikost a model jsou uvedeny na
prostøedním poli odtokové hrany.

Výbìr modelu padáku se øídí váhou, pou�itím a individuálními zku�enostmi para�utisty.
Pøesto�e je výbìr zálo�ního padáku soukromé rozhodnutí, doporuèujeme vzhledem k mo�nosti
zhor�ených podmínek pøi pøistání, vybrat pohodlný a ne pøíli� malý padák.
Letové vlastnosti padáku jsou urèeny dopøednou a vertikální rychlostí. Obì rychlosti jsou
vytváøeny vahou para�utisty, která funguje jako motor.
Èím vìt�í je váha, tím vìt�í je dopøedná  i vertikální rychlost která mù�e vést k rychlému sta�ení
øidièek a ke snaz�ímu vystoupání do vý�ky pøi pøistávacím manévru ��.. BEZ DAL�ÍHO
VAROVÁNÍ.

Naopak, kdy� se váha sni�uje, sni�uje se i rychlost. Odpovìï na zata�ení øidièek je mìkèí a
reakce padáku je pøedvídatelnìj�í.
Tak�e je jasné, �e pøíli� mnoho váhy zpùsobuje vysokou rychlost, která se tì�ko kontroluje.
V takovém pøípadì na sebe berete vysoké riziko, proto�e bude tì�ké bezpeènì pøistát, a to
zejména ve ztí�ených podmínkách.

Jaká je optimální plocha padáku pro va�i váhu?
Nosný pomìr køídla obdr�íte porovnáním hmotnosti para�utisty, jeho výbavy a výstroje
s plochou padáku.

Pøíklad:
- para�utista 70 kg
- odìv a výbava   5 kg
- padák 10 kg
- celková hrubá váha 85 kg

pro 19,50 m2 (cca 210 sqft) je nosný pomìr
85 : 19,50 = 4,36 kg/m2

Jestli�e je pomìr ni��í ne� 4 kg/m2 (0,8 lb/sqft) bude s padákem jednoduché pøistát a to i na
malé plo�e.

Jestli�e se pomìr bude pohybovat mezi 4 a 4,8 (0,8 a 1,0 lb/sqft), padák bude mít dobré letové
vlastnosti v prosazení proti vìtru. Padák se pøi pøistání bude chovat dravì a pøistání vy�aduje
patøièné zku�enosti. Pøistávací plocha musí být vìt�í a bez pøeká�ek. Mìjte toto na mysli pro
va�í bezpeènost.

Zálo�ní padáky nejsou vyrábìny pro vìt�í zatí�ení ne� 6,2 kg/m2 nebo 1,27lbs/ètv.stopu
(sqft).

Maximální váhy najdete v kapitole 2.

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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Vrchní plocha

�ebra

Spodní plocha Dìlící �ebra

Spojovací karabiny

Støedová �ebra

Vrchní plocha

Sliderové zará�ky

Horní A �òùry

Horní B �òùry

Pøední nosné �òùry

Zadní nosné �òùry

Slider

Brzdící oèko

Spodní øídící �òùry

Stabilizátory

Horní øídící �òùry

Kaskádovité
rozdìlení

Horní D �òùry

Horní C �òùry

2      Popis, specifikace a limity
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PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

Pøíprava øídících �òùr:

Pøipojení øídících �òùr musí odpovídat nakreslenému obrázku.
5-10 centimetrové prodlou�ení øídících �òùr je povoleno a není nebezpeèné
NEZKRACUJTE ØÍDÍCÍ �ÒÙRY, SPECIÁLNÌ U MALÝCH PADÁKÙ. MÙ�E TO VYVOLAT
ZABRZDÌNÍ PADÁKU A PØISTÁNÍ MÙ�E BÝT NEBEZPEÈNÉ.
Správné pøipojení: 1. Uvolnìte oèko. 2. Nastavte vzdálenost dle kresby. 3. Udìlejte uzel dle
obrázku dole.
4. Pøidìlejte øidièky a nezapomeòte protáhnout øídící �òùru oèkem slideru a brzdícím oèkem.
(Viz kapitola 3-1).
Zkontrolujte zda ruce u�ivatele jsou dostateènì dlouhé pro øízení zálo�ního padáku
(s nosným postrojem).
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Kontrola instalace:
Kompletní kontrola instalace musí
být provedena odbornì. Mù�e být
provedena na zemi nebo na
zavì�eném padáku, a musí se
zkontrolovat v�echny díly padáku.
Pøesný popis této kontroly je
popsán v kapitole 4 �inspekce�.



Certification Francaise 530 EQ-03 Ano Ano Ano Ano  Ano

QAC 121 - TSO C23 d Ano Ano  Ano

Maximální doporuèená hmotnost (kg)- rychlost (knot) 65 - 150 75 -150 90 - 150 110 -150  130 - 150

Vertikální rychlost m/s pøi zatí�ení 77 kg (úroveò moøe) 5,3 5,1 4,4 3,5  3,0

Test odolnosti hmotnost kg/ rychlost knot 136/180 136/180 136/180 136/180  157/180

Vzdálenosti �òùr  (cm)

   A-B 7 8 9 10  11

   A-C 21 25 27 30  34

   A-D 40 47 51 57  64

   A -E zabrzdìno 19 21 17 19  24

Plocha sq/ft 115 128 155 190  240

typ 214 215 216 217  218

plocha  m2 -  sq.ft (PIA) 10,7-115 11,9-128 14,4-155 17,7-190  22,3-240

Prùmìrná plocha m2 -  sq.ft 10,2-110 11,3-121 13,7-148 16,5-178  21,3-228

Spodní plocha m2 -  sq.ft 9,75-105 10,7-115 13-141 15,4-166  20,1-217

Span m - ft 4,85-15,9 5,1-16,8 5,62-18,5 6,23-20,4  7,0-23

Chord m - ft 2,21-7,26 2,33-7,64 2,56-8,40 2,84-9,32  3,19-10,5

Pomìr padáku 2,2 2,2 2,2 2,2  2,2

Kanály 7 7 7 7  7

Váha kg - lbs 1,69-3,72 1,93-4,25 2,2-4,85 2,63-5,8  3,15-6,94

Objem - krychlové palce 238 263 310 338  470

PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

Technické specifikace a limity:

Certifikovaný systém otvírání: «Free bag»

Certifikovaný zpùsob balení: metoda popsaná v tomto manuálu

TECHNICKÁ DATA

CERTIFIKACE A LIMITY

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

3      Návod k pou�ití

Instalace - sestavení:

Sestavení a instalaci mù�e provádìt pouze kvalifikovaná osoba dle pravidel a zákonù pøíslu�né
zemì.
Pøed instalací musí být padák pøekontrolován a provìøen. Instalace a zabalení pøedpokládá, �e
padák a v�echny souèástky a pøíslu�enství celé výstroje jsou v perfektním stavu a neporu�eny.

Návod na tuto kontrolu je uveden v kapitole 4 �inspekce�.

Pøipojení postroje:

Pro zálo�ní padáky není naøízeno pou�ívat plastikové ochrany karabin. Pøednostnì se dají
pou�ít látkové ochrany dodávané s padákem. Nezapomeòte utáhnout matièky silou.

Nainstalujte øidièky tak jak je ukázáno na obrázcích. Informaci o nastavení zabrzdìní najdete
v manuálu postroje.

1

2
viz str. 2-2

Pøekontrolujte symetrii u obou øidièek

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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Kontrola instalace:

Kompletní kontrola instalace musí být provedena
odbornì. Mù�e být provedena na zemi nebo na
zavì�eném padáku, a musí se zkontrolovat
v�echny díly padáku.

Pøipojení pøedních �òùr
k pøedním popruhùm

Pøipojení zadních šòùr
k zadním popruhùm

Pøipojení øídících �òùr
k zadním popruhùm

Kontrola slideru

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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PARACHUTES DE FRANCE SA Zálo�ní padák

Balení

Pøed zaèátkem balení pøekontrolujte celé zaøízení zda je v poøádku. Pøekontrolujte zda je padák
správnì a bez závitù pøipojen k postroji. Polo�te padák na zem a srovnejte kanály dle obrázku.
Bìhem balení musí být �òùry stále nata�eny!

Pøelo�te nábì�nou hranu pod padák po A �òùry.

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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Udìlejte S sklad na pozici A �òùr se skupinou �òùr
B a C.

Udìlejte poslední sklad na pozici D �òùr.

Rozdìlte nábì�nou hranu na dvì èásti na ka�dou
stranu padáku. Odstraòte závity z øídících �òùr a
zabrzdìte padák.
Pro tuto operaci prostudujte manuál postroje.

Oddìlte látku stabilizátorù do obou stran.

Ètìte a dodr�ujte v�echna VAROVÁNÍ, ZÁRUKY ,INSTRUKCE k výrobkùm uvedeným v tomto manuálu.
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Látku slideru vlo�te doprostøed slo�eného
vrchlíku a pøekryjte støedem odtokové hrany.

Kdy� jsou øídící �òùry zabr�dìny slo�te
odtokovou hranu jak ukazuje obrázek.

Vytáhnìte slider nahoru za støed a umístìte
ho doprostøed padáku, otvory slideru musí
sedìt na zará�kách.

Zakryjte slider odtokovou hranou a pøesvìète
se, �e jsou D �òùry nata�eny.
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Zabalte padák do látky odtokové hrany, postu-
pujte odspodu nahoru a dbejte a� nezakryjete
nábì�nou hranu.

Zvednìte padák a upravte nábì�nou hranu
pro rychlej�í otevírání

Udìlejte sklady jak je ukázáno na obrázcích

Vrchní èást rozdìlte na dvì èásti - �psí u�i�

vrchlík
128-155-
190-240

vrchlík
115
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Srolujte ka�dé �ucho� aby jste dostali tento tvar.

Zavøete obal svazkem �òùr. Pokraèujte v balení
dle manuálu postroje.
Pro dokonèení viz. obr. 23 a 24.

Vlo�te padák do obalu.
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Dle postupu znázornìného na obr. 11
natáhnìte tvar padáku.
Pøipravte padák pro vlo�ení do free bagu dle
obr. 19. V této fázi pøesahuje velikost free
bagu asi o 5 centimetrù.
Vlo�te horní èást do obalu. Nainstalujte balící
�òùrky. Umístìte základní èást padáku a
zavøete obal.

Otoète obal a slo�te �òùry tak �e necháte 50 -
60 centimetrù volných k popruhùm. Poèet
skladù �òùr zavisí na velikosti padáku.

Padák je pøipraven pro zabalení do postroje. Pro dal�í postup pou�ijte manuál
pøíslu�ného postroje.

2 pinové postroje
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Pøedseskoková kontrola:

- dokumentace padáku - záznamník: datum zabalení
- pozice zavíracího pinu
- peèe� balièe (riggera)
- uvolòovaè v kapsièce
- neporu�enost postroje a obalu
- dobrá funkce výstroje

Seskok:

Proto�e pou�ití zálo�ního padáku se nedá naplánovat, pou�ívá se v�dy za zvlá�tních podmínek.
V závislosti na druhu závady hlavního padáku mù�e se zálo�ní padák otvírat v silné rotaci
va�eho tìla, co� èasto vyvolá závity nosných �òùr.

Po otevøení zkontrolujte natlakování kanálù.
V PØÍPADÌ ZÁVITÙ NETAHEJTE ZA ØIDIÈKY A V �ÁDNÉM PØÍPADÌ NEODBRZDÌTE !

Uvolnìní brzdy na �patné stranì vede k zvìt�ení závitù. Poèkejte do uvolnìní závitù. Kdy� je
v�e srovnáno, uchopte øidièky a silným tahem uvolnìte brzdy.

Teï letíte na svém zálo�ním padáku. V pøípadì, �e slider nesjel a� dolù, pomozte mu nìkolika-
násobným �pumpováním�. Jestli�e nìkterý z kanálù nebude natlakován, zatáhnìte za øidièky do
mírného pøeta�ení a pak pomalu uvolòujte tak aby se natlakovaly v�echny kanály.

Zkontrolujte si bod pøeta�ení (vý�ka otevøení býva o hodnì ní�e ne� na hlavním padáku) a
dávejte pozor pøi pøistání.

Zjistìte smìr vìtru a najdìte místo pøistání s volným prostorem a pokud mo�no bez pøeká�ek.
Po zvolení doskokové plochy jdìte ihned na pøistání.

Pamatujte, �e dráha va�eho zálo�ního padáku má hor�í charakteristiky ne� hlavního padáku.
Nepodhodno�te vzdálenost leti�tì (drop zóny).

Sledujte dal�í para�utisty okolo sebe.
Vyberte správný smìr na pøistání (tváøí proti vìtru) a proveïte bezpeèné pøistání.
Zapomeòte na hook turn nízko nad zemí: NEBEZPEÈNÉ !

Pamatujte, �e vá� padák potøebuje slu�nou rychlost pro hladké pøistání. Let na zemí
neprovádìjte ve vìt�í vý�ce, riskujete pøeta�ení v okam�iku pøistání.

Jestli�e nemáte zku�enosti s dynamickým letem nad povrchem, proveïte bezpeèné pøistání
proti vìtru s napùl zabrzdìným padákem a èekejte na kontakt se zemí s nohama u sebe. Tento
zpùsob pøistání je v�dy úspì�ný.

To samé proveïte, jestli�e vý�ka nedovoluje udìlat jiný manévr.
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4 - 1      Kontrola a údr�ba:

Periodická údr�ba a balení:
Kdy se tyto úkony provádìjí  ?
1. Pøed instalací jakéhokoli padáku
2. Po ka�dém pou�ití ve vzduchu
3. Kdy� probìhla údr�ba a pøebalení
4. Pravidelnì: pro zálo�ní padák TECHNO za normálních skladovacích a provozních

podmínek: ka�dý rok (viz. str. 4.2)

Kdy� nejsou dodr�eny skladovací podmínky, závisí doba zabalení na u�ivateli.
�ivotnost padáku závisí na podmínkách pou�ívání a skladování.
Tyto úkony musí být provádìny kvalifikovanou osobou dle pravidel dané zemì.

Kontrola padáku:

1 Poloha: polo�te padák  jako pøi balení, pravou stranou dolù, levou stranou nahoru.

2 Horní povrch: Zaènìte na levém vnìj�ím kanálu. Zkontrolujte polovinu kanálu od nábì�né
hrany po odtokovou hranu. Látka musí být v dobrém stavu: neporu�ená, neroztr�ená. �vy
musí být neporu�eny. Pokraèujte v kontrole dal�ího kanálu. Zkontrolujte takto v�echny
kanály.

3 �ebra: Zkontrolujte kanál po kanálu a pøesvìète se �e �ebra nejsou poru�ena.

4 Spodní povrch: Stejným zpùsobem jako jste provedli kontrolu horního povrchu: zaènìte
na levé stranì od nábì�né hrany k odtokové a druhý kanál obrácenì. Zkontrolujte tak
v�echny kanály.

5 Nosné �òùry a spojovací poutka: pøesvìète se �e poutka , �òùry a �vy jsou v dobrém
stavu. Zkontrolujte horní i spodní èást �òùr.

6 Slider: Zkontrolujte stav látky a �vù. Nezapomeòte zkontrolovat stav otvorù slejdru, které
musí být pevné a bez kovových výènìlkù.

Vyvarujte se:

- ta�ení padáku po zemi
- balení na hrubém podkladu
- expozice ultrafialového záøení
- expozice kyselin (po�kozují látku i po kontaktu)
- skladování padáku ve vlhkém a zatuchlém prostøedí



Kontrola propustnosti:
Propustnost je dùle�itá vlastnost látky - prùchodnost mno�ství vzduchu za èasovou jednotku na
urèenou plochu. Jestli�e se zvy�uje propustnost látky padák se otvírá pomaleji a jeho letové
vlastnosti se zhor�ují. Dopøedná rychlost se sni�uje a vertikální rychlost narùstá a pøistání je
hor�í.
Pro udr�ení bezpeèných letových vlastností  mají padáky PARACHUTES DE FRANCE jak
horní, tak dolní èást vyrobenou z materiálu, jeho� propustnost nepøesáhne 5 cfm.

Pøekontrolujte propustnost v tìchto pøípadech:
1. Po 25 seskocích
2. Po namoèení
3. Po 40 pøebaleních
4. Po pou�ití za neobvyklých podmínek
Tato kontrola mù�e být provedena v zaøízeních PARACHUTES DE FRANCE

Kontrola ostatních komponentù padáku:
Pro kontrolu postroje, obalu a ostatních souèástí prostudujte manuál pøíslu�né souèásti
výstroje.

Opravy provádìné riggerem:
Malé trhliny v látce do max. 20 cm, daleko od spojovacích míst a �eber. Výmìna jedné �òùry.
Opravy musí být provádìny s pou�itím originálních dílù a materiálù. Tento materiál obdr�íte
u PARACHUTES DE FRANCE.

Opravy které provádí výrobce:
V�echny ostatní opravy jako: výmìny celých èástí (horní nebo dolní povrch, �ebra), výmìny
�òùr, opravy nosných èástí a pøípojných poutek musí být provedeny firmou PARACHUTES DE
FRANCE.

4 - 2      Bì�né skladovací podmínky:
Látky i ostatní pou�ité materiály mohou být atakovány nebo po�kozeny pøírodními vlivy.
V obdobích kdy není padák pou�íván, musí být uskladnìn v místnosti kde se teplota pohybuje
od 15 do 22 oC, zatímco relativní vlhkost dosahuje rozmezí 15-72%.
Padák musí být navíc chránìn pøed:

- ultrafialovým záøením a paprsky
- teplotou 93 oC a vý�e
- kyselinami a korozivními látkami (napø. autobaterie)
- agresivním kouøem
- hlodavci (my�i apod.)

V obdobích kdy se padák pou�ívá je tøeba jej uchovávat v pøepravní ta�ce v místnosti s nízkou
vlhkostí a bez hlodavcù.
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