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 دستگاه دیسک تراش روکار دفترچه راهنمای

 

 مقدمه

بیا تیییه بیر دانی  و      ۱39۰فوالییت خیود را ا  سیال    ) یونیارکک     شرکت ماشیین سیا ی امیین تینوت اوریین     

دسیتاا  ایای دی یر تیراش درجیا، دی یر تیراش و         تخصص پرسنل و مدیریت خود ، در  مینه طراحی و تولیید 

 . شییروک کییرد  اسییت  رومیییزی خودراییای بییاری و سییواری بییرای اولییین بییار در ایییران     کاسییه تییراش  

واحد تحقیق و توسوه این گیرو  سیوی بیر کن داشیته تیا شناسیایی نیا ایای مویتریان و بیا اسیتفاد  ا  تینولیو ی            

بیه فرکینید رشید و توسیوه گیرو        بیا طراحیی و سیاخت سیایر ماشیین کالت      رو  دنیا و با حفظ کیفیت محصوالت

اسیتا یونیاراک خیود را بیرای تیامیل و تبیدیل بیه ییر شیرکت متمیایز جهیت بقیا  و             ردر ایین   .تحقق بخوید 

پایداری در شرایط سخت کماد  مییند و تالش خوااید نمیود کیه بیا ییر حرکیت جهویی بیه یییی ا  شیرکتهای           

 . ی در عرته تنوت تبدیل شودموفق و مطرح بین الملل

 دستاا  دی ر تراش درجا ا  دو ق مت کله گی و پاور توییل شد  است. 
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 کله گی ا  طریق با واا با دو عدد پیچ به جای پمپ ترمز ب ته شد  و عمل تراش را انجام میداد.

چرخ ب ته شد  و عمل گردش توپی را پاور نیز ا  طریق کداپتور یا امان واسط بین توپی چرخ خودرو و پاور به توپی 

 جهت تراش کله گی انجام میداد.

 مطالعه نکات زیر برای کلیه مشتریان محترم،ضروری می باشد. 

 الزاما قبل ا  ارگونه استفاد  ا  دستاا  ،فیلم اای کمو شی ارائه شد  توسط شرکت موااد  شود. -۱

تراش داد  تا کشنایی کامل با دستاا  برای شما فراام قبل ا  سرویس دای به موتری ،ابتدا خودرو خود را   -۲

 شود.

در تورت وجود ارگونه ایراد یا مویل،در دستاا  ارسالی لطفا با شمار  تماس اای خدمات پس ا  فروش  -3

 تماس حاتل نمود  و مویل خود را مطرح نمایید.

عملیرد درست و تحیحی در  مان  توضیح براینیه اگر دستاا  گارانتی دستاا  شامل عملیرد دستاا  می باشد. -۴

تراش نداشته باشد شامل گارانتی بود  و ارگونه خرابی قطوات دستاا  ا  طرف موتری،تمامی عواقب و ازینه 

امچنین در تورت دستیاری یا ارگونه تغییر در دستاا ،بدون اطالک و  اای کن برعهد  موتری می باشد.

  ا  گارانتی ساقط شد  و کلیه عواقب،م ئولیت اا و ازینه اای کن دستاا اماانای با تولید کنند  یا نمایند ،

 برعهد  شخص موتری می باشد.

 نکات الزم در استفاده و بکارگیری دستگاه

متر با دیوار  فاتله داشته باشد.گااا کاربران  یر سانتیدقت داشته باشید که انتهای کابین ریل اا امیوه  -

رکت به عقب را می  نند و کابین به دیوار  برخورد کرد  و باعث شی تن دستاا  به اشتبا  کلید اتوماتیر ح

 لذا وجود فاتله این فرتت را به کاربر می داد تا ا  شی تن دینام جلوگیری کند. دینام دستاا  می شوند.

دقت کنید که اگر بی  ا  حد واگن دستاا  رو به بیرون حرکت داید واگن اا ا  ریل خارج شد  و ساچمه  -

 اا خارج می شوند و متحمل ازینه می شوید. ریل

در پایان ارافته پیچ اای دستاا  رو ریاال  کنید.ال م به ذکر است که اگراین پیچ اا بی  ا  حد سفت  -

 باشند،فر اا قفل کرد  و حرکت نمی کنند و بی  ا  حد شل باشند به شیل خالص حرکت می کنند.

 به جای پیچ ترمز چرخ،طبق تصاویر و فیلم کمو شی دقت کنید. به ترتیب ب تن و با  کردن پیچ اای دستاا  -
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 ایچ وقت با بیس بادی پیچ اارو سفت نینید. -

 حتما و حتما بود ارتراش یه باد به دستاا  بایرین تا براد  چدن دستاا  را خراب نیند. -

اگر  بود  و به دی ر بچ بد.به ا ای ارماشین سوی کنید دو پیچ مناسب تهیه کنید و پیچ نباید بی  ا  حد درا   -

 به دی ر چ بید دستاا  قفل کرد  و پاور به امرا  توپی بلند چرخید  و خراب می شود.

ارما  ییبار واگن اا و مهر  بال یرو را ا  محل گریس خور،گریس کاری نمود  تا دستاا  به تورت روان  -

 کار کند.

 قبل از تراش دیسک ترمز به نکات زیر حتما توجه شود:

تراش  "لبرینگ چرخ حتما بررسی شود. در تورت لقی یا خرابی بلبرینگ چرخ، بلبرینگ عوض شد  و بوداب -

 داد  شود.

 تراش دی ر خودداری شود.اگر دی ر ترمز بی  ا  حد استاندارد نا ک شد  باشد ا   -

میلیمتر باشد.    ۰7/۰تدم )  7دی ر ترمز  مانی شروک به لر ش فرمان مییند که تاب دی ر ترمز بی  ا   -

 ۲  میلیمتر باشد. لذا براد  برداری بی  ا   ۲/۰دام )  ۲لذا براد  برداری ا  دی ر یا کاسه نبای تی بی  ا  

دام میلیمتر باعث نا ک شدن دی ر ترمز و کاا  عمر مفید تیغچه اا و کل دستاا  میوود. ال م به ذکر 

 ام بار در چند نوبت، براد  برداری کنید.د ۲است که در تورت داشتن لبه دی ر، حتی لبه را با 

 در تورت داغ بودن دی ر ترمز ا  تراش کن خوداری شود و بود ا  خنر شدن دی ر تراش داد  شود. -

دی ر اایی که الماسه شد  یا رنگ کن به بنف  تغییر داد  شد  است تراش داد  نوود.  یرا به دلیل سختی  -

 ن، تیغچه دستاا  را ا  بین میبرد. باالی دی ر ترمز ناشی ا  الماسه شدن ک

در تورت تراش دی ر ترمز بدون استفاد  ا  پاور، بای تی دقت شود که شفت چرخ سالم باشد، موتور خودرو  -

 ریپ نزند، مالی گا  تنظیم باشد.
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 ء و قطعات دستگاه :اجزا

 پاور ✓

 تابلو برق ✓

 کلید استارت  ✓

 چراغ ✓

 کلید چراغ ✓

 قطع کن اظطراری ✓

 ولت ۲۲۰فی  برق ورودی  ✓

 فی  برق خروجی کله گی ✓

 دسته پاور ✓

 پایه پاور ✓

 پیچ پایه پاور ✓

 ناهدارند  کله گی ✓

 چرخ پاور ✓

 کله گی ✓

 شفت گیربیس ✓

 پیچ کلن مغزی شفت ✓

 لغلغه ✓

 واسطه ✓

 و ) اجزای کن   کداپتور توپی ✓

 شاسی کله گی ✓

 کاور کله گی ✓

 دربر برد ✓

 برچ ب برد ✓

 

 کلید اتومات پیوروی جلو ✓

 کلید اتومات پس روی عقب ✓

 افزای  سرعت  ✓

 کاا  سرعت ✓

 نمایوار ✓

 فی  برق ورودی  ✓

 فرمان  ✓

 پیچ اتومات ✓

 فنر پیچ اتومات ✓

 ریل  ✓

 واگن ✓

 جای گیریس خور واگن ✓

 مهر  بال یرو ✓

 جای گریس خور بال یرو ✓

 پیچ بال یرو ✓

 پیچ دو سر ر و  و مهر  و واشر ✓

 شاسی دمچلچله ✓

 فر دم چلچله ✓

 تیغچه ✓

 پیچ تیغچه ✓

 ورنیه باردای  ✓

 پیج مغزی ورنیه باردای ✓

 باردایپیچ خزینه پوت ورنیه  ✓
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 پیچ باردای ✓

 کلومینیوم تخت ✓

 با و کج ✓

 شفت با و کج ✓

 پیچ و واشر با و کج ✓

 

 

 

 

 برگوت stopسن ور  ✓

 واسطه با و کج ✓

 ولت ۲۲۰سیم  ✓

 ولت ۱۲سیم  ✓

 Sمفتول  ✓

 کچار تیغچه ✓

 پیچ و مهر  توپی اا ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستاا  که کنترل سی تم برق دستاا  ا  این ق مت انجام میایرد که توضیح ریز قطوات در  برق تابلو جوبه  - ۱

 تصاویر بودی شرح داد  میوود.

 .میباشد ماشین توپی چرخاندن جهت گیربیس و دینام حاوی که اتلی دینام کاور -۲

 کاور پوتی کله که محوتیات کن شامل دینام اتومات و برد کنترل میباشد. – 3
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  میباشد. ترمزدار چرخ 3پایه پاور روکار که ناهدارند  پاور میباشد و دارای  – ۴

 که بود ا  تراش دی ر کله گی بر روی کن قرار میایرد.اولدر ) ناهدارند    کله گی  – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیچ کلن شفت گیربیس که جهت ناهداری لقلقه توبیه شد  و بای تی سفت شود تا لقلقه خارج نوود. – 6

 توپی چرخ خودرو را انجام میداد.شفت گیربیس که عمل انتقال نیروی گردشی را ا  گیربیس به  – 7

 شد  استلقلقه جهت رفع نوسان ناشی ا  انتقال نیرو ا  گیربیس به توپی چرخ خودرو استفاد   – 8

 واسطه جهت انتقال نیرو ا  گیربیس به توپی چرخ استفاد  شد  است – 9

 اتصال نهایی پاور به توپی چرخ خودرو به کار برد  میوود.کداپتور توپی شامل ش  ق مت میباشد که جهت  - ۱۰

 لقلقه – ۱۰-۱

 محور چدنی کداپتور – ۱۰-۲

 پیچ ناهدارند  مرغیی  – ۱۰-3

 مرغیی کداپتور توپی – ۱۰-۴
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۱۰-5 –L  شیل کداپتور توپی 

 شیل  Lپیچ ناهدارند   – ۱۰-6

 

 

 

 

 

 

 

 

پیج پایه پاور، بود ا  تنظیم ارتفاک پاور و مرکز کردن کن با مرکز توپی چرخ خودرو، جهت سفت کردن  – ۱۱

 پاور بر روی پایه استفاد  میوود.

موقع تراش جهت ثابت ماندن پاور بای تی ترمز  چرخ پایه پاور، جهت حرکت کسان پاور توبیه شد  است. – ۱۲

 چرخها  د  شود.
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فیی تراش توبیه شد  ند  برگوت به عقب که برای متوقف کردن حرکت برگوت به عقب سن ور قطع کن – ۱3

سانت ماند  به انتهای شاسی ) طبق فل  تصویر فوق    ۱است . دقت فرمایید که، اناام حرکت دستی به عقب، 

مات به دستاا ، متوقف کنید. در تورت چ باندن فیی تراش به کخر، سن ور خراب شد  و دستاا  به شیل اتو

 عقب حرکت نمییند.

 ۱5پیچ خزینه دار مرکز ورنیه، که جهت سفت کردن و گرفتن لقی ورنیه با استفاد  ا  پیچ مغزی تصویر  – ۱۴

 استفاد  میوود.

 پیچ کلن مغزی ناهدارند  ورنیه که برای ناهداری و گرفتن لقی ورنیه باردای به کاربرد  شد  است. – ۱5
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ریل اای دستاا  جهت حرکت با دقت فوق الواد  باالی دستاا ، ییی در باال و ییی در پایین شاسی به  – ۱6

 کاربرد  شد  است.

واگن اای دستاا  که رکت با دقت فوق الواد  باالی دستاا ، ییی در باال و ییی در پایین شاسی به کاربرد   – ۱7

 شد  است و ناهدارند  فیی تراش نیز میباشد.

. کرد  و تراش میدادپیچ اتومات کنند ، با ب تن این پیچ، دستاا  به شیل اتوماتیر به جلو و عقب حرکت  – ۱8

  را با یر  ۱9تراش داد. ال م به ذکر است که برای ب تن پیج، فرمان ) میتوان به شیل دستی  اگر پیچ با  باشد

 دست ناه داشته و با دست دیار پیچ را سفت نمایید.

 فرمان، برای حرکت دادن فیی دستاا  و تراش دستی توبیه شد  است. – ۱9
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پیچ واگن، امانند این پیج در ق مت جلوی واگن نیز توبیه شد  است. این پیج را با  کرد  و یر گریس  – ۲۰

ته و ار افته یر بار گریس کاری نمایید تا دستاا  روان حرکت نماید. موقع گریس کاری،  خور به جای کن ب

ا   اد  برای این کار کافی است.اگر گریس ا  داخل کابین بیرون کمد، گریس کاری را متوقف میینید. گریس س

 دن روتن کنند  اای دیار مثل روغن و ..... خودداری کرد  و امیوه پیج را جای خود ببندید تا براد  داخل پیچ 

 نوود.

 

پیچ بال یرو، این پیچ جهت انتقال قدرت حرکت دستی یا اتومات دینام به فیی تراش استفاد  شد  است.  – ۲۱

س یا روغن نزنید. در تورت گریس یا روغن کاری، پیچ بر روی خود براد  جمع مییند برای این پیچ ارگز گری

 ، با پمپ باد تمیز نمایید.و مهر  را خراب مییند. لذا بود ا  اتمام ار تراش

مهر  بال یرو، با کمر پیچ بال یرو و با اتصال به شاسی دمچلچله و برای حرکت جلو و عقب فیی دستاا   – ۲۲

 به کار برد  شد  است.
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پیچ دور سر ر و  و مهر ، با سفت کردن مهر ، شفت با وی ناهدار  دستاا  ثابت شد  و دستاا  بر  – ۲6و  ۲3

 با کچاراای بادی ) بیس بادی   با و ب ت نوود.که روی توپی خودرو سوار میوود. ال م به ذکر است 

ر گریس کاری ابال یرو، برای گریس کاری مهر  استفاد  شد  است و ار افته یر ب مهر گریس خور  – ۲۴

 شود. ار موقع گریس ا  مهر  خارج شد، گریس کاری متوقف شود.

ولوم باردای، برای باردای و جلو و عقب کردن تیغچه اای تراش به دی ر ترمز توبیه شد  است . اگر ورنیه  – ۲5

میلی متر براد  برداری  ۱میلی متر تیغچع به جلو یا عقب حرکت مییند )  ۱یر دور کامل گردش داد  شود، 

عدد ولوم که ار  ۲میلیمتر میباشد. دام  ۲ق مت م اوی تق یم شد  است. ار ق مت  5تورت میایرد.  ولوم به 

 کدام به شیل مجزا عمل میینند توبیه شد  است. 

 توضیح داد  شد  است. ۴۱سوراخ با و کج، در تصویر و شمار   – ۲7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ۱399سال  3ولت، در برخی ا  دستاا  اا ) دستاا  اای تحویلی قبل ا  برج  ۲۴یا  ۱۲فی  برق ورودی  – ۲8

 کمپر کار مییردند و دستاا  اای تحویلی ا  تاریخ مذکور به بود با تغییر در  3ولت  ۱۲دینام اای اتومات با برق 
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و بدون نیا  به سیم کمپر کار میینند. در طرح جدید دستاا  اا با باطری  ۲ولت  ۲۴ساختار دستاا  اا با برق 

 . کارخوااند کرد و فی  برق ورودی به عنوان شار ر باطری عمل خوااد نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – ۲9 و پس روی تراشپی  روی  نیمه اتومات کلید

  - 3۰ تراش و پس روی کلید اتوماتیر پی  روی

 - 3۱ سرعت پی  روی و پس روی تراش  کلید افزای 

 3۱ کلید کاا  سرعت پی  روی و پس روی تراش -

 نمایوار سرعت و جهت حرکت تراش دستاا  – 3۲

 فنر پیچ اتومات دستاا  – 33
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 ولت برای کله گی  ۲۴و  ۱۲فی  برق خروجی  – 3۴

 ولت دستاا  ) تیفا    ۲۲۰فی  برق ورودی  – 35

قطع کن اضطراری، در موقوی که نیا  به قطع فوری برق کل دستاا  نیا  باشد، با فوار دادن این کلید به  – 36

چرخانید تا برق  داخل، برق کل دستاا  قطع میوود. برای وتل دوبار  برق، کلید را به سمت عقربه اای دستاا  می

 وتل شود.

 برای روشنایی در شب توبیه شد  است.کلید چراغ ال ای دی، برای روشن کردن چراغ  – 37

 .چراغ ال ای دی، برای روشنایی در شب استفاد  میوود - 38

کلید روشن خاموش پاور، با گرداندن این کلید، دینام روشن شد  و توپی چرخ را به گردش درمیاورد. ال م به  – 39

برای گردش به چپ و راست  ۲و  ۱حالته میباشد. وسط برای خاموش بودن و موقویت اای  3ذکر است که کلید 

 مورد استفاد  میباشد. قبل ا  وتل کردن به توپی چرخ ا  گردش چپ و راست کن دقت فرمایید.

 دستایر ، با استفاد  ا  این دستایر  میتوان دستاا  را برای پای کار ادایت کرد. – ۴۰
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با وی کج، با واا کج یا امان با واای ناهدارند  دستاا  بر روی توپی چرخ خودرو به کار گرفته شد  اند.  – ۴۱

عدد ا تند. ییی در باال و ییی در پایین. با واا به شیل کوویی طراحی شد  اند و برای کلیه خودرواا به  ۲با واا 

 ) طبق تصویر  یر  کار برد  میووند. 
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 با و کج و شفت با و کجپیچ اتصال  – ۴۲

ال م  شفت با و کج، با استفاد  ا  شفت با و کچ و ق مت با وکچ، دستاا  بر روی توپی خودرو سوار میوود. – ۴3

قبال ا  ب تن کامال تمیز شود تا دستاا  به به ذکر است که محل اتصال با و کج به پمپ ترمز بای تی با فرچه سیمی 

و تراش نماید. برای ب ته شدن با و کج به پمپ ترمز، پیچ کالیپر اکثر خودرواا مورد شیل تحیح ب ته شد  

جفت پیچ جهت این امر در ب ته  3استفاد  قرار میایرد. در برخی ا  پیچ اای دیاری استفاد  میوود که شرکت 

 برای کویزان کردن کالیپر ا  کمر فنر قرار داد  است. Sابزار دستاا  به امرا  یر جفت دستی  و مفتول 

 پیچ تیغچه جهت ناهداری تیغچه تراش به کاربرد  شد  است .  – ۴۴

عمل اتلی تراش را انجام میداد، ا  اامیت ویژ  ای برخوردار است. کیفیت تراش تا حد تیغچه تراش، که  – ۴5

موخصات تیغچه تراش که به شیل فابریر بر روی دستاا  ارائه میوود، ب تای دارد. باالیی به نوک تیغچه تراش 

میباشد. ال م به ذکر است که این تیغچه مخصوص چدن میباشد. این    LAMINA  – K20 – R8 – TCMTبرند 

داد  و در مجموک ار جفت تیغچه خودرو را تراش  ۱5نوک تراش میباشند و ار نوک کن حدود  3تیغچه اا دارای 

تیل دستاا  خودرو را با کیفیت مطلوب تراش میداد. دقت فرمایید، ا  تیغچه اای متفرقه یا فوالد، اس 5۰الی  ۴۰

 تراش استفاد  ننمایید.  یرا دی ر موتری را خراب میینند.
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 کلومینیوم تخت، این قطوه جهت ناهداری و مرکز کردن پیچ باردای و ورنیه توبیه شد  است. – ۴6

 ابزاری قرارداد  شد  است که به کاربرد کنها اشار  میینیم.داخل پییج دستاا  

 

 

پیچ اای تنظیم فیی تراش، این پیچ اا برای تنظیم نرمال فر تراش مورد استفاد  قرار میایرد. اگر این پیچ  – ۴7

نمیتوان برای تراش اا شل باشد فر لق میزند و موقع تراش دی ر کلنجه مییند. اگر ام بی  ا  حد سفت باشد 

 بار داد.
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 کردن پیچ تیغچه تراش مورد استفاد  قرار میایرد.برای با  و ب ت  آچار تیغچه،

 

 

 

 

 

 

در خودرو اای ک را ، سوناتا و اوپیروس، محل اتصال با وی کج نا ک بود  و با و کج ب ته نمیوود.  واسطه آزرا،

لذا ا  این واسطه اا برای اتصال با و کج به توپی خودرو استفاد  میوود. بدین شیل که یر طرف واسطه به با وی 

 رف دیار با پیچ به توپی خودرو ب ته میوود.کج و ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای کویزان کردن کالپیر ترمز ا  کمر فنر استفاد  میوود.  sمفتول 
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 انتقال برق ا  پاور به کله گی استفاد  میوود. ، برای ولت 12/24سیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولت مورد استفاد  قرار میایرد. ۲۲۰، برای اتصال پاور یا برق اتلی دستاا  به برق شهری یا تیفا  ولت 220سیم 

ولت ا  پوت دستاا  به شیل ثابت توبیه شد  است و به  ۲۲۰ال م به ذکر است که در طرح جدیددستاا  سیم )) 

ولت، کداپتور که داخل پاور توبیه شد  بود، جهت سهولت استفاد  تراش دستاا  بدون پاور، مورد  ۱۲/۲۴جای سیم 

 استفاد  قرار میایرد.
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ولت حذف و به جای  ۱۲/۲۴ر  در کله گی استفاد  شد  است و سیم در طرح دیاری ا  دستاا ، ا  باطری قابل شا

   کن شار ر باطری قرارداد  شد  است.

 

 نکات مهم در مورد بستن دستگاه :

امچنان که در تصویر  یر موااد  میفرمایید، دستاا  به شیلی ب ته شود که وسط دی ر ترمز در در وسط  •

 دستاا  قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه ب ته شود. به شیلی که نوک تیغچه تراش ا  مرکز توپی رد شود. ) امانند  ۱5با یر شیب حدود دستاا   •

 تصویر  یر 
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 نحو  قرارگیری تحیح پاور و کله گی به شیل  یر میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 


