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териали, компоненти и субстанции, които 
могат да са опасни и да излагат на риск 
здравето на човека и околната среда, кога-
то WEEE не се спази правилно. 

Устройството, маркирано със символ на
задраскано кошче с колелца, показва, че
продуктът не трябва да се изхвърля на
общия боклук неразделно събиране.
Местните власти в много от регионите са
изработили схеми за събиране, при които
жителите могат да изхвърлят електриче-
ски и електронни устройства в център за
рециклиране или на други събирателни 
пунктове. За повече информация относно
подходящите пунктове за събиране на 
отпадъци от електрически и електронни
устройства във Вашия регион посетете
сайта на Raymarine:
 www eu/recycling.raymarine. .

Техническа точност

www com.raymarine.

Предоставени части
Следните части са предоставени към Вашия продукт:

По наше най-добро сведение информацията в този
документ е била вярна по времето, когато той е бил 
направен. Въпреки това Raymarine не може да поеме
отговорност за никои неточности или пропуски, които
могат да присъстват. В допълнение нашата политика
на постоянно подобрение на продукта може да проме-
ни спецификациите без осведомяване. В резултат на
това Raymarine не може да поеме отговорност за ни-
какви разлики между продукта и този документ. Моля,
проверете сайта на Raymarine (                                 ),
за да се уверите, че имате най-новата версия/ии на
документацията за Вашия продукт.

Разопаковайте Вашия продукт внимателно, за да пре-
дотвратетие повреда или загуба на части. Сверете
съдържанието на кутията със следния списък. 
Запазете опаковката и документацията за бъдещи 
справки.

1 Транцева скоба 

2 3 x винт за прикрепяне на скоба
mm A4 неръждаeма стомана)(4.2x19

3 M5x10 болт A4 неръждаeма стомана)

4 M5 шайба (A4 неръждаeма стомана) 

5 Скоба за закачане

Сонда с кабел -

6 Салник (за използване, когато кабелът се 
прекарва през транеца)

7 2 x шайби за настройка

8 6 m (19.69 ft)

9 4 x (#8x13 SUS316)винтове за салник

10 3 x скоба за кабел

11 3 x винт за кабелна скоба (#8x13 SUS316)

12 Документация

13 M6x70 болт

14 M6 шайба

15 M6 гайка

Преглед на продукта

Сондите                          могат да предоставят 
ехолотни изображения за: 

HV-100 е HyperVision™

™

пластмасова сонда за мон- 

HyperVision™

• R ™ 3D (Hyper 1.2 MHz)ealVision

• R ™ 3D (Standard 350 kHz)ealVision

• SideVision™ 1.2 MHz)(Hyper

• SideVision™ (S 350 kHz)tandard

• DownVision™ 1.2 MHz)(Hyper

• DownVision™ (S 350 kHz)tandard

• high CHIRP (200 kHz)Conical

Съвместими дисплеи 
(варианти HV)
Съвместимите дисплеи са изредени, както следва:

Важна информация
Сдобийте се с пълната докумен-
тация на Вашия продукт
Следната изпринтирана документация е част от 
пълната документация, достъпна за Вашия продукт.

Важно: Най-новите версии на всички английски 

www com/manuals.raymarine.

Дисплеен софтуер
Уверете се, че софтуера на Вашия дисплей е обно-
вен с последната версия.

Относно най-новата версия на софтуера, посетете
сайта на Raymarine:: www com/software.raymarine.

Внимание: инсталация на 
продукта и употреба
• Този продукт трябва да бъде инстали-

ран и използван в съответствие с пре-
доставената инструкция. В противен
случай може да се достигне до лична
злополука, повреда на Вашия плава-
телен съд и/или лошо качество на 
изпълнение на продукта.

• Raymarine препоръчва сертифицира-
ното инсталиране от одобрен пред-
ставител на Raymarine. Това ще даде
допълнителни предимства към гаран-
цията. Свържете се с Вашия предста-
вител на Raymarine за повече инфор-
мация, като укажете отделения гаран-
ционен документ, опакован с продукта.

Внимание: уплътнител 
за морски условия
Използвайте само полиуретанови уплът-
нители, подходящи за морски условия.
НЕ използвайте уплънтители, съдържа-
щи ацетат или силикон, който може да
повреди пластмасовите части.

Този продукт може да включва високо
напрежение. НЕ премахвайте никакви
покриващи части и НЕ се опитвайте да
се доберете до вътрешните компоненти,
освен ако не сте инстуктирани специ-
фично за това в дадената документация.

Внимание: високо 
напрежение

Внимание: включване 
на захранването
Убедете се, че захранването на плава-
телния съд е ИЗКЛЮЧЕНО, преди да 
започнете инсталирането на продукта. 
НЕ свързвайте и НЕ откачайте устрой-
ства при вкючено захранване, освен ако
не е инструктирано така в този документ.

Внимание: употреба на
сондата
Тествайте и използвайте сондата само 
във вода. НЕ я използвайте извън вода, 
защото може да прегрее.

Внимание: сервиз и поддръжка
Този продукт съдържа части, неподлежа-
щи на обслужване от страна на клиента.
Моля, обръщайте се към представители
на Raymarine, що се отнася до цялостна-
та поддръжка и ремонт. Неоторизираният
ремонт може да повлияе на гаранцията.

Внимание: нефтопродукти
Продължителното излагане на нефто-
продукти, такива като бензин и дизел, 
могат да причинят обезцветяване и
деградация на сондата.

Опровержение
Raymarine не гарантира, че този продукт не дава

Декларация за съответствие
FLIR Belgium BVBA декларира, че следните продукти
са в съответствие с EMC Directive 2014/30/EU:

• HV-100 HyperVision     пластмасова сонда за мон-™

Оригиналният сертификат на декларацията за 
съответствие може да се види на съответната стра-
ница на продукта в:

За да регистрирате Вашия Raymarine продукт като
Ваша собственост, посетете                                    и
се регистрирайте онлайн.
Това е важно, за да получите пълните предимства 
от гаранцията. Вашият пакет включва етикет с 
баркод, показващ серийния номер на продукта.
Този сериен номер ще Ви потрябва за регистрация-
та онлайн. Запазете етикета за бъдещи съпоставки.

www com.raymarine. .

Регистиране на гаранцията

www com.raymarine.

Изхвърляне на продукта
Изхвърлете продукта в съответствие с дерективата
WEEE.
The Waste and Electronic Equipment (WEEE)Electrical
Дерективата изисква рециклиране на ненужни елек-
трически и електронни устройства, съдържащи мате-

и преведени документации са достъпни от сайта 
на Raymarine. Моля, проверете сайта, за да се 
убедите, че имате най-новата цялостна докумен- 
тация и данни за безопасността на продукта. 

За да обновите софтуера на Вашия дисплей, след-
вайте инструкциите за употреба на дисплея.

таж на транец, партиден номер A80603

грешки или че е съвместим с продукти, произведени
от човек или организация, различни от Raymarine.
Raymarine не носи отговорност за повреди или зло-
полуки, причинени от Вашето използване или невъз-
можност за използване на продукта, от взаимодей-
ствието му с продукти, произведени от друг, или от
грешки в информацията, използвана в продукта, пре-
доставен от трето лице.  

(

(A4 неръждаeма стомана) 

(A4 неръждаeма стомана) 

таж на транец. Сондата е съвместима с дисплеи от 
вариант HyperVision    .
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• Мястото на вграждане трябва да подсигури това,

сондата да остане потопена при глисаж и завива-
не.

• Сондата също трябва да бъде монтирана на място,
където няма да има сили, които да и въздействат,
при стартиране, повдигане, преместване и съхра-
няване на плавателния съд.

Изисквания за ъгъла на сондата
Лицевата страна на сондата трябва да бъде устано-
вена под подходящ ъгъл.

A За най-добри резултати лицевата страна на
сондата обикновено трябва да е под ъгъл, 
паралелен на ватерлинията, когато плава-
телният съд е на ход.

Лекото накланяне надолу може да е необхо-
димо за най-добри резултати при високоско-
ростни плавателни съдове, както и при таки-
ва с висок нос.  

Накланянето на сондата нагоре не се препо-
ръчва, защото това може да причини аера-
ция на лицевата част на сондата.

B

C

Изисквани инструменти
Следните инструменти са нужни за инсталацията на 
Вашата сонда:

1. Дрелка

2.

3.

Гаечен ключ - 4 mm

Гаечен ключ - 5 mm

4. Отвертка

5. Свредло

Фреза                              / друг подходящ размер

6. Уплътнител, подходящ за морски условия

7. 24 mm (15/16 in)

8. Тиксо

Размери на продукта HV-100

A 224.99 mm (8.86 in)

B 76.00 mm (2.99 in)

C 112.69 mm (4.44 in)

Дължина на кабела на сондата: 6 m (19.69 ft).

A 130.00 mm (5.12 in)

B 84.00 mm (3.31 in)

C 22.20 mm (0.87 in)

Вграждане
Сглобка на сондата
Следвайте следните стъпки, за да сглобите сондата. 

1. Приплъзнете скобата по горната част на сондата,
докато прорезът отстрани на скобата се подравни
със символа “заключено” острани на сондата.
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Партиден номер Описание

E70532 Element™ 7 HV

E70534 9 HVElement™

E70536 12 HVElement™

Тестване на сондата
Работата на сондата трябва да се провери преди ин-
сталация.
1. Свържете сондата към съвместим с HyperVision™

дисплей (пр. дисплей Element HV 9). 
2. Потопете сондата изцяло във вода.
3. Включете Вашия дисплей HyperVision    .™

На екрана ще се появи startup wizard, когато дис-
 плеят се включва за първи път или след техническо 

  обновяване. Избирането на вида сонда е част от
   опциите въвеждане на данни за плавателния съд в

    startup wizard.

4. На дисплея отворете приложението “Ехолот”.
5. Ако се изисква, изберете съответната сонда от

настройките на сондата ( Меню > Излъчвател >
Излъчвател).

6. Проверете дали се показват на екрана точните данни 
за дълбочина и температура.

7. Ако имате затруднения с изкарването на показания,
свържете се с техническата поддръжка на 
Raymarine.

Изисквания за място
Следните насоки трябва да бъдат спазени, когато
избирате местоположение за сондата.

Бележка:
Следната информация е дадена само като насока.
Оптималното положение на сондата е различно 
за всеки плавателен съд.

• За да определите най-доброто място за Вашата 
сонда, разгледайте транеца на ход и инсталирай-
те в площта, където има най-малко турболенция 
и аерация.

• Сондата НЕ е подходяща за вграждане на плава-
телни съдове, където транецът е зад перката/ите.

• Сондата трябва да се вгради, колкото се може по-
близко до осевата линия, освен ако килът е зао-
стрен - тогава сондата трябва да е встрани от 
осевата линия. 

• За най-добри резултати сондата трябва да е инста-
лирана на място с най-малко турболенция и аера-
ция. Най-ефективният начин за опреденяне на това
е чрез проверка на потока на вода около транеца на 
ход. Турболенция може да има поради ръбове (1),

скегове (2), ребра (3,7), изпускателни тръби (4), ре-
дове от нитове (5) и стъпала (6). НЕ инсталирайте
Вашата сонда зад тези места или там, където те
създават турболенция.

Бележка: Горепосочената инсталация показва

• Сондата трябва да се монтира на минимум 380 mm
(15 in) встрани от перката. За перки, движещи се по
часовниковата стрелка, монтирайте сондата на дес-
ния борд, а за тези срещу часовниковата стрелка:
на левия борд. При плавателен съд с два двигателя
монтирайте сондата близо до осевата линия или
леко встрани от нея.

възможни местоположения при изобразените ти-
пове корпуси. Преди да изберете място, се увере-
те, че спазвате всички изисквания за място.  



2. Позволете на скобата да влезе надолу в слотове-
те в горната част на сондата.

на сондата Вие трябва да завършите монтирането,
използвайки указанията в раздела “Завършване на
монтирането на сондата”.

Монтиране на сглобката на сондата
Важно:
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Позицията на сондата ще се настрои допълнител-
но по време на тестване.

Прекарване на кабел
Изискванията за прекарването на кабела на сондата
са, както следва:

За да избегнете интерференция, кабелът трябва
да бъде сложен, колкото може по-далеко от 
устройства и кабели на УКВ антената. 

Важно:

• Проверете, дали кабелът е достатъчно дълъг, за
да достигне дисплея, към който ще се свържи. Ако
е нужно, има вариант удължителен кабел.

• Уверете се, че има достатъчно дължина към края
на кабела при сондата, което да позволява сонда-
та да се накланя нагоре и надолу при настройка.
Ако възнамерявате, да прекарвате кабела през
транеца, тогава трябва да се убедите, че дупката
е възможно най-високо от ватерлинията, и да из-
ползвайте наличния салник, за да я покриете.

•

• Подсигурете кабела на редовни интервали, изпол-
звайки наличните скоби за кабел.

• Ако има излишък на кабел, той трябва да се намо-
тае на удобно място.

Вграждане на салник
Сондата Ви се предоставя заедно със салник.
Ако сте избрали да прекарвате кабела на сондата
през транеца или през преграда, можете да изпол-
звате дадения салник, за да покриете дупката, 
нужна за прекарването му. Салникът е предназна-
чен да покрие дупка с диаметър до 25 mm (1 inch).  
След като сте прекарали кабела на сондата през
дупката на транеца или преградата, сложете сални-
ка, както е показано, внимавайки кабелът да не се 
затисне между салника и площта за прикрепяне.

Бележка:

Свързване

За да избегнете възможно повреждане на кабела
на сондата, използвайте пила, за да изравните ръ-
бовете на дупката, през която преминава кабела.

Следвайте долупосочените стъпки, за да свържите
кабела/ите към Вашия продукт. 

Не винаги е възможно, да се отчете дълбочина-
та при висока скорост, поради въздушните ме-
хури, минаващи през сондата.

1. Уверете се, че захранването на плавателния съд
е изключено.

2. Убедете се, че устройството, което ще свързвате,
е инсталирано в съответствие с инструкциите за
инсталиране, предоставени към него. 

3. Като определите правилната посока, натиснете
конектора на кабела докрай в съответния конек-
тор на устройството.
Завъртете байонета по часовниковата стрелка, 
за да подсигурите кабела.

4.

Удължаващ кабел за сонда HV-100
За най-добри резултати дължината на кабела трябва
да е минимална. Въпреки това за някои инсталации
е нужен удължителен кабел.
Достъпен е HyperVisionTM  удължаващ кабел за сонда
4 m (13.12 ft) (A80562).
Препоръчително е да се използва само един удължа-
ващ кабел, при което общата дължина на кабела не
превишава 10 m (32.81 ft). 

Бележка:
Удължаващият кабел за сонда HyperVisionTM  може
да се свързва само със сонди от серия HV.

Тестване и настройка на 
сондата
Щом първоначалните стъпки за вграждане са изпъл-
нени, сондата трябва да се тества, преди да се за-
стопори финално.
Тестването трябва да се извърши при плавателния
съд на вода, когато дълбочината е повече от 0.7 m
(2.3 ft), но и по-малка от максимума обхват дълбочи-
на на сондата.

Бележка:

•

1. На дисплея отворете приложението Ехолот, като
изберете канала “Ехолот” от менюто.
След няколко секунди дъното трябва да се изобра-
зи на екрана заедно с данните за дълбочина.

2. Започнете да движите плавателния съд на ниска
скорост, като се убедите, че показанията за дълбо-
чина и картината на дъното са налични.

3. Приплъзнете скобата в обратната на стъпка 1. 
посока така, че прорезът отстрани на  скобата да 
се подравни със символа “заключено” острани на 
сондата.

4. Подсигурете прикрепянето на скобата към сонда-
та, като използвате 4 mm гайчен ключ и налични-
те болт M5 и шайба.

Убедете се, че въртящият момент на завиване
  не е повече от 2N m (1.48 lbf·ft). Прекаленото на-

   виване може да доведе до повреда на сондата.

Монтиране на транцевата скоба
Сондата трябва да се монтира на височина, при която
сондата ще е потопена, догато плавателният съд
глисира и завива. Следващите стъпки описват пър-
вите етапи, нужни при монтиране, за да тествате 
изпълнението на Вашата сонда. След тестването 

За да спомогнете към предотвратяване напуква-
нето на корпусите от стъклопласт, използвайте 
тиксо, за да отбележите местата за продупчване
с дрелка зад монтажния шаблон.

Важно:

1. Закрепете дадения монтажен шаблон към избра-
ното място за сондата, използвайки тиксо. 

2. Уверете се, че шаблонът е успореден на ватер-
линията.

3. Продупчете два пилотни отвора за винтовете за
слотовете за настройка, както е показано на ша-
блона. 

Важно:
НЕ продупчвайте трета монтажна дупка за етапа.

4. Запълнете двете дупки с уплътнител, подходящ 
за морски условия.

5. Вкарайте шайбите за настройка в съответните 
слотове.

6. Използвайки отвертка и дадените винтове, закре-
пете скобата през слотовете за настройка.

Бележка:
Третият винт за прикрепяне не се използва, преди
сондата да е тествана успешно.

• Извършвайте инсталацията, когато Вашия пла-
вателен съд е извън вода.
НЕ повдигайте и НЕ провесвайте сондата, из-
ползвайки кабела ѝ.

НЕ пренатягайте болта. Това може да доведе
до повреда на сондата.

•

•

1. Сложете сглобката на сондата в транцевата ско-
ба, уверявайки се, че жлебовете с вълчи зъби на
транцевата скоба са подравнени с жлебовете с
вълчи зъби на скобата на сондата.

2. Приплъзнете металната шайба M6 върху болт M6. 
3. Прекарайте дадения болт M6 през дупката на 

транцевата скоба. 
4. Поставете гайка M6 на съответното място. 
5. Използвайки отвертка 5 mm, закрепете болта към

гайката, докато сондата не се застопори намясто, 
но така, че да може да се наглася (накланя) ръчно.

6. Наклонете сондата така, че долната и страна да
е успоредна на ватерлинията и натегнете болта,
докато скобата не стои здраво намясто.
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Ако сте сложили антифаулинг на Вашата сонда, е
важно да повтаряте нанасянето поне на всеки 6 месе-
ца, за да запазите добрия резултат.  
Следвайте следните инструкции за повторно нанася-
не на антифаулинг.

• DownVision™ (Hyper)

• DownVision™ (Standard)

Захранване • 1.2 MHz = 1000 W(Hyper)

• 350 kHz (S = 700 Wtandard)

• 200 kHz high CHIRP(Conical
sonar) = 100 W

Описание Партиден номер

HV-100 стойка на мотор A80557

HyperVision™удължителен

(13.12 ft)

A80562

Почистване на сондата

Важно:

• Когато чистите обрастването по сонда, покрита 
с антифаулинг, внимавайте прахът от боята и 
други частици да не попаднат във водата, тъй 
като това ще окаже влияние на водната среда.

•

•

Следвайте следните насоки за премахване на обраст-
ването по сондата:

• Използвайте мека кърпа и слаб препарат за домаш-
на употреба, за да се изчисти лекото обрастване.

• Използвайте твърдата част на кухненска гъбичка 
(пр. Scotch BriteTM ) и слаб препарат за домашна
употреба, за да се изчисти средното обрастване.

• Използвайте фина суха и водна шкурка и слаб пре-
парат за домашна употреба, за да изчистите силно-
то обрастване.

Последващо нанасяне антифаулинг

Вие трябва да почиствате сондата си регулярно, за
да премахнете органичното обрастване. То може бър-
зо да се появи на долната част на сондата, което може 
да повлияе на работоспособността ѝ в рамките на сед-
мици.

Важно:
• Следвайки най-добрата практика, подкрепяща

околната среда, подготовката и повторното на-
насяне на антифаулинг трябва да се изпълни, 
използвайки подходящи средства за измиване, 
за да е сигурно, че никакви частици на боя ня-
ма да попаднат във водата и няма да повлия-
ят на водния живот.

• Внимавайте да не надраскате лицевата страна
на сондата, тъй като това може да повлияе на 
работоспособността ѝ.

Внимавайте да не надраскате повърхността на
сондата, тъй като това може да повлияе на ра-
ботата и.

НЕ използвайте силни почистващи препарати, 
такива като ацетон, тъй като това може да по- 
вреди сондата.

1. Извадете плавателния съд от водата.
2. Почистете Вашата сонда, уверявайки се, че орга-

ническото обрастване е премахнато.
3. При наличие премахнете люспите на антифаулинг.
4. Използвайте суха кърпа, за да премахнете

другите остатъци от боя.
5. Нанесете отново антифаулинг на водна основа.

Техническа спецификация 
на HyperVision™
Следната спецификация се отнася само до продук-
тите HyperVisio      .n™

Канали  • Conical high CHIRP sonar

• R ™ 3D (Hyper)ealVision

• R ™ 3D (Standard)ealVision

• SideVision™ (Hyper)

• SideVision™ (Standard)

Честоти • 1.2 MHz CHIRP

• 350 kHz CHIRP

• 200 kHz CHIRP

200 kHz обхват • high CHIRP sonar = 0.6Conical
M (2 ft) до 274 m ft)(900

350 kHz
(Standard)
обхват

• R ™ 3D = 0.6 M (2 ft)ealVision
до 91 m 0 ft)(3 0

• SideV ™ = 0.6 M (2 ft) до
91

ision
m ft) each side(300

• DownV ™ = 0.6 M (2 ft) доision
183 m ft)(600

1.2 MHz (Hyper)
обхват

• R ™ 3D = 0.6 M (2 ft)ealVision
38 m ft)(125

• SideV ™ = 0.6 M (2 ft) до

до

38ision
m ft) за всяка страна(125

• DownV ™ = 0.6 M (2 ft) до
38

ision
m ft)(125

Резервни части
Описание Партиден номер

HV-100 транцева скоба R70651

Аксесоари

3. Постепенно увеличете скоростта на плавателния
съд, докато проверявате дисплея. Ако картината
стане лоша или дъното го няма при ниска скорост,
сондата трябва да се нагласи.

4. Настройката на ъгъла и височината трябва да ста-
не на малки промени, всяка от които се тества, до
постигане на оптимален резултат.

i. Отхлабете монтажния болт, за да настроите
ъгъла на сондата.

Отхлабете монтажните винтове за скоба, за 
да настроите височината на сондата.

Стегнете монтажния болт и винтове преди
следващото тестване.

Възможно е, да трябват няколко настройвания,
преди да се установи оптималото изпълнение
на продукта.
.Ако сондата изисква изместване, убедете се, 
че изначално направените дупки са запълнени 
с уплътнител, подходящ за морски условия.

Настройка на ъгъла

ii.

Настройка на височината

iii.

Важно:

•

•

Завършване на монтирането
на сондата
След като сте установили оптималното изпълнение
при желаната скорост на плавателния съд, сондата
трябва да се закрепи здаво на място, за да се завър-
ши инсталацията.

1. Направете дупка на съответното място, като вни-
мавате да не повредите транеца.

2. Запълнете дупката със споменатия уплътнител.
3. Застопорете сондата на място, като натегнете 

трите монтажни винта.
Застопорете ъгъла на сондата, натягайки болта;
не превишавайте въртящия момент повече от 4 
N·m (2.95 lbf·ft). Сондата не трябва лесно да се
мести с ръка и трябва да остане в нормална по-
зиция, когато плавателният съд е на ход.

4.

Инструкции за използване
За подробни инструкции за използване на Вашия 
продукт, погледнете документацията, придружаваща 
Вашия дисплей.
Пълната документация за продукта е достъпна за из-
тегляне от сайта на Raymarine:
www com/manuals.raymarine. .

Антифаулинг
Където местните регулации позваляват, се препоръч-
ва, да покриете Вашата сонда с антифоулинг боя на
водна основа. Това ще помогне да се предотврати
наслагването на органично обрастване, което може 
да понижи качеството на работа на сондата. 

Важно:

• Преди да нанесете антифаулинг проверете, да-
ли местните правила и регулации за околната 
среда не забраняват използването му.

• Никога не използвайте антифаулинг на медна 
основа, тъй като това може да повлияе на ра-
ботата на сондата.

• Никога не използвайте антифаулинг на кетоно-
ва основа, тъй като това може да разяде пласт-
масата на сондата и да я повреди.

• Боядисвайте Вашата сонда с четка; не изпол-
звайте спрей или валяк, тъй като тези методи
могат да създадат въздушни мехурчета в боята, 
което също ще намали качеството на работа на
сондата.

Боята антифаулинг трябва да се нанесе така, че да 
образува тънък и равен слой, който да покрива вси-
чки външни повърхности на сондата.
Вие трябва да изчиствате Вашата сонда редовно и
да пребоядисвате с антифаулинг на всеки 6 месеца 
или по-скоро в зависимост от обрастването.

За насоки относно чистенето на сондата, погледнете
раздел Почистване на сондата.

Относно инструкции за пребоядисване с антифау-
линг, вижте: Последващо нанасяне антифаулинг. 
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кабел за сонда - 4 m

за тралене


