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Popis zařízení

Vložení SIM karty
Používejte SIM kartu velikosti nano s aktivními hlasovými
a datovými službami (50MB měsíčně je dostatečné bez
používání videohovorů), vypnutým PIN kódem a
vypnutým přesměrováním hovorů.
Před vložením SIM karty mějte hodinky zcela vypnuté.
Vysuňte slot SIM karty z boku hodinek a do výřezu vložte

SIM kartu. Slot s vloženou SIM kartou zasuňte zpět do
hodinek.
Uvedení do provozu
Před použitím hodinky nabijte pomocí dodaného USB
kabelu, průběh nabíjení se zobrazuje na displeji a trvá
přibližně 3 hodiny. Pro zapnutí hodinek přidržte tlačítko
„Zapnutí“ po dobu alespoň 3 sekund. Zapnutí doprovází
uvítací melodie a obrazovka, následně začnou hodinky
vyhledávat GSM a GPS signál, to může trvat až 3 minuty.
Upozornění!
Hodinky jsou sice voděodolné, ale nedoporučujeme je nosit během
koupele (vč. sprchy) nebo činnostech, kdy hrozí dlouhodobější
kontakt s vodou. Je potřeba dbát na dokonale čisté těsnění krytky
SIM karty.
Definice krytí IP65:
Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech
úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu
nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.

Funkce hodinek
Delším přidržením tlačítka SOS se spustí vytáčení
nastaveného SOS kontaktu (viz dále v popisu aplikace) a
zároveň se na daný kontakt odešle upozornění o stisku
tlačítka.
Displej hodinek automaticky přechází do úsporného
režimu podobně jako mobilní telefony a po nastavené
době se vypne. Zapnutí displeje se provádí pomocí
krátkého stisku tlačítka
„Zapnutí“, kdy se zobrazí
úvodní obrazovka
s hodinami. Delším
přidržením prstu na
hodinách lze měnit vzhled
ciferníku. Výběr potvrdíte
klepnutím na zvolený
ciferník.

Přetažením prstu dolů od horního okraje obrazovky se
zobrazí notifikační lišta (podobné jako u mobilních
telefonů), kde jsou zobrazena poslední upozornění, stav
sítě, baterie apod.

Z hlavní obrazovky lze horizontálně listovat nabídkami
(přetažením po displeji). Požadovanou nabídku vyberete
klepnutím na danou obrazovku. Návrat do předchozího
kroku se provádí tlačítkem „Zpět“.

 SMS
Přehled přijatých a odeslaných SMS zpráv. Pomocí +
v pravém dolním rohu lze vytvářet nové SMS zprávy a
posílat je na uložené kontakty nebo nová čísla.
 Kontakty / Contact
Obsahuje seznam telefonních čísel, která lze do hodinek
zadat pouze přes mobilní aplikaci (viz dále). Klepnutím na
jméno kontaktu se zahájí hovor. Hovor lze ukončit pomocí
tlačítka „Zapnutí“ nebo klepnutím na sluchátko
v červeném kruhu.
 Chat / Intercom
Přehled odeslaných a přijatých hlasových a
multimediálních zpráv. Tyto zprávy na rozdíl od SMS
využívají pro odesílání/přijímání data ze SIM karty
(internet). Držením tlačítka s nápisem „Hold to talk /
Přidrž pro nahrávání“ lze nahrát krátký hlasový vzkaz,
který se následně odešle do mobilní aplikace, kde je
možné si jej přehrát. Nahrávání se přeruší přejetím

prstem nahoru. Mimo hlasovou zprávu lze pomocí tlačítka
„+“ pořídit a odeslat fotografii nebo smajlíka. Klepnutím
na ikonu kamery dojde k zahájení videohovoru. Delším
přidržením na zprávě je možné ji smazat nebo smazat
všechny zprávy (Delete / Delete All).
 Telefon / Phone
Volání na jakékoliv telefonní číslo - i na to, které není
uložené v kontaktech (lze zakázat v aplikaci viz níže).
 Historie / History
Historie hovorů, pořadí v nabídce – vše, zmeškané,
odchozí, přijaté.
 Video hovor / Video call
Zahájení videohovoru s vybraným uživatelem, který má
dané hodinky přidané v aplikaci. Pro uskutečnění
videohovoru je nutné mít v hodinkách 4G SIM kartu a je
třeba počítat s vyšším objemem přenesených dat.

 Fotoaparát / Camera
Po klepnutí na ikonu fotoaparátu hodinky pořídí fotografii
a uloží ji do vnitřní paměti. Klepnutím na náhled poslední
pořízené fotografie v levém spodním rohu lze pořízené
snímky prohlížet.
 Galerie / Album
Zobrazení pořízených fotografií s možností mazání.
Kliknutím na fotografii se snímek zvětší na celý displej.
Listovat mezi fotografiemi lze přetažením po displeji.
 Zábava / ChildHood
• Hra / Math
Jednoduchá matematická hra, kde se potvrzuje správnost
zobrazeného výpočtu.
• Rozvrh hodin / Schedule
Rozvrh hodin, který je možné vyplnit pomocí aplikace (viz
dále).

 Nastavení / Settings
• Mobilní sítě / Mobile networks – VoLTE: zapnutí/vypnutí
volání přes LTE síť, APN (není třeba měnit), Data roaming –
povolení dat v zahraničí
• WiFi – připojení k místní Wi-Fi, může pomoci šetřit data
na SIM kartě
• Bluetooth – nevyužitelné
• Hlasitost / Volume setting
Po vybrání požadovaného druhu hlasitosti se úroveň
nastavuje klepnutím na displej, kdy kromě grafického
znázornění je úroveň hlasitosti demonstrována tóny.
- Media volume / Hlasitost médií
- Alarm volume / Hlasitost upozornění a budíku
- Ring volume / Hlasitost vyzvánění
• Jas / Brightness setting
Úroveň jasu displeje se nastavuje klepnutím na displej stejně
jako u hlasitosti.
• Styl menu / Launcher Style

Styl zobrazení nabídky – buď čtvercové, kdy se nabídkou
listuje horizontálně nebo Mechanické, kdy se nabídkou
listuje vertikálně a je změněn vzhled ikon menu.
• Vypnutí LCD / Sleep
Čas, po kterém se displej automaticky vypne.
• Profily / Profiles – nastavení způsobu vyzvánění:
- Silent = tichý režim - Ringer = vyzvánění
- Vibrate = vibrace
- Ring-Vibrate = vyzvánění + vibrace
• Restartovat / Reboot
Restartování hodinek
• Vypnout / Shutdown
Vypnutí hodinek.
• Čistící nástroje / Clear tools
- Spuštěné aplikace / ukončení spuštěných aplikací
- Vymazání paměti – smaže fotografii, zprávy (SMS, kontakty,
historie hovorů zůstanou uložené)

• Více / More:
• Akustické čištění / Acoustic Drainage
Akustické vyčištění reproduktoru v případě vniknutí vody.
• O zařízení / Device Info
Informace o zařízení.
• Nastavení zámku SIM karty
Povolení/zakázání PIN kódu SIM karty, případně jeho změna.
• Datum a čas / Date & time settings
Doporučujeme zaškrtnout první dvě políčka – automatický
datum čas podle sítě a automatické časové pásmo podle sítě.
V opačném případě je nutné provést ruční nastavení. A také
doporučujeme poslední zaškrtávací políčko „Use 24-hour
format / Použít 24 hodinový formát času“, díky kterému
hodinky zobrazují např. 15:30 nikoliv 3:30.
• Jazyk / Language
Nastavení jazyka hodinek.

 Kroky / Steps
Měření ušlých kroků za den (nutné nejprve aktivovat
v mobilní aplikaci).
 QR kód / QR Code
Registrační kód – QR kód pro přidání hodinek do aplikace
SeTracker 2
Kód aplikace – QR kód pro stažení mobilní aplikace
 Budík
Přehled nastavených budíků (nastavují se v aplikaci).
 Stopky / StopWatch
Jednoduché měření času.
 Obličejem - Zámek obrazovky
Nastavení zámku obrazovky. Pro odemčení pomocí
obličeje je nejprve nutné nastavit heslo nebo PIN (slouží
jako sekundární odemčení v případě nerozpoznání
obličeje).

Mobilní aplikace – SeTracker2

Android
iOS
Aplikaci SeTracker2 si stáhněte pomocí naskenování QR
kódu nebo zadáním názvu aplikace do příslušeného
obchodu s aplikacemi. Pro užívání aplikace je nutné v ní
nejprve vytvořit uživatelský účet, pod který poté můžete
přidávat zakoupená zařízení, která chcete sledovat.
Klikněte na tlačítko „registrovat“.

1. Zadejte váš e-mail,
který bude sloužit
jako přihlašovací
jméno do aplikace.
2. Opište ověřovací
kód.
3. Heslo pro
přihlášení do
aplikace.
4. Jazyk aplikace
5. Oblast zvolte
Evropa a Afrika
Dokončete tlačítkem
„REGISTROVAT“.

1.
2.
3.

V dalším kroku budete vyzváni k přidání zařízení, tedy
hodinek. Pokračujte stiskem „ZAČNĚTE VÁZAT“.
1. Registrační kód, který můžete naskenovat pomocí QR
kódu (lze také zadat ručně) na zadní straně hodinek.
2. „Přezdívka zařízení“ je název hodinek, pod kterým se
budou zobrazovat v aplikaci.
3. Váš vztah k nositeli hodinek.
Dokončete tlačítkem „OK“.

Hlavní obrazovka aplikace
Uživatelé čekající na autorizaci | Přidání dalšího zařízení
Po přihlášení se zobrazí hlavní
obrazovka aplikace
SeTracker2, ve které se vám
automaticky na mapě zobrazí
poloha hodinek, jejichž
registrační kód jste zadali při
registraci (za předpokladu, že
jsou hodinky zapnuté a je
v nich funkční SIM karta).

Kontakty
Kontakty, které se nahrají do hodinek, a bude na ně
možné volat. Kontakty se v hodinkách zobrazí pod
položkou v menu „Kontakty / Phonebook“. Do prvního
řádku se zadává jméno kontaktu, do druhého telefonní
číslo.
Chat
Umožňuje zasílání hlasových a krátkých textových zpráv
do hodinek a prohlížet zprávy přijaté z hodinek.
Přidržením prstu na tlačítku „Podržte a mluvte“ spustíte
nahrávání hlasové zprávy, uvolněním prstu se zpráva
odešle, přejetím nahoru a uvolněním se odesílání zruší.
Pokud hodinky nejsou v režimu Nerušit, melodií oznámí
přijetí hlasové zprávy, tu lze poté přehrát v menu
hodinek. Kliknutím na ikonu klávesnice v levém spodním
rohu se přepnete na režim textových zpráv. Pokud

hodinky nejsou v režimu Nerušit, melodií oznámí přijetí
textové zprávy, tu lze poté zobrazit v menu hodinek.
Všechna upozornění na nové zprávy se také zobrazují
v notifikační liště.
Hovor
Po zadání telefonního čísla, které je v hodinkách se zahájí
vytáčení čísla (klasický telefonní hovor).
Detail zobrazení hodinek na mapě
Po kliknutí na náhledovou mapu se zobrazí mapa
s rozšířenými možnostmi:

Zobrazení všech zařízení
Vyžádání aktuální polohy hodinek
Zobrazení polohy telefonu
Bezpečnostní zóny (Geofence)
Historie pohybu
Změna mapového podkladu

Bezpečnostní zóny (Geofence)
Geofence neboli bezpečnostní zóna je oblast, kde chcete,
aby se vaše dítě pohybovalo (např. město, okolí školy
nebo domu), pokud z této oblasti vystoupí, přijde vám
upozornění v aplikaci.

Do nastavení bezpečností zóny vstoupíte kliknutím na
tlačítko +. Bezpečnostní zóna se zadává pomocí kruhové
plochy kolem konkrétního bodu, který musíte nejprve
zvolit kliknutím na mapu. Poté je možné pomocí
posuvníku nebo tlačítek + a – měnit velikost plochy, číslo
udává velikost poloměru v metrech. Do kolonky jméno lze
zadat název bezpečnostní zóny. Zadané bezpečnostní
zóny lze v jejich přehledu upravovat kliknutím na název,
mazat přetáhnutím požadované zóny doleva a kliknutím
na „odebrat“ nebo aktivovat/deaktivovat pomocí jezdce.
Historie pohybu
Zobrazení pohybu hodinek za zvolený den a časový úsek.
Trasu lze buď celou vykreslit pomocí tlačítka „HISTORIE
POHYBU“, nebo si ji nechat postupně zobrazovat
tlačítkem „PŘEHRÁNÍ“. Časový úsek změníte kliknutím na
konkrétní hodnotu, kterou chcete měnit (den, počátek
sledování, konec sledování). Kliknutím na konkrétní bod

trasy na mapě získáte podrobnější informace jako je
adresa, čas a způsob lokalizace (GPS, WiFi, GSM).
Ke zvolenému bodu se můžete nechat lehce navigovat
pomocí google map kliknutím na ikonu v pravém dolním
rohu (příp. pouze zobrazit v google mapách).
Nastavení hodinek
Rolováním dolů pod náhledovou mapu z hlavní obrazovky
se zobrazí volby nastavení hodinek.
Rodinní příslušníci
Seznam uživatelů, kteří mají
hodinky přidané ke svému účtu.
Uživatele je zde možné odebrat,
čímž ztratí přístup k hodinkám.
Informační centrum
Výpis varování, které hodinky
daný den odeslaly – blížící se
vybití, SOS varování, vystoupení

z bezpečnostní zóny, sundání hodinek.
Pracovní režim
Interval odesílání informací o poloze hodinek. Čím kratší
interval, tím menší výdrž baterie hodinek. Body trasy lze
poté přehrát v Historii pohybu.
SOS tel. čísla
Telefonní čísla, na která budou hodinky volat po přidržení
tlačítka SOS. Pokud se hodinkám nepodaří spojit s 1.
zadaným číslem, začnou volat na 2. a případně na 3.
Pokud se s žádným číslem nepodaří spojit, hodinky po 2
opakováních vytáčení ukončí.
Video chat
Videohovor s hodinkami. Pokud chcete zahájit skupinový
hovor se všemi uživateli, kteří mají hodinky přidané
v aplikaci, vyberte „Spusťte videochat“. První volba
„VideohovorJménoHodinek“ zahájí hovor pouze mezi
vámi a hodinkami. Pro uskutečnění videohovoru je nutné
mít v hodinkách 4G SIM kartu a je třeba počítat s vyšším

objemem přenesených dat. Telefon musí být taktéž na 4G
síti nebo WiFi.
Odměna za lásku
Dejte vědět vašemu dítěti, že na něj myslíte a pošlete mu
srdíčko nebo třeba jako odměnu. Srdíčka můžete také
odebírat. Srdíčka se zobrazují na úvodní obrazovce
hodinek.
Zákaz používání ve třídě
Nastavení až 4 časových úseků, během kterých není
možné ovládat hodinky (funkční pouze zobrazení času a
SOS tlačítko) a nelze se ani na hodinky dovolat. Vhodné
nastavit po dobu, kdy je dítě např. ve škole a je nežádoucí
vyrušení. Zvolený interval pak aktivujete přesunutím
jezdce doprava, který zezelená. Tlačítkem POTVRDIT
odešle aplikace nastavení do hodinek.
Budík
Nastavení až 3 budíků pro hodinky, ty budou v nastavený
čas vyzvánět. V režimu Nerušit se na displeji pouze zobrazí

upozornění budíku doprovázené vibracemi (pokud jsou
nastaveny v režimu vyzvánění) bez vyzvánění. Zvonící
budík lze ukončit tlačítkem Zpět na hodinkách. Pro
nastavení budíku klikněte na jeden ze tří časů.
V zobrazeném nastavení lze kromě času zvolit, zda se
jedná o jednorázový budík, každodenní nebo aktivní
pouze v některé dny. Tlačítkem OK se nastavení odešle do
hodinek. Aby byl budík aktivní, je nutné přesunout
příslušný jezdec doprava (zezelená).
Najděte zařízení
Spustí vyzvánění na hodinkách, vhodné při hledání
hodinek. Příkaz odešlete kliknutím na tlačítko Hodinky a
v nádledujícím okně na tlačíko.
Odposlech
Na zadané telefonní číslo hodinky tajně zavolají a vy tak
můžete poslouchat, co se zrovna v okolí hodinek děje.
Zvuk je přenášen z hodinek do telefonu, není tedy možné
s dítětem komunikovat.

Pozn.: Během odposlechu jsou hodinky neaktivní a nelze je
ovládat – černý displej bez možnosti rozsvícení.
Časový spínač
Nastavení času, kdy se hodinky automaticky
vypnou/zapnou.
Noční režim úspory energie
Pokud bude tato funkce aktivní, hodinky se odpojí od
mobilní sítě v čase 22:00 – 6:00.
Režim scény
Způsob vyzvánění hodinek. V režimu Nerušit budou
hodinky maximálně vibrovat, pokud bude zvolené
nastavení s vibracemi, nikdy nebudou vyzvánět.
Nastavení SMS upozornění
Nastavení telefonního čísla, na které budou chodit
zvolená upozornění – vybití hodinek, SOS varování a
sundání hodinek.
Další nastavení
Povolení/zakázání funkcí hodinek:

Funkce vytáčení – možnost hodinek zavolat na jakékoliv
číslo zadané pomocí číselníku. Pokud toto zakážete,
budou moci hodinky volat pouze na telefonní čísla
v kontaktech.
Oznámení o odstranění hodinek – zapne/vypne optický
senzor na hodinkách pro funkci upozornění o sundání
hodinek.
GPS poloha – zapne/vypne určování polohy pomocí GPS
Nastavení WIFI
Nastavení Wi-Fi sítě, ke které se hodinky automaticky
připojí, pokud budou v dosahu.
Zdraví
Zobrazí za vybraný den počet kroků, spálených kalorií,
ušlou vzdálenost a délku spánku. Kliknutím na ikonu
kalendáře můžete změnit den. Pod tlačítkem historie se
nachází týdenní souhrn.

Kliknutím na jednu ze čtyř možností chůze/počet
cvičení/cesta/spánek vstoupíte do nastavení měření.
Nastavit lze čas, kdy bude měření aktivní, délku kroku
v centimetrech, hmotnost a poslední volbou je možné
aktivovat/deaktivovat měření.
U spánku lze nastavit čas, kdy bude jeho kvalita měřena a
zapnutí/vypnutí měření.
Vzdálená fotografie
Po stisknutí tlačítka „fotografovat“ hodinky pořídí
fotografii a odešlou ji do aplikace. Pro znovunačtení
snímků přejeďte prstem odshora dolů. Pokud chcete
snímek smazat, přidržte na něm cca 2 sekundy prst, poté
se objeví tlačítko pro odebrání. Hromadné mazání se
provádí pomocí „upravit“ v pravém horním rohu.
Rozvrh hodin
Rozvrh hodin, který se zobrazí v hodinkách v sekci Zábava
/ Rozvrh hodin. Lze zadat až 8 vyučovacích hodin pro
každý den, hodiny vyplníte kliknutím na „+“.

Zobrazení přijatých SMS
Seznam SMS komunikací v hodinkách. SMS zprávy lze
mazat pomocí „upravit“ v pravém horním rohu, smazáním
SMS v aplikaci nedojde ke smazání v hodinkách. Sledování
SMS zpráv lze vypnout/zapnout.
Odmítnout neznámé hovory
Pokud tuto funkci zapnete, na hodinky se bude moci
dovolat pouze telefonní číslo, které je uložené
v kontaktech. Zde pak také uvidíte neznámá čísla, která se
na hodinky snažila dovolat.
Výběr časového pásma
Časové pásmo je pro Českou republiku East: GMT+1:00.
Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
Výběr jazyka
Nastavení jazyka hodinek.
App Store
Instalace a správa dodatečných aplikací do hodinek.

Lokalizace LBS
Zapnutí/vypnutí lokalizace hodinek pomocí GSM vysíločů
(LBS) v případě, že nebude dostupný GPS signál, např.
uvnitř budovy. LBS lokalizace se provádí pomocí
triangulace nejbližších GSM vysílačů mobilního operátora
a je teda oproti GPS, která má přesnost do 5 metrů, velice
nepřesná a spíše vhodná pro určení orientační polohy.
Takto získaná poloha je na mapě označená modře
s nápisem LBS.
Resetujte zařízení
Nastavení hodinek do továrního nastavení – veškeré
nastavení hodinek bude vráceno na původní hodnoty a
dojde také ke smazání zpráv a kontaktů apod.
Vzdálený restart
Provede restart hodinek (neovlivní nastavení ani jiné
uložené věci v hodinkách).
Dálkové vypnutí
Vypnutí hodinek na dálku.

Odstranit
Odebere hodinky z vašeho účtu.
Nastavení účtu – spodní lišta záložka „Já“
Osobní informace
Lze měnit osobní data uživatele aplikace
účet: přihlašovací jméno do aplikace
jméno: vaše jméno
pohlaví: M = muž, Ž = žena
telefon: vaše tel. číslo v mezinárodním formátu (+420)
email: váš email
Změna hesla
Změna přihlašovacího hesla k účtu. Nejprve je nutné zadat
současné heslo a poté 2x nové.
Seznam zařízení
Správa přidaných zařízení. Kliknutím na nápis UPRAVIT
v pravém horním rohu lze odebrat (odpárovat) vybrané
zařízení – červené tlačítko Odebrat. Pomocí + přidat

zařízení lze zařízení naopak přidat. Pro úspěšné spárování
s vaším účtem je potřeba, jako při prvotní registraci, zadat
registrační kód zařízení (hodinek), ten lze buď ručně zadat
nebo naskenovat pomocí QR kódu, a název zařízení.
Kliknutím na název hodinek lze zpětně změnit názvy
přidaných zařízení. Tlačítko Přepnutí slouží k přepínání
mezi připojenými zařízeními k vašemu účtu. Vybraného
(aktivního) zařízení se týká veškeré nastavení, které se
odesílá pomocí aplikace do hodinek (budíky, režim
nerušit, dárky, apod…). Přepínat mezi hodinkami lze také
na úvodní obrazovce v levém horním rohu kliknutím na
název hodinek.

Odebrat reklamní službu
Placená verze aplikace, která je bez reklam.
Zrušení účtu
Zrušení uživatelského účtu.

Odhlásit
Odhlásí vás z aplikace a vrátí na přihlašovací obrazovku.
Vzhled a funkce aplikace se můžou v průběhu času měnit
na základě aktualizací a vývoje.
Aktuální manuál a informace na www.cel-tec.cz

Technické parametry
Baterie
Displej
Procesor
Vodotěsné krytí
Fotoaparát
Vibrace
Lokalizace
Podporované GSM frekvence
Typ SIM karty
Volání
SOS volání
Nastavení bezpečných zón
Upozornění na slabou baterii
Upozornění na sundání
Rozměry
Hmotnost

700 mAh
1.4“ IPS LCD dotykový, 240x240
SL8521E
IP65
Ano
Ano
GPS+AGPS+LBS+WiFi
2G, 4G 850\900 \ 1800 \ 1900MHz
Micro SIM
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
236.6 x 43.6 x 15.1 mm
(délka s páskem)
53 g

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (domácnosti): Uvedený symbol přeškrtnuté popelnice na
výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na
určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací
tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými
předpisy. Na vyžádání u výrobce/dovozce – viz technické podpora
Uvedený výrobek je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu a
Rady 2014/30/EU
Upozornění: Není určeno pro děti do 3 let.
Země původu: Čína

Autorizovaný servis a technická podpora:
www.cel-tec.cz, cel-tec@varnet.cz

Výrobce a dovozce:
VARNET s.r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč
Česká republika

