
 

Jak? až k fungovat člen určitý ani si nevšimnout délka čelit 
Být typickým MKS BCD -LED6C POCÍNOVAT -V2000  
 
-li člen určitý stroj is fitted s jeden pečení čelit možnost volby mluvit o něčem čelit / 
pečení návod k obsluze. 
 
Člen určitý akcidenční sazba 3sg.préz.od have jeden 6- číslice červeň LED 
akcidenční sazba. Člen určitý odhodlání of člen určitý čelit popisovat jeden 
čelit číslice pomocí of plod délka. 

 
 Až k dát člen určitý čelit ani si nevšimnout délka před - dát 
 

 
Hlavní rozvádec akcidenční sazba  
CD Omakat Rákoska  
Data Dát zapsat Knoflík  

 
Hlavní rozvádec akcidenční sazba být důkazem člen určitý délka celek ačkoliv ono bod 
autobus až k člen určitý před - dát barevný tón 

 
BCD omakat rákoska ar zvyklý čemu dát člen určitý před - dát barevný tón  

 
Dát zapsat knoflík is zvyklý čemu příkon člen určitý BCD dát délka do až k stroj  

 
Až k burza člen určitý před - dát barevný tón 

 
Cvičení člen určitý + a – pushbuttons až k hýbat se člen určitý BCD indikátor boubelatý 
až k člen určitý poručit délka  
 
Člen určitý BCD omakat rákoska hodnost vůle ne jít k duhu až člen určitý dát zapsat 
knoflík is být naléhavý 

 
Kdy člen určitý poručit délka is být důkazem v rozhlase BCD omakat rákoska , být 
naléhavý dát zapsat až k burza člen určitý délka of člen určitý stroj  
 
Člen určitý hlavní rozvádec LED akcidenční sazba vůle teď sečíst až k člen určitý nový 
příkon barevný tón , celý jeden ani si nevšimnout a nová sazba až k bod mrazu 

 
 



 
 
 

 
Zastavení člen určitý stroj  

 
Až k zastavit člen určitý stroj kdy člen určitý fréza is běh , patentka 9 ( braní třísky cyklus 
zastavit / dát na přetřes ) a člen určitý stroj vůle zastavit braní třísky 

 
Až k chod množství dle člen určitý stroj , vypnout plyn hlavní rozvádec izolát rákoska  

 
Druhdy tebe mít celý úseci 1 až k 3 hýbat se až k úsek F ‘Setting autobus jednání 


