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We, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette,94048 Créteil Cedex,France, hereby certify that if the product described
within this certificate is bought from an authorised Paclite dealer within the EEA, it conforms to the following directives: Machinery
Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC (as amended by 92/31/EEC & 93/68 EEC). The
physical agent (vibration) conforms with the directive 2002/44/EC. The low voltage directive 2006/95/EC, BS EN ISO 12100-1/2
Safety of machinery and associated harmonised standards, where applicable. Noise emissions conform to directive 2005/88/EC
Annex VI), for machines under article 12 the notified body is TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D51105 Köln, Germany.
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Nous soussignons, , Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette,94048 Créteil Cedex,France, certifions que si le produit
décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur de la marque déposée “ Paclite ” au sein de la EEA, celui-ci est conforme
aux norms CEE ci-après: Norme de la machine 2006/42/CE, Norme compatible pour l’électromagnétisme 2004/108/CE (modifie
par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Le nombre de vibrations est en accord avec la directive 2002/44/CE. Caractéristiques basse
tension 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 , Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si
applicable. Les émissions debruit sont conformes à la directive 2005/88/CE Annexe VI pour machines, article 12. L’objet
mentionné est TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Allemagne.
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La Sociedad, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex,France, por el presente documento
certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Paclite en la EEA, este es
conforme a las siguientes directivas: 2006/42/CE de la CEE, Directiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidad Electromagnética
(según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE). El numero de vibraciones esta de acuerdo con la Directiva 2002/44/CE. Directiva
sobre Bajo Voltaje 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares
asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruídos conforme a la Directiva 2005/88/CE Anexo VI para máquinas bajo articulo
12 la mencionada unidad está TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Germany.
O signatário, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette,94048 Créteil Cedex,France, pelo presente, declara que se o
produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Paclite em qualquer pais da EEA, está em
conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 2006/42/CE, Directiva de Compatibilidade
Electromagnética 2004/108/CEE (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). O numero de vibrações está de acordo com
a directiva 2002/44/CE LB. A directiva de baixa voltagem 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 Segurança da maquinaria e às
normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruido respeitam e estão dentro das directivas para máquinas
2005/88/CE Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D51105 Köln, Germany.
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Förord
Denna handbok har skrivits för att hjälpa dig att använda Paclite Rundpadda med avsikt på säkerhet.
Det är främst avsett för återförsäljare och användare av Paclite Rundpadda. Det rekommenderas att
du håller denna manual eller en kopia av denna i närhet till maskinen så att den är lätt tillgänglig som
referens.
Innan du använder eller utför underhåll på maskinen måste läsa och förstå denna handbok.
Om du har några frågor om säker användning eller underhåll av denna maskin efter att ha läst denna
bruksanvisning, fråga din handledare eller kontaktperson: eller ring till Uni-corp Europa på +33 1 4981
6955.
Paclite förbehåller sig rätten att ändra maskinen specifikation utan föregående meddelande eller
skyldighet.
Notera när det gäller anteckningar

Text i denna handbok för att som särskild uppmärksamhet bör ägnas visas på följande sätt:
VARNINGS tecken tyder på en potentiell fara, som om den ignoreras kan leda till
skada för fanvändaren och / eller de i direct närheten.
VARNING

VARNING

VARNING Denna försiktighet skylt visar en potentiell fara, som om den
ignoreras, kan resultera i skador på användaren och / eller de i närheten, liksom
att skada maskinen.

Innehåll:
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Bruk ......................................................................................................................................................... 7
Service och underhåll ......................................................................................................................... 7-12
Transport och förvaring ......................................................................................................................... 12
Felsökning ............................................................................................................................................. 13
Tekniska data ........................................................................................................................................ 14
Garanti................................................................................................................................................... 15
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Säkerhetsinformation
För din egen personliga skydd och för säkerheten hos de omkring dig, läs och se till att du förstår
följande säkerhetsanvisningar. Det är operatörens ansvar att se till att han / hon till fullo förstår hur att
använda utrustningen på ett säkert sätt. Om du är osäker på ett säkert och korrekt användning av
Rundpaddan, kontakta din arbetsledare eller Paclite.
Felaktigt underhåll kan vara farliga. Läs och förstå det här avsnittet
innan du utför något underhåll, service eller reparationer.
VARNING

Allmän säkerhet
• Ägaren av denna maskin måste respektera, och även utbilda användaren av maskinen för att
observera, den effektiva arbetskraften skydd lagar i det land där ansökan.
• Använd lämplig lyftutrustning för att lyfta maskinen.
• Denna maskin är som skall användas för är avsedd ansökan endast.
• Denna maskin får endast användas av välutbildad personal.
• Personlig skyddsutrustning (PPE) ska bäras av operatören när utrustningen används.
• Maskinen skall köras på mark där stabiliteten är garanterad. När du arbetar nära kanten av
uppgrävda diken, hålla en vettig avstånd från kanten så att det inte finns någon risk för att maskinen
faller ner eller diket kollapsa.
• spärra av arbetsområdet och hålla allmänheten och obehöriga personer på betryggande avstånd.
• Se till att du vet hur säkert att byta den här maskinen innan du slå på den i fall du stöter på några
svårigheter.
• Stäng alltid av motorn innan service det.
• Under användning blir motorn mycket varm. Låt alltid motorn svalna innan du vidrör den.
• Lämna aldrig motorn i gång och obevakad.
• Ta aldrig bort eller mixtra med något monterade skydd, de är där för din egen skull. Om de är
skadade eller saknas, ANVÄND INTE maskinen innan vakten har ersatts eller reparerats.
• Stäng alltid av motorn innan den transporteras flytta runt plats eller service det.
• Använd inte maskinen när du är sjuk, känner dig trött eller om du är påverkad av alkohol eller
droger.
• Om ytan som skall packas är på en sluttning, ta stor försiktighet vid kontroll av rund bas komprimator
färdriktning. Arbeta alltid upp och ner för en sluttning, inte över.
Felaktigt underhåll kan vara farliga. Läs och förstå det här avsnittet innan du utför något underhåll,
service eller reparationer.
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• Denna maskin är konstruerad för att eliminera eventuella risker i samband med användning av det.
Men riskerna är bosatta, och dessa kvarvarande risker inte är tydligt igenkännliga och kan orsaka
personskador eller skador på egendom, och eventuellt dödsfall. Om en sådan oförutsägbar och
oigenkännlig risker uppstår, måste maskinen omedelbart stoppas, och operatör eller dennes
överordnade måste vidta lämpliga åtgärder för att eliminera sådana risker. Det är ibland nödvändigt
att tillverkaren måste informeras om sådana fall för framtida counter mätning.

Bränslesäkerhet
Bränsle är lättantändligt. Det kan orsaka skada och skada på
egendom. Stäng avmotorn, släck alla öppna lågor och rök inte när du
fyller bränsletanken. Torka alltid upputspillt bränsle.
VARNING

• Innan tankning, stäng av motorn och låt den svalna.
• När tankning, använd en ordentlig tratt, samt undvik över motorn.
• När tankning, rök inte eller tillåta öppen eld i området.
• spillda bränslet måste göras säker omedelbart genom att använda sand. Om bränsle spills på
kläderna, ändra dem.
• Förvara bränsle i en godkänd, syfte gjort behållaren åtskilt från värme och antändningskällor.

Hälsa & Säkerhet
Vibration
Några vibrationer från kompakteringsverksamhet överförs genom handtaget tilloperatörens händer. G
arantera operatörens rotation och inte överskrider den högstarekommenderade användningstid.

Damm
Den komprimeringen kan producera damm, som kan vara

farliga för din

hälsa. Bär

alltid en

mask som är anpassad till typ av damm som produceras.

Bränsle
Svälj inte bränsle eller inandas bränsleångor och undvik kontakt med huden. Tvättabränsle stänk
omedelbart. Om

du får bränsle i ögonen, skölj med

rikliga mängdervatten och uppsök

läkare så

snart som möjligt.

Avgaser
Avgaserna som produceras av denna maskin är mycket giftiga och Kan döda!
VARNING

Använd inte Rundpaddan inomhus eller i trånga utrymmen. Se till att arbetsområdet är tillräckligt
ventilerat.
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PPE (personlig skyddsutrustning)

Lämplig personlig skyddsutrustning måste användas vid användning av denna utrustning glasögon
dvs säkerhet, handskar, öronskydd, andningsmask och stål tå-utjämnade skor (med anti-slip sula för
extra skydd). Använd kläder avsedda för det arbete du gör. Alltid skydda huden mot kontakt med
betong.

Machine Beskrivning
Avsedd användning
Rund bas Kompaktorn är konstruerad för att komprimera lösa, korniga jordar, grus, gatsten och asfalt.
Den är avsedd att användas i trånga utrymmen och områden intill strukturer som väggar,
trottoarkanter och stiftelser. Rund bas Vältar med vattentank kan användas för packning av asfalt.
Rundan Base Compactor rekommenderas inte för packning av kohesiva jordar med tung lera innehåll.
För kohesionsjord, använd en packningsverktyg Rammer.

PX91H
1. Handtag
2. Motorplatta
3. Motorbestånd
4. Rund bas
5. skyddskåpan
6. Motor

7. Gasreglage

5

Kontrollera innan start:
Följande kontroll innan start måste utföras innan varje arbetspass eller efter varje fyra timmars
användning, vilket som är först. Se Service och underhåll avsnitt för detaljerad vägledning. Om något
fel upptäcks måste Rundpaddainte användas förrän felet åtgärdats.
Kontrollera noggrant att maskinen ej är skadad, Se till att alla skydd är på plats och ordentligt
fastsatta.
1. Kontrollera slangar, filler öppningar, avtappningspluggar och andra områden för tecken på läckage.
Åtgärda eventuella läckor före användning.
2. Kontrollera oljenivån i motorn och fyll vid behov. Använd rätt motorolja med rätt viskositet (SAE
10W-30 rekommenderas).
3. Kontrollera motorns bränsle och topp oss vid behov. Använd rent bränsle. Användningen av
förorenat bränsle kan skada bränslesystemet.
4. Kontrollera att luftfiltret är rent. Smuts / damm ansamling i filterelementet kan orsaka ojämn drift.
Rengör luftfiltret elementet när det är blandat (se Service och underhåll avsnitt).
5. Kontrollera om bränsle och olja läcker.

Start / stopp arbetsordningen
Innan motorn startas, kontrollera att säkerhetsbrytaren står i läge ON och
gasreglaget är satt till tomgångsläge.
1. Ta Rundpaddan till arbetsplatesen. Använd lämplig lyftutrustning för att placera Rundpaddan där
det är nödvändigt. Kontrollera att lyftutrustningen har en WLL (Working Load Limit-Max lyft kapacitet)
är anpassad till Rundpaddans vikt (90kg). Bifoga lämpliga rep eller kedjor endast i den lyftpunkten.
2. Låt aldrig motorn igång under transport, även om det är för en kort tid.
3. Att ha utfört de kontroller som anges i "pre-start" för start eller innan upp start-avsnittet, kan du
starta motorn. Paclite framåtgående paddor är utrustade med en centrifugalkoppling som gör att
motorn gå på tomgång utan att man kör rundan Rundpaddan. Centrifugalkoppling kommer att delta
som hastigheten på motorn ökar. För korrekt drift bör motorns varvtal ställas in på max.

Innan du börjar bensinmotor
4. Kontrollera oljan i motorns vevhus. Var noga med att bibehålla en lämplig nivå enligt
specifikationerna motortillverkaren. Om oljan är smutsig och i behov av att ändra, följ Engine
Användarhandbok instruktioner.
5. Kontrollera bränsleförsörjningen. Se motorns bruksanvisning.
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Operation
1. Kör motorn på full gas och låt Rundpaddan att dra sig längs med normal hastighet.
2. När man kör på en sluttning kan det vara nödvändigt att bistå Rundpaddan genom att skjuta den
framåt något.
3. Vid drift ned håll Rundpaddatillbaka något, om det börjar ta fart.
4. Beroende på det material som kompakteras, 3 eller 4 passager rekommenderas för att uppnå bästa
packning men beroende på underlag och arbetets beskrivning.
5. Även om en viss mängd fukt i marken är nödvändigt, kan fukt orsaka jordpartiklar att hålla ihop och
förhindra bra packning.
6. Om marken är mycket blöt, låt den torka något innan komprimeringen.
7. Om marken är så torr att skapa dammoln medan rörelseresultatet Rundpaddabör vissa fukt läggas
till marken material för att förbättra packning. Detta kommer också att minska servicen till luftfiltret.
8. När du använder Rundpaddapå gatstenar, bifoga en pad till botten av plattan för att förhindra
flagning eller slipyta av stenar.

VARNING

Använd inte plattan på betong eller på extremt hårda, torra, som
pressats ytor. Plattankommer att hoppa i stället vibrerar och kan
skada både platta och motorn.

Service och underhåll
Paclite rund bas Komprimatorer är utformade för att ge många års problemfri drift. Det är dock viktigt
att den enkla regelbundet underhåll anges i detta avsnitt utförs. Det rekommenderas att en godkänd
Paclite återförsäljare utföra alla större underhåll och reparationer. Använd alltid äkta Paclite
reservdelar, kan användning av falska delar din garanti. Innan något underhåll utförs på maskinen,
stäng av motorn och koppla bort tändkabeln från tändstiftet. Ställ alltid maskinen på plan mark för att
se alla vätskenivåer korrekt kommer att läsa. Använd endast rekommenderade oljor.
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◆

Varje år elle
r 300 timma
r

◆

Varje måna
d eller 100 t
immar

◆

Var
2 veckor
eller 50 tim
mar

Dagligen
före start

Kontrollera bränslenivån

Efter första
20 timmar
na

Rutinunderhåll

Kontrollera oljenivån i motorn

◆
Inspektera Bränsleledningar

◆

Inspektera Bränsleledningar

◆
Inspektera luftfiltret. Byt vid behov.

◆
Kontrollera och dra åt extern
hårdvara
Kontrollera och justera
Drivremmarna

◆

Ren Luftrenarelement

◆
Inspektera vibrationsfästen för
skada
Kontrollera nivån Exciter Oil
exenterelement olja

◆

◆

◆

Byt motorolja

◆
Kontrollera och rengör tändstift

◆

Rengör filterkoppen

◆

Kontrollera och justera Ventilspel

◆
Ändra Exenterelementets olja

◆
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Luftrenare
Motorn är utrustad med dubbla element luftrenare. Luftrenare måste servas regelbundet för
att förhindra förgasaren misslyckande.

Kör aldrig motorn utan luftrenare. Svåra skador på motorn kommer
att inträffa.
VARNING

Till Service (Figur 1):
i.

Ta bort luftrenaren locket (A). Ta bort både element och inspektera dem för hål eller
revor. Byt ut skadade delar.

ii.

Tvätta skum element (b) i lösning av milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj noga
med rent vatten. Låt elementet torka ordentligt. Blötlägg inslag i ren motorolja och krama
ur överflödig olja.

iii. Tryck papper element (c) lätt att ta bort smuts. Byt papper element om det verkar mycket
smutsiga.

Figur 1
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Motorolja (Figur 2)
1. Tappa olja medan motorn fortfarande är varm.
2. Ta bort pluggen oljeröret (a) och avtappningspluggen (b) för att tömma oljan.
Obs: För att skydda miljön, placera en plastfolie och en behållare under maskinen för att samla in
någon vätska som rinner av. Kassera denna vätska i enlighet med miljöskyddslagstiftningen.
3. Installera avtappningspluggen.
4. Fyll vevhuset med rekommenderad olja upp till nivån av pluggen öppning (c). Se manual motor
användaren för oljetyp och mängd.
5. Montera pluggen oljepåfyllningslocket.

Figur 2

Förgasarjustering (Figur 3)
1. Starta motorn och låt den värmas upp till arbetstemperatur.
2. Ställ pilot skruven (a) 2 blir. Se beskrivning.
3. Med motorn på tomgång, vrid pilot skruven (a) in eller ut till den inställning som ger den
högsta varvtal.
4. Efter att piloten skruven justeras, vrid gasreglaget stoppskruven (b) att erhålla standarden
tomgångsvarvtal.
Obs: På vissa motorer är piloten skruven försedd med en limiter hatt (c) för att förhindra
alltför berikning av luft-bränsleblandning för att följa regler för utsläpp. Blandningen är
inställd på fabriken och inga justeringar bör vara nödvändiga. Försök inte att ta bort limitern
locket. Begränsaren mössa kan inte tas bort utan att bryta pilot skruven.
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Figur 3

Drivrem
på nya maskiner eller efter installationen av ett nytt bälte, kontrollera remspänningen efter första 20
timmars drift.

Kontrollera och justera bältet varje 50 timmar därefter.

För att justera bältet:
1. Lossa de 2 skruvarna på remskyddet (4 skruvar på rutan typ), avlägsna sedan remskyddet, hålla
skruven församlingarna fångas på remskyddet.
2. Lossa de 4 muttrarna som håller motorn på motorn monteringsplattan och bältet skruven.
3. Skjut motorn bakåt (mot handtaget) för att dra bältet, framåt för att lossa bältet.
4. Justera bältet så att det avleder 10 - 15mm när den trycks ned halvvägs mellan remskivorna.
5. Dra sedan åt bältet skruven som hindrar motorn från att glida framåt.
6. Kontrollera att kopplingen trissan och exciter remskivan är i linje. Placera en rak kant mot exciter
remskiva och flytta motorn så att de två remskivorna är parallella.
7. Dra åt alla muttrar och skruvar för att säkra.

Exciter Smörjning
Lagren i exciter församling är stänk smorda och rotera i mycket hög hastighet. Det är avgörande för
att behålla exciter oljan på rätt nivå och ändra den regelbundet. Kontrollera nivån sensor olja varje 50
timmars användning. (Använd SAE-30W)

För att kontrollera oljenivån:
1. Placera plattan på en plan yta.
2. Ta bort pluggen Oil Filler.

11

Rengöring av Compactor rund bas
Rentallrik efter användning föratt avlägsna smuts, stenar och lera somfångats undermotorn konsolen.
Om plattan används ien dammig område, kontrolleramotorncylinder kylflänsar för tunga nedsmutsning
Håll motorn cylinderflänsarna renaförattförhindraattmotorn överhettas.
Du kananvända en luft pistol för att blåsa bort smuts.

Transport och lagring
För långtidsförvaring, är tom bränslet i förgasaren genom att köra motorn med avkopplad
bränsle stängd.
Den kemiska sammansättningen på det bränsle kommer att försämras efter långvarig lagring. När
maskinen behöver lagras under en längre tid, ta bort allt bränsle från bränsletanken och vatten från
vattentanken. Också ta bort bränsle från flottörkammaren av förgasaren genom att dränera bränslet ur
oljepluggen.
Ren smuts som samlats på maskinen.Skydda maskinen och förvara den på en torr plats.
.

Extrem försiktighet måste iakttas vid lastning eller lossning denna maskin.

VARNING

Använd alltid lyft krok för lyft ändamål. Använd korrekt lyftanordning och tekniker.
Vara säker området runt maskinen är fritt från personal innan lyft. Alltid hissa maskinen
tillräckligthögförattransportera.
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Felsökning
Problem

Möjliga orsa
ker

Motåtgärder
a. Öppna bränslekranen. Fyll bränslet
anken.

Motorn startar inte.

a. Inget bränsle komma
till motorn.
b. Motorn är avstängd.
c. Smutsigt tändstift.
d. Motor kallt.
e. Motor översvämmade.

b. Slå motor på.
c. Rengör, kontrollera
och återställa kontakten mellan
könen.
d. Stäng choken.
e. Öppna choken, helt öppet
spjäll dra startsnöret tills motorn
startar.

Enheten kommer inte
att vibrera.

Asfalt fastnat plattan.
Bituminösa ytan flagar (lamineri
ng).

Låg körhastighet.

Tavla hopp eller komprimerar oj
ämnt.

a. Motorns varvtal för

a. Ställ gasreglaget hastigheten

låg.

till snabbt.

b. Kör remspänning lös.

b. Justera remspänningen.

c. Luftfilter Blockerade.

c. Rengör eller byt luftfilter.

d. Diskfel.

d. Kontakta agent eller Paclite.

e. Exciter Underlåtenhet.

e. Kontakta agent eller Paclite.

Brist på smörjning.

Använd vatten.

Över packning.

Ta bort och relä.

a. Skikttjocklek för djupt.
b. Fukthalt för hög
eller för låg.

a. Ta del av materialet.
b. Ta bort material och justera.

a. Markytan för hårt.
b. Vibrationsfästen lös
eller skadad.

a. Sluta packning omedelbart.
b. Dra åt eller byt vibrationsfästen.
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TEKNISKA DATA
BESKRIVNING

METRISK

KEJSERLIG

Tjänstevikt

96.4kg

£ 212,5

Nettovikt

95kg

£ 209

Bränsletank

3.6 lit

3.8 qts

vevhus

0.6 lit

0.63 qts

bränsle

1.2 l/h

1.3 l/h

Motor

-

modell

Honda GX 160 4STROKE MANUELL
START

Power
Bottenplatta tjocklek

4.1kw
15mm

5.5HP
0.6 in

VARVTAL

3600rpm

-

TOMGÅNG

1400+/- 150rpm

-

Packningsdata

75 Hz

4500rpm

16KN

3.6 lbf

1.7mm

0.06inch

vibrationsfrekvens
Centrifugalkraft
Amplitud

PRESTANDA
största lutning

20 grader

36%
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Garanti
Din nya Rundpaddaär garantin för den ursprunglige köparen för en period på ett år (12 månader) från
det ursprungliga inköpsdatumet. The Paclite garanti täcker fel i design, material och utförande.
Följande täcks inte av Paclite Garantier:
1. Skador orsakade av missbruk, tappats eller liknande skador som orsakats av eller till följd av
underlåtenhet att följa montering, drift eller bruksanvisningar underhåll.
2. Ändringar, tillägg eller reparationer som utförts av andra personer än Paclite eller deras erkända
agenter.
3. Transport eller fraktkostnader till och från Paclite eller deras erkända agenter, för reparation eller
bedömning mot en reklamation, på någon maskin.
4. Material och / eller arbetskostnader för att förnya, reparera eller ersätta komponenter på grund av
normalt slitage.
5. Motorn, luftfilter och motorns tändstift.
Paclite och / eller deras erkända agenter, chefer, anställda eller försäkringsbolag kan inte hållas
ansvarig för följdskador eller andra skador, förluster eller kostnader i samband med eller på grund av
eller oförmåga att använda maskinen för något ändamål.

Garantianspråk
Alla garantianspråk först bör riktas toUni-Corp Europa, antingen per telefon, fax, e-post eller
skriftligen.
För Garantien Fordringar
Uni-corp Europe S.A.R.L.,
Paclite Equipment,
33 Avenue Pierre Brossolette,
94048 Créteil Cedex,
Frankrike
Tel: +33 (0) 1 49 81 69 55
Email: sales@paclite-equip.com

Fax: +33 (0) 1 48 98 40 88

Ansvar
PACLITE avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på personer och / eller saker, som kan uppstå
på grund av felaktig eller felaktig användning av maskinen eller icke-iakttagande av bruksanvisningen
i denna manual.
Rundpadda (2011 version)
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Använd endast original PACLITE DELAR OCH TILLBEHÖR!
För din egen säkerhet, säkerheten för andra och livet i maskinen.
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Not
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Uni-corp Europe S.A.R.L.
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