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Вступ

• Мотоцикли Loncin оснащені технологією електричної подачі палива (EFI), що забезпечує чітку подачу 

пального в момент запалювання. Технологія EFI забезпечує повне згоряння палива за будь -яких 

умов експлуатації мотоцикла, що призводить до високої економічності використання пального та 

низьких викидів вихлопних газів. Крім того, система EFI із замкнутим контуром здатна автоматично 

контролювати та змінювати співвідношення повітря до палива λ, утримуючи λ близьким до 1,  

завдяки чому каталітичний нейтралізатор ефективно переробляє шкідливі гази, такі як CO, THC та 

NOx.

• На даний момент наша компанія використовує в основному 2 типи системи EFI для масового 

виробництва мотоциклів : Шанхайську UAES (система BOSCH) та Шанхайську DELPHI. Типові моделі 

мотоциклів в яких застосовуються системи EFI: CR4, AC4 з системою DELPHI та CR6, AC6, PF01 та інші з 

системою UAES.

• Також наша компанія використовує менш популярні у застосуванні системи японської групи Mikuni 

або місцевих компаній, таких як LinControl Co., Ltd. та FAI Electronics Co., Ltd.

1. Короткий вступ до інжекторної системи мотоцикла 
Loncin

FoxWell motors (переклад)
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Вступ
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Структура та схема
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II Частини інжекторної системи

1. Електронний блок управління;

2. Дросельна заслінка в зборі;

3. Датчик положення дроселю;

4. Датчик тиску/температури всмоктуваного повітря;

5. Датчик 3 в 1;

6. Датчик кисню;

7. Датчик температури двигуна;

8. Регулятор холостого ходу;

9. Модуль паливного насоса;

10. Інжекторна система подачі пального;

11. Котушка запалювання.

FoxWell motors (переклад)
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II Частини інжекторної системи

1. Електронний блок управління

ЕБУ - це комплексний пристрій електронного управління, пам’ять 
якого зберігає інформацію про час запалювання та вприскування 
пального для забезпечення найкращих умов роботи двигуна. На 
основі сигналів, що надходять від датчиків, він вираховує кількість 
вприскування палива, що задовольняє поточний робочий стан 
двигуна та контролює час вприскування палива відповідно до 
результатів обчислень. ЕБУ також обробляє усі види інформації 
для контролю запалювання, управління пуском, швидкістю 
холостого ходу, тощо. Крім того, ЕБУ здійснює протиугінний 
контроль над мотоциклом шляхом забезпечення зв'язку із 
відповідними пристроями. ЕБУ також може надавати інформацію 
про швидкість обертання двигуна, температуру та виконувати 
діагностику несправностей через з'єднання з діагностичним 
пристроєм.

Нормальна робоча напруга: 9 ~ 15В;
Функціонально обмежена робоча напруга: 6 ~ 9В;
Частота: 12 МГц.

Типи несправностей:
Недійсний роз'єм;
Пошкоджені деталі;
Коротке замикання через потрапляння води;
Поганий контакт деталей через коротке замикання.

FoxWell motors (переклад)
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3. Дросельна заслінка в зборі

Дросельну заслінку в зборі також називають регулюючим 
клапаном потоку повітря (вимірювання), це основний 
компонент «повітряно-паливної» системи управління 
двигуном. Механічний регулювальний пристрій, який 
контролює швидкість обертання двигуна і вихідну 
потужність, регулюючи кількість впущеного повітря на вході 
в двигун.

Нове рішення - заміна традиційного карбюратора. Деталі 
карбюратора, які виконують функцію вимірювання палива 
такі як поплавкова чаша, отвір для дозування палива тощо 
замінені. Зберігається лише функція впуску повітря, яка 
регулюється за допомогою відкриття дросельної заслінки.

Крім перерахованих вище функцій, дросельна заслінка  в 
зборі оснащена датчиком тиску повітря на впуск, датчиком 
положення дросельної заслінки,  паливною форсункою, 
датчиком температури повітря на впуск, тощо.

II Частини інжекторної системи
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4. Датчик положення дроселю

Датчик положення дросельної заслінки - це кутовий датчик, який 
виводить лінійні результати, ковзний реостат з кутовим зміщенням, 
який складається з 2 електричних резисторів з ковзним контактом 
круглої форми та 2 важелів. Вісь обертання важелів з'єднана з віссю 
дросельної заслінки в одну лінію. Коли на два кінці електричних 
резисторів з ковзним контактом подається напруга  в 5 V, обертання 
дроселю призводить до руху важелів, що обертаються над поверхнею 
електричних резисторів,  їх точки контакту будуть створювати 
електричний потенціал - вихідну напругу. Таким чином датчик 
перетворює інформацію про кут відкриття дросельної заслінки у сигнал 
напруги.

Доступний діапазон кутів: 0 ～ 95 °；
Діапазон відношення напруги між двома клемами: 0,04 ~ 
0,093≤UP/UV≤0,873 ~ 0,96;
Робоча напруга: 5 В;
Загальний електричний опір (1-2 клеми): 2 кОм ± 20 ％；
Захисний опір контакту: 710 ~ 1380 Ом (вимірюється на клемі 2-3, 
коли контакт знаходиться в нульовому положенні).

Типи несправностей:
Коротке замикання або обрив ланцюга;
Коротке замикання через проникнення води;
Механічні несправності.

II Частини інжекторної системи
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4. Датчик тиску/температури всмоктуваного повітря

Для легкої установки та використання пристрій об'єднує в собі датчик 
абсолютного тиску в циліндрі та датчик температури всмоктуваного 
повітря.

З'єднувальні клеми: А - тиск, B +5В, С - температура, D - заземлення.

При виборі місця установки в  пріоритеті  функція вимірювання тиску.

Типи несправностей:

Обрив ланцюга датчика температури всмоктуваного повітря;
Коротке замикання в датчику температури всмоктуваного повітря;
Обрив ланцюга входу/виходу датчика абсолютного тиску в циліндрі;
Скупчення льоду або бруду на головці датчика абсолютного тиску в циліндрі
або на інших елементах.

◼ . 

II Частини інжекторної системи
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5. Датчик 3в 1

Датчик 3 в 1 об'єднує датчик температури всмоктуваного повітря, 
датчик тиску повітря і датчик положення дросельної заслінки в єдиний 
пристрій. Принцип його роботи такий самий як  в однофункціональних 
датчиках.

Нормальний робочий температурний діапазон: -30 °C ～ 110 ° C;
Діапазон температури зберігання:  -40 °C ～ 120 °C.
Всі матеріали є стійкими до корозії та вологостійкі;

Робоча напруга: 5 ± 0,1 В;
Чутливість датчика тиску всмоктуваного повітря: 40,5 мВ/кПа ；
Опір нульової потужності датчика температури всмоктуваного повітря 
при температурі навколишнього середовища 25°C: 2KΩ ± 3%.

Типи несправностей:
Коротке замикання або обрив ланцюга датчика положення дроселю;
Проникнення води в датчик положення дроселю;
Механічні несправності датчика положення дроселю;
Обрив ланцюга датчика температури всмоктуваного повітря;
Коротке замикання в датчику температури всмоктуваного повітря;
Обрив ланцюга входу/виходу датчика абсолютного тиску в циліндрі;
Скупчення льоду або бруду на головці датчика абсолютного тиску або 
на інших елементах.

II Частини інжекторної системи
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6. Датчик кисню

Сенсорний елемент датчика кисню - це пориста керамічна трубка, зовнішня поверхня якої оточена вихлопними газами двигуна, 
а атмосфера проходить через неї. Стінка сенсорної керамічної трубки - це твердий електроліт, обладнаний електричною 
нагрівальною трубкою. Коли температура сенсорної керамічної трубки досягає 350 ℃, вона набуває властивості твердого 
електроліту. Спеціальний матеріал дозволяє іонам кисню вільно проникати через керамічну трубку. Таким чином, різниця 
концентрацій кисню перетворюється на електричну різницю потенціалів, тобто електричний сигнал для виведення. У випадку 
збагаченої киснем суміші, коефіцієнт надлишку кисню λ ＜ 1, різниця концентрацій іонів кисню між внутрішньою та 
зовнішньою стороною керамічної трубки висока, що робить велику різницю електричних потенціалів, масивні іони кисню 
рухаються зсередини назовні, так виходить відносно висока напруга (близько 800 мВ-2000 мВ). Якщо киснева суміш 
розріджена, коефіцієнт надлишку кисню λ> 1, різниця концентрацій іонів кисню між внутрішньою та зовнішньою сторонами 
керамічної трубки низька, як і різниця електричних потенціалів. З кількома іонами кисню в русі вихідна напруга низька (близько 
100 мV).

Цей датчик застосовується для надання інформації про наявність надлишку кисню
після повного згоряння  вихлопів. На основі цієї інформації ЕБУ реалізує замкнутий цикл
контролю кількості палива шляхом регулювання значення λ ~ 1. Управління в режимі 
замкнутого циклу можливе лише в режимі холостого ходу або низького навантаження на
мотоцикл.

Параметри датчика кисню  при 350 ℃:
λ ＝ 0,97, вихідна напруга 840 ± 70 мВ；λ ＝ 1,1, вихідна напруга 20 ± 50 мВ.
Параметри датчика кисню при  850 ℃:
λ ＝ 0,97, вихідна напруга 710 ± 70 мВ；λ ＝ 1,1, вихідна напруга 50 ± 50 мВ.
Початкова потужність опалювальної трубки: 60 Вт. Потужність в тепловому балансі: 12 Вт.

Типи  несправностей:
Несправний нагрівальний елемент;
Несправний сенсорний елемент;
Зламана керамічна трубка;
Коротке замикання або розрив опалювального контуру;
Коротке замикання або обрив ланцюга зчитування.

II Частини інжекторної системи
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7. Датчик температури двигуна

Датчик температури двигуна (датчик температури охолоджуючої рідини, датчик 
температури циліндра) – це терморезистор з негативним температурним 
коефіцієнтом, який перетворює інформацію про температуру двигуна в сигнал  та 
направляє до ЕБУ в якості сигналу напруги через ланцюг.
Значення опору терморезистора падає з підвищенням температури двигуна, але не 

лінійно. Терморезистор встановлений в мідній теплопровідній втулці.

Опір датчика температури охолоджуючої рідини - температурні особливості:
-10 ℃: 9,5 кОм ± 10% ； 20 ℃: 2,5 кОм ± 10% ； 80 ℃: 0,32 кОм ± 10% ；
Робоча температура: -40/+130 ℃。

Типи несправностей: 
Неточний електричний опір;
Коротке замикання або обрив датчика.

II Частини інжекторної системи
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8. Регулятор холостого ходу

Регулятор холостого ходу складається з магнітної котушки, клапана тощо. На 
вході встановлена сітчастого фільтра. Потік повітря через регулятор холостого 
ходу, з одного боку, залежить від тривалості включення імпульсу від ЕБУ, а з 
іншого  від різниці тисків між входом і виходом регулятора холостого ходу. 
Регулятор вимкнеться без електричного імпульсу. Вхідна клема підключена до 
пористого фільтру, а  вихідна клема підключена до дросельного вузла.

Номінальна напруга: 13,5 В;
Номінальний струм: 0,5 А;
Опір котушки при звичайній температурі: 20 ± 2 Ом;
Допустима різниця тиску між входом і виходом: 800 мбар;
Мінімальна напруга втягування: 7 В;
Мінімальна напруга вимикання: 1 В;
Частота керування імпульсом: 30 Гц;
Ширина імпульсу: 8 мс.

Типи несправностей:
Блокування або витік у трубці;
Блокування регулятора холостого ходу;
Коротке замикання або обрив магнітної котушки;
Механічне пошкодження внаслідок удару.

II Частини інжекторної системи
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9. Модуль паливного насоса

Модуль паливного насоса встановлений у паливному баці, який 
об’єднує сердечник паливного насоса, кронштейн насоса, 
сітчастий фільтр, фільтр тонкої очистки, регулятор подачі палива, 
датчик пального тощо. Коли сердечник паливного насоса 
працює, електродвигун призводить до руху лопасті,  що 
створюють негативний тиск для фільтрування пального через 
фільтр тонкої очистки. Потім регулятор тиску пального 
налаштовує паливо на відповідний тиск і надсилає його до 
зовнішньої трубки, а згодом - до паливної форсунки. 

Налаштування тиску пального відбувається постійно - 250/300 
кПа。

Типи несправностей:
Блокування фільтра тонкої очистки;
Порушення обертання лопастей паливного насоса;
Несправний регулятор тиску пального.

II Частини інжекторної системи
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10. Інжекторна система подачі пального

Паливний інжектор складається з  O-типового кільця, сітки паливного 
фільтра, зовнішньої оболонки з електричними з'єднувальними 
клемами, магнітної котушки, зворотної пружини, голчастого клапана і 
сідла клапана з отвором. ЕБУ надсилає електричний імпульс до 
котушки паливної форсунки для утворення магнітної сили. Оскільки 
магнітна сила зростає голчастий клапан піднімається, щоб розпочати 
впорскування палива. Максимальний хід висхідної голки становить 
менше 0,1 мм. Коли імпульс впорскування палива обривається, 
зворотна пружина герметизує голковий клапан через його тиск. 
Відповідно до команд ЕБУ, паливна форсунка впорскує паливо 
відповідно до розробленої схеми розподілу часу, щоб забезпечити 
двигун розпиленим паливом.

Опір котушки при звичайній температурі: 16 ± 1 Ом;
Робоча напруга: 6 (16 В);
Робочий тиск: 300 кПа;
Кількість отворів для розпилення: 4.

Типи несправностей:
Блокування паливної форсунки.
Коротке замикання або обрив магнітної котушки.
Несправність паливної форсунки внаслідок удару.
Погана герметичність ущільнювального кільця.

II Частини інжекторної системи

FoxWell motors (переклад)



17

11. Котушка запалювання

Котушка запалювання складається з первинної обмотки, вторинної 
обмотки, залізного сердечника та зовнішньої оболонки тощо. Коли на 
первинну обмотку подається напруга акумулятора, первинна обмотка 
заряджається енергією. Після відключення ланцюга процедура живлення 
припиняється, а тим часом у вторинній обмотці  виникає індукована висока 
напруга. Через з'єднувальний дріт високої напруги індукована напруга 
змушує свічки запалювання створювати іскру та запалювати змішаний 
паливо-повітряний газ у циліндрі. Для запобігання потрапляння іскри в 
ланцюг на вихідній клемі котушки запалювання встановлено діод.

Робоча напруга: 6 (16 В)
Первинний опір (при звичайній температурі): 0,47 Ом ± 10 ％；
Вторинний опір: 8 кОм ± 10 ％；
Максимальний струм вторинної обмотки: 7,5 А。

Типи несправностей:
Обрив ланцюга первинної обмотки;
Коротке замикання вторинної обмотки;
Пошкоджений діод;
Поверхневий розряд.

II Частини інжекторної системи

FoxWell motors (переклад)
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III Електрична схема

FoxWell motors (переклад)
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III, Electrical DiagramsIII Електрична схема

FoxWell motors (переклад)
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IV Коди несправностей

Система або деталь Код Опис

P0107 MAP Низька або відсутня напруга ланцюга

P0108 MAP Висока напруга ланцюга

P0112 IAT Низька напруга ланцюга

P0113 IAT Висока або відсутня напруга ланцюга

P0117 Низька напруга ланцюга датчика

P0118 Висока або відсутня напруга ланцюга датчика

P0122 TPS Низька або відсутня напруга ланцюга

P0123 TPS Висока напруга ланцюга

P0131 O2S 1 Низька напруга ланцюга

P0132 O2S 1 Висока напруга ланцюга

P0032 O2S Висока напруга ланцюга нагрівача

P0031 O2S Низька напруга ланцюга нагрівача

P0201 Інжектор 1 несправність ланцюга

P0202 Інжектор 2 несправність ланцюга

P0230 FPR Низька напруга або обрив ланцюга котушки

P0232 FPR Висока напруга ланцюга котушки

P0336 CKP Зашумлений сигнал датчику

P0337 CKP Сигнал датчику відсутній

P0351 Несправність котушки запалювання в циліндрі 1

P0352 Несправність котушки запалювання в циліндрі 2

Система контролю холостого ходу P0505 Помилка контролю холостого ходу

P0562 Низька напруга системи

P0563 Висока напруга системи

Лампочка датчика несправностей(MIL) P0650 MIL Несправність ланцюга

P1693 Низька напруга ланцюга тахометра

P1694 Висока напруга ланцюга тахометра

P0137 O2S 2 Низька напруга ланцюга

P0138 O2S 2 Висока напруга ланцюга

P0038 O2S Висока напруга ланцюга нагрівача 2

P0037 O2S Hизька напруга ланцюга нагрівача 2

Датчик швидкості P0500 VSS Сигнал відсутній

Перемикач нейтрального 

паркування
P0850 Park Neutral Switch Error

P0445 CCP short to high

P0444 CCP short to low/open

BLM MaxAdapt P0171 BLM Max Adapt(Kohler Special)

Датчик нагріву кисню

Паливний інжектор

Реле паливного насосу (FPR)

Датчик положення колінчастого 

валу (CKP)

Датчик абсолютного тиску в 

колекторі (MAP)

Датчик температури всмоктуваного 

повітря (IAT)

Датчик охолоджуючої 

рідини\мастила

Датчик положення дроселю (TPS)

Датчик кисню

Charcoal Canister Purge(CCP)

Тахометр

Датчик кисню 2

Котушка запалювання

Напруга системи

Датчик температури кисню 2

FoxWell motors (переклад)
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№ Код Опис
1 P0107 Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика тиску всмоктуваного повітря.

2 P0108 Коротке замикання через високу напругу датчика тиску всмоктуваного повітря.

3 P0112
Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика температури всмоктуваного 
повітря.

4 P0113
Коротке замикання через високу напругу або розрив ланцюга датчика температури 
всмоктуваного повітря.

5 P0117 Коротке замикання на масу датчика температури охолоджуючої рідини.

6 P0118
Коротке замикання через високу напругу або розрив ланцюга датчика температури 

охолоджуючої рідини.

7 P0122
Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика положення дросельної 

заслінки.

8 P0123 Коротке замикання через високу напругу датчика положення дросельної заслінки.

9 P0131 Коротке замикання на масу датчика кисню.

10 P0132 Коротке замикання через високу напругу датчика кисню.

11 P0031 Коротке замикання на масу нагрівача кисню.

12 P0032 Коротке замикання через високу напругу нагрівача кисню.

13 P0201 Несправність ланцюга паливного інжектора.

15 P0230 Коротке замикання на масу або розрив ланцюга реле паливного насоса.

16 P0232 Коротке замикання через високу напругу реле паливного насоса.

17 P0336 Перешкоди в подачі сигналу датчика фази швидкості.

18 P0337 Датчик фази швидкості не працює.

19 P0351 Несправність котушки запалювання.

20 P0505 Помилка системи контролю холостого ходу.

21 P0562 Низька напруга системи.

22 P0563 Висока напруга системи

23 P0650 Несправність інтерфейсу діагностики несправностей.

24 P1693 Низька напруга зовнішнього кола Електричного блока управління для швидкого сигналу.

25 P1694 Висока напруга зовнішнього кола Електричного блока управління для швидкого сигналу.

IV Коди несправностей

DELPHI :

FoxWell motors (переклад)
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№ Код Опис
1 P0107 Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика тиску всмоктуваного повітря.

2 P0108 Коротке замикання через високу напругу датчика тиску всмоктуваного повітря.

3 P0112
Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика температури всмоктуваного 
повітря.

4 P0113
Коротке замикання через високу напругу або розрив ланцюга датчика температури 
всмоктуваного повітря.

5 P0117 Коротке замикання на масу датчика температури охолоджуючої рідини.

6 P0118
Коротке замикання через високу напругу або розрив ланцюга датчика температури 

охолоджуючої рідини.

7 P0122 Коротке замикання на масу або розрив ланцюга датчика положення дросельної заслінки.

8 P0123 Коротке замикання через високу напругу датчика положення дросельної заслінки.

9 P0131 Коротке замикання на масу датчика кисню.

10 P0132 Коротке замикання через високу напругу датчика кисню.

11 P0031 Коротке замикання на масу нагрівача кисню.

12 P0032 Коротке замикання через високу напругу нагрівача кисню.

13 P0201 Несправність ланцюга паливного інжектора.

14 P0627 Коротке замикання через розрив ланцюга реле паливного насоса.

15 P0628 Коротке замикання на масу реле паливного насоса.

16 P0629 Коротке замикання на джерело живлення ланцюга  управління реле паливного насоса.

17 P0321 Несправність точки відліку сигналу швидкості.

18 P0322 Відсутній імпульс сигналу датчика швидкості (коротке замикання).

19 P0506 Контрольна швидкість холостого ходу нижче цільової.

20 P0507 Контрольна швидкість холостого ходу вище цільової.

21 P0563 Висока напруга акумулятора

22 P0562 Низька напруга акумулятора

23 P0650 Drive-level fault of MIL light; 

24 P0602 Помилка коду електричного блоку управління

UAES :

IV Коди несправностей

FoxWell motors (переклад)
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V, Common Malfunctions and Solutions

Несправність Причина Рішення

При включенні мотоцикл справний, але 
паливний насос не працює, і мотоцикл 
неможливо запустити.

Неправильне підключення або пошкодження ланцюга ЕБУ або 
зламаний запобіжник.

Якщо заземлення та запобіжник в порядку, будь ласка, замініть ЕБУ.

Неправильно підключений або пошкоджений контур паливного 
насоса або пошкоджене реле паливного насоса.

Якщо після заміни ЕБУ все ще є проблеми, перевірте контур 

паливного насоса, реле та корпус насоса.

При включенні індикатор несправності не горить, 
але двигун неможливо запустити і  починає 
блимати індикатор несправності.

Погано під'єднаний або зламаний паливний інжектор.

Перевірте код несправностейПогано під'єднаний або зламаний  сенсор фази швидкості.

Погано під'єднана або зламана котушка запалювання. 

Важко запустити двигун за низької температури, 
але за високої температури двигун запускається 
нормально

Волога свічка запалювання або тривале зберігання палива. Замініть паливо, очистіть бак, замініть свічку запалювання.

Несправність датчика температури циліндра або температури
всмоктуваного повітря.

Замініть сенсор.

Висока в'язкість масла або старіння акумулятора. Замініть мастило, замініть акумулятор.

Великий зазор між датчиком фази швидкості та пластиною. Відкоригуйте зазор до 0.6~0.7mm. 

Нормально запускається двигун при холодному 
старті, але погано при гарячому.

Пошкоджене реле між акумулятором та основним ланцюгом. Перевірте реле.

Стара котушка запалювання з низькою термостійкістю. Замініть котушку запалювання..

Важкий холодний старт, нестабільна швидкість і 
чорний дим.

Витік газу з вихлопної системи між датчиком кисню та 
двигуном.

Перевірте трубки на протік.

Система не оновляла конфігурацію після в'їзду в високогірну 
зону.

Продовжуйте їзду , і перевірте через деякий час оновлення 
конфігурації. 

Несправність датчика температури/тиску всмоктуваного 
повітря.

Замініть датчик температури/тиску всмоктуваного повітря.

Нестабільна швидкість при високих обертах 
двигуна і навіть втрата швидкості.

Надмірно високі обертання двигуна призводить до захисту 
системи від надмірної швидкості.

Знизьте швидкість  обертання двигуна до 8000 об/хв і перевірте 
знову.

Широкий зазор свічки запалювання. Замініть свічку запалювання і перевірте знову.

Стара котушка запалювання. Замініть котушку запалювання.

Нестабільна швидкість обертання на холостому 
ході;  двигун несподівано зупиняється; на високій 
швидкості двигун несподівано зупиняється та 
витікає масло; нормально працює при звичайній 
їзді.

Вузький зазор або витік газу з клапана двигуна.
Відрегулюйте зазор та перевірте, чи немає деформації чт обмеженого
переміщення штока.

Витік повітря в системі впуску. Перевірте  на тріщини методом розбризгування води.

Нестабільна швидкість обертання на холостому 
ході;  двигун несподівано зупиняється, втрата 
обертів на високій швидкості.

Вузький зазор або витік газу з клапана двигуна.
Відрегулюйте зазор та перевірте, чи немає деформації чи
обмеженого переміщення штока.

Погане заземлення акумулятора, рами автомобіля або ЕБУ. Перевірте стан заземлення мотоцикла та ЕБУ.

ЕБУ перешкоджає висока напруга запалювання або інших 
пристроїв.

Перевірте заземлення всіх пристроїв, переконайтесь, що зазор 
високої напруги обладнаний опором, що обмежує струм, очистіть від 
бруду та води інтерфейс діагностики несправностей.

FoxWell motors (переклад)


