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Údaje na typovém štítku 
Tyto údaje jsou velmi důležité k 
po-zdější identifikaci při 
objednávce náhradních dílů a pro  
servisní oddělení. 
Typový štítek najdete v blízkosti 
motoru. 
Všechny údaje z typového štítku 
zapište do následujícího políčka. 

 

 

 

 
 

Pro životní prostředí, likvidace 
odpadů 
 POZOR 
Ohrožení životního prostředí 
motorovým olejem. 
Po výměně oleje odevzdejte 
vypuštěný olej ve sběrně starého 
oleje nebo na jiném místě 
odborné likvidace. 

Ochrana zvířat    

Ježci a jiné druhy drobných 
živočichů jsou odkázáni na Vaši 
ochranu. Prohledejte proto 
nejprve plochu, na které chcete 
pracovat. 

 
Pro Vaši bezpečnost  
Předpisové používání 
přístroje 
Tento přístroj je určen výlučně  
- k ořezu hran travnatých ploch 

u domu nebo na zahradě, 
- k použití v rámci daných 

popisů a bezpečnostních 
pokynů, jak jsou uvedeny v 
tomto návodu. 

Každé použití mimo popsaný 
rámec se považuje za použití proti 
předpisům. Majitel ručí za 
všechny škody způsobené dalším 
osobám nebo jejich majetku. 
Výrobce neručí za škody, které 
vznikly v důsledku svévolných 
změn na přístroji. 
 

Všeobecné bezpečnostní  
pokyny 
Pečlivě si přečtěte tento návod k 
obsluze, dříve než přístroj poprvé 
použijete, a jednejte podle 
popsaných pokynů. 
O správném použití přístroje 
informujte i další provozovatele. 
Provozujte přístroj jen v 
technickém stavu, předepsaném 
výrobcem, tak jak byl 
vyexpedován.  
Tento návod si dobře uchovejte a 
mějte ho po ruce pro případ 
potřeby. 
 
Děti 
K tragickým nehodám může dojít 
tehdy, nedáváte-li pozor na 
přítomnost dětí. Motorem 
poháněné stroje děti přímo 
magicky přitahují. 
Nepředpokládejte proto nikdy, že 
děti zůstanou právě na tom místě, 
kde jste je spatřili naposled. 
Dětem nikdy nedovolujte 
s přístrojem manipulovat. 
 
Před prací s přístrojem 
Osoby, které pracují s přístrojem, 
nesmí být pod vlivem omamných 
látek, jako např. alkoholu, drog 
nebo léků, způsobujících snížení 
pozornosti. Osoby, které 
nedovršily věku 16 let,  nesmí  
přístroj obsluhovat. 
Před danou prací se důkladně 
seznamte se všemi zařízeními a 
obslužnými prvky a jejich 
funkcemi. Skladujte palivo jen v 
nádobách k tomu určených a 
nikdy v blízkosti topných těles 
(např. kamen nebo bojlerů). 
Vyměňte poškozené díly, 
například výfuk, nádrž a  víko 
nádrže. Náhradní díly musí 
odpovídat požadavkům 
stanoveným výrob-cem. 
Používejte proto jen originální 
náhradní díly a náhradní díly 
schválené výrobcem. 
Opravy svěřte zásadně 
odbornému servisu. 

Při práci s přístrojem 
Neustále se ujišťujte, že  během 
práce s přístrojem v pracovním 
dosahu nikdo není, především 
děti nebo zvířata. 
Za chodu motoru nikdy 
nenechávejte přístroj bez dozoru. 
Přístroj veďte pouze krokem. 
Při práci s přístrojem noste 
- ochranné brýle, 
- pevnou obuv, 
- přiléhavé oblečení, které 

nemůže být přístrojem 
zachyceno. 

Noste těsné rukavice, bez volných 
šňůrek nebo manžet. 
Nebezpečí požáru zamezíte, 
jestliže zajistíte, aby motor a 
výfuk nebyly znečištěné travou, 
listím nebo skvrnami od paliva a 
oleje. Zkontrolujte terén, na 
kterém hodláte pracovat, aby se 
na něm nenacházely kameny, 
hračky, drát apod. Tyto 
přehlíženy předměty mohou být 
řezacím ústrojím zachyceny,  
nekontrolovatelně vymrštěny 
jakýmkoli směrem a přitom zranit 
Vás nebo blízko stojící osoby. 
Motor nikdy nenechávejte běžet 
v uzavřených prostorách; 
nebezpečí otravy !  
Nepřibližujte ruce, nohy nebo 
obličej do blízkosti žacího nože 
nebo do blízkosti rotujících části 
přístroje. S přístrojem pracujte jen 
za denního světla nebo při 
dostatečném umělém osvětlení. 
Když s přístrojem nepracujete, 
vypněte motor. Nikdy nepožívejte 
přístroj na kluzkém, mokrém, 
uvolněném nebo zmrzlém terénu. 
Při uklouznutí provozovatele 
nebo překlopení přístroje hrozí 
nebezpečí úrazu. Proto je 
bezpodmínečně nutné, aby 
provozovatel při práci stal pevně 
na nohou. Veškeré bezpečnostní 
zařízení musí být úplně a v 
bezvadném stavu namontované 
na přístroji. Na bezpečnostních 
zařízeních přístroje je zakázáno 
provádět jakékoli změny. 
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Provozujte přístroj jen v 
technickém stavu předepsaném 
výrobcem, tak jak byl 
vyexpedován.  
Nekuřte a vyhněte se otevřenému 
ohni a tvorbě jisker. 
 
Před jakoukoliv prací na 
přístroji 
Předejděte úrazům. Před 
jakoukoli práci na přístroji 
- zastavte motor, 
- počkejte, dokud se úplně 

nezastaví všechny pohyblivé 
části a vytáhněte klíč 
zapalování 

- vytáhněte konektor 
zapalovací svíčky na motoru, 
abyste zabránili náhodnému 
spuštění motoru. 

Při transportu 
Přístroj transportujte jen při 
vypnutém motoru. 
 

Po práci s přístrojem 
Neodcházejte nikdy od přístroje, 
aniž byste předtím vypnuli motor. 
 
Bezpečnostní zařízení 
Bezpečnostní zařízení slouží k 
Vaší ochraně, musí být tedy 
vždy plně funkční. Není 
povoleno provádět jakékoli 
změny na ochranných 
zařízeních nebo vyřazovat 
jejich funkčnost. 
K bezpečnostním zařízením patří: 
 
Bezpečnostní ramínko na 
rukojeti 
Bezpečnostní ramínko slouží Vaší 
bezpečností tím, že v případě 
nouze okamžitě zastaví motor i 
žací ústrojí. 
Jakýkoli pokus, vyřazovat jejich 
funkčnost se zakazuje. 
 
Bezpečnostní kryt žacího nože 
Bezpečnostní kryt žacího nože 
Vás chrání před zraněními. 
Bez tohoto krytu se přístroj nesmí 
provozovat. 

Symboly na přístroji 
Na přístroji najdete různé 
symboly v podobě nálepek. 
Následují definice těchto 
symbolů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udržujte tyto symboly na náradi 
stále v čitelném stavu. 
 
Symboly použité v tomto 
návodu 
V návodu k obsluze se používá 
následující symbol: 

Pozor nebezpečí 
Symbol upozorňuje na 
nebezpečí, která souvisí s 
popsanou činností a která 
mohou mít za následek ohrožení 
osob nebo poškození přístroje. 
 
 
 

Poziční údaje 
Při pozičních údajích (např. 
vlevo, vpravo) se vychází vždy z 
pohledu od rukojeti ve směru 
pojezdu. 
 
Montáž 
Vytáhněte konektor zapalovací 
svíčky, abyste zabránili 
náhodnému spuštění motoru. 
 Pozor 
Přístroj je expedován bez 
benzinu a oleje v motoru. 
Viz příručka motoru. 
 
Montáž rukojetí 
obrázek 1 
1. Křídlové matice 
2. Sponka kabele 
3. Spodní část rukojeti 
4. Bovden 
 
Zvedněte horní část rukojeti až 
k aretaci. Utáhněte křídlové 
matice (1). Dbejte na to, aby 
nebyly zmáčknuty  startovací 
lanko ani bovden. 

Montáž startovacího lanka 
Oko k vedení startovacího lanka 
už je namontované na pravé 
straně horního madla (optionální). 
Viz obrázek 2. 

1. Přitáhněte bezpečnostní 
ramínko (11) a zároveň 
pomalu popotáhněte 
startovací lanko. 

2. Proveďte lanko okem vedení 
startovacího lanka. Utáhněte 
matici, která slouží 
k upevnění vedení lanka. 

 
Seřízení výškového nastavení 
žacího nože 
obrázek 3 
1. Stavěcí páčka 
2. Pozice pro start 
3. Nejnižší nastavení 
4. Šestihranná matice 

(optionální) 
5. Stavitelné ovládací lanko 
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Součásti  přístroje 
obrázek 2 
1. Výškové nastavení žacího 

nože 
2. Startovací lanko 
3. Křídlové matice 
4. Spodní část rukojeti 
5. Páčka k nastavení sklonu 

žacího nože (optionální) 
6. Páčka k nastavení 

obrubového  kola (optionální) 
7. Ochranný kryt klínového 

řemene 
8. Ochranný kryt žacího nože 
9. Konektor zapalovací svíčky 
10. Horní část rukojeti 
11. Bezpečnostní ramínko 
 
Obslužné elementy 
Páčka plynu (optionální) 
Páčka plynu se nachází na motoru 
a slouží k regulaci otáček motoru 
a k jeho zastavení. 
(Viz příručka motoru) 

Bezpečnostní ramínko 
obrázek 4 
Chcete-li s přístrojem pracovat, je 
nutné bezpečnostní ramínko (3) 
přitlačit k rukojeti. 
Chcete-li motor a žací nůž 
zastavit, ramínko spusťte. 

Startovací lanko 
obrázek 4 
Chcete-li spustit motor, postavte 
se za přístroj a zatáhněte za 
startovací lanko (2). 

 
Výškové nastavení žacího nože 
obrázek 4 
 Pozor 
Nepokoušejte se v žádném 
případě vyřazovat funkčnost  této 
ovládací páčky. S přístrojem 
smíte pracovat jen tehdy, když je 
páčka správně nastavená (viz 
„Seřízení výškového nastavení 
žacího nože“). 
Stavěcí páčka (1) slouží k 
nastavení žací (resp.řezné) 
hloubky. Chcete-li žací nůž 
spustit dolů, tlačte páčku doleva a 

pak dopředu. Tak nastavíte 
zvolenou hloubku.Čím více 
tlačíte páčku dopředu, tím hlubší 
je řez nebo kratší je střih. 
obrázek 4 
1. Páčka výškového nastavení 

žacího nože 
2. Startovací lanko 
3. Bezpečnostní ramínko 
 
Primer 
Primer čerpá palivo do 
karburátoru. Primer používejte 
pro start studeného motoru. 
(Viz příručka motoru) 

Nastavení sklonu žacího nože 
obrázek 5 (optionální) 
1. Stavěcí páčka 
2. Stavěcí zářezy 

Pozor 
Tato nastavení neprovádějte 
nikdy za chodu motoru. 
Žací nůž má 3 možností 
nastavení: od šikmého řezu přes 
normální řez až k tvorbě brázd. 
 
Nastavení obrubového kola 
(optionální) 
obrázek 6a/b 
1. Stavěcí páčka 
2. Normální pracovní pozice 

Pozor 
Nastavení neprovádějte nikdy za 
chodu motoru. 
Zadní kolo můžete nastavit tak, 
aby bylo možné řezat podél 
kamenných obrub. 
 
Obsluha 
Dodržujte také upozorněni  
v přiručce motoru. 
 

Pozor 
Při sečení zajistěte, aby 
v blízkosti přístroje nebyly 
přítomny jiné osoby, děti a 
zvířata. Mohly by utrpět zranění 
vymrštěnými kameny nebo 
podobnými předměty. Je zásadně 
zakázáno, aby s přístrojem 
pracovaly děti.. 
 

Nebezpečí pádu 
- Přístroj veďte pouze krokem. 
- Buďte zvláště opatrní, když 

s přístrojem couváte – když 
přístroj přitahujete k sobě. 

- Při práci na prudkých svazích 
se může přístroj překlopit, 
což může mít za následek 
zranění obsluhy. Přístroj 
veďte proto jen napříč 
k svahu. Zvlášt opatrní buďte 
při změnách směru jízdy. 

- I při práci v okrajových 
partiích hrozí úrazy. Práce 
v blízkosti okrajů, keřů nebo 
prudkých svahů je 
nebezpečná. Vždy dodržujte 
bezpečnou vzdále-nost. 

- Při práci na vlhké trávě může 
přístroj v důsledku zmenšené 
přilnavosti k půdě klouzat, 
což může zapříčinit pád. 
Pracujte proto jen tehdy, je-li 
půda suchá. 

- Pracujte pouze při denním 
světle. 

Zranění 
- Když chcete přístroj přemístit  

přes plochy, jako jsou 
například chodníky nebo 
vjezdy k domu, vždy předtím 
vypněte motor. 

- Nejdříve zkontrolujte terén, 
na kterém má být přístroj 
použit a odstraňte z něj 
všechny předměty, které by 
mohly být přístrojem 
zachyceny a vymrštěny. 

 
- Za chodu motoru 

neprovádějte seřizovací práce 
žádného druhu. Pro jistotu 
sundejte konektor zapalovací 
svíčky. 

Nebezpečí otravou kysličníkem 
uhelnatým 
Motor nechte běžet jen na volném 
prostranství nebo v dobře 
větraných místnostech.  
Nebezpečí výbuchu a požáru 
Výpary benzinu jsou výbušné a 
benzin je vysoce hořlavá látka. 
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Palivo naplňte před spuštěním 
motoru. Když motor běží, nebo 
když je ještě horký, má být nádrž 
zavřená. Palivo doplňujte jen při 
vypnutém a chladném motoru. 
Vyhněte se otevřenému ohni, 
létání jisker a nekuřte. Palivo 
doplňujte pouze na volném 
prostranství. 
Jestliže z motoru přetekl benzin, 
nespouštějte motor. Odtlačte 
přístroj z místa znečištěného 
benzinem a počkejte, dokud se 
zbytky benzinu nevypaří. 
Pro zamezení požáru dbejte, na 
to, aby motor, výfuk a palivová 
nádrž nebyly znečištěny travou 
nebo unikajícím olejem. 
 Nebezpečí 
Nebezpečí poranění defektním 
přístrojem 
Provozujte přístroj jen v 
bezvadném stavu. Před každým 
použitím proveďte vizuální 
kontrolu. Zvláštní pozornost 
věnujte tomu, zda bezpečnostní 
zařízení, žací ústrojí včetně 
uchycení, obslužné prvky a 
šroubová spojení nejsou 
poškozena nebo povolena. 
Poškozené části vyměňte před 
zahájením provozu. 
 Pozor 
Možnost poškození motoru kvůli 
chybějícímu oleji. Přístroj je 
expedován bez motorového oleje 
a paliva.  
 
Před prvním provozem nalijte 
motorový olej a palivo. 
(Viz příručka motoru) 
 Pozor 
Nespusťte žací nůž na beton, 
asfalt nebo skalnatý povrch. 
Mohlo by to mít za následek 
zranění nebo poškození majetku. 
 
 
 
 
 
 
 

Před každým spuštění motoru 
• zkontrolujte hladinu oleje 
• zkontrolujte obsah nádrže, a 

je-li to nutné, doplňte palivo          
(viz příručka motoru) 

• zkontrolujte přístroj, je-li 
v bezvadném technickém 
stavu 

 
Spuštění motoru 
obrázek 7  
 Pozor 
- Poranění zabráníte, budete-li 

při spuštění motoru stát za 
přístrojem. 

- Nohy mějte v bezpečné 
vzdálenosti od žacího ústrojí. 

- Nikdy nepřibližujte ruce, 
nohy nebo jiné části těla k 
rotujícím částem přístroje 
nebo pod ně. 

Aby se zabránilo náhodnému 
spuštění motoru, zastavte motor a 
vytáhněte vždy konektor 
zapalovací svíčky: 
- než přístroj zkontrolujete, 

čistíte nebo na něm provádíte 
jakékoli jiné údržbové práce, 

- po nárazu na pevný předmět. 
Zkontrolujte přístroj, jestli 
nebyl poškozen. Nutné 
opravy proveďte na přístrojí 
dříve, než s ním pokračujete 
v práci, 

- když přístroj začne nezvykle 
silně vibrovat. Přístroj v 
takovém případě zkontrolujte 
ihned. 

Než spustíte motor, nastavte 
páčku výškového nastavení 
žacího nože vždy do pozice 
„Start“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posuňte páčku plynu 
(optionální) do pozice 
RYCHLE (symbol zajíce). 

• Při studeném startu tlačte 
dvakrát nebo třikrát primer . 
Tlačte ho v intervalech 2-3 
sekund. Při nižších 
venkovních teplotách (pod 50 
OF / 19 OC) tlačte primer 
pětkrát. (Viz příručka 
motoru) 

• Postavte se za přístroj, 
přitáhněte bezpečnostní 
ramínko a držte ho. 

• Pomalu zatáhněte za 
startovací lanko; až ucítíte 
odpor,  zatáhněte silně a 
rychle. Lanko nenechte zpět 
skočit, ale spouštějte ho zpět 
pomalu. 

 
Zastavení motoru 
• Spusťte bezpečnostní 

ramínko. 
• Posuňte páčku plynu 

(optionální) do pozice 
„POMALU“ (symbol želvy). 

• Vytáhněte konektor 
zapalovací svíčky (Po 
ukončení práce). 

 
Jak s přístrojem pracovat 
Výškové nastavení žacího nože 
(optionální)  
obrázky 8, 9 a 10 
• chcete-li sekat (řezat) svisle 

(obrázek 8), posuňte stavěcí 
páčku (viz obrázek 5) do 
prostředního stavěcího 
zářezu. 

• Chcete-li zkosit hranu 
(obrázek 9/10), 1. stavěcí 
páčku (viz obrázek 5)  do 
prvního nebo 3. stavěcího 
zářezu. 
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Práce podél kamenné obruby 
(optionální)  
obrázek 11 
Abyste mohli pracovat podél 
kamenné obruby, spusťte pravé 
zadní kolo tak, že posunete páčku 
výškového nastavení do zadu.  
Když přístroj seká podél kamenné 
obruby, jezdí jen na zadních 
kolech a na opěrném válečku.  
 

Údržba 
Čištení, údržba, montáž, 
demontáž, seřizování a 
odstavení 
 Nebezpečí 
Nebezpečí poranění náhodným 
spuštěním motoru 
Dbejte na ochranu před 
poraněním proto před všemi  
údržbovými pracemi: 
• vypněte motor, 
• vyčkejte, dokud se všechny 

pohyblivé části úplně 
nezastaví, 

• vytáhněte konektor 
zapalovací svíčky na motoru, 
abyste zabránili náhodné 
spuštění motoru, 

• nechte vychladnout motor a 
všechny zahřáté části 
přístroje. 

 
Čištění   

Výstraha 
Nebezpečí hmotných škod na 
přístroji 
K čištění nepoužívejte zařízení, 
které pracují horkou párou pod 
tlakem. 
• Pokud možno, čistěte přístroj 

po každém použití. 
• Přístroj postavte na rovný 

podklad a zabezpečte ho proti 
ujetí. 

Nebezpečí poranění 
Noste ochranné rukavice. 
 Pozor 
Možnost poškození motoru 
Přístroj nenaklánějte více než 
30O. 

Palivo může přetékat do 
spalovacího prostoru a zapříčinit 
poškození motoru. 
Čistěte přístroj kartáčem, 
smetákem nebo hadrem. Zpod 
ochranného krytu klínového 
řemene odstraňte také zbytky 
trávy. 
 
Mazání a naolejování 
Kola 
Kola, nápravové čepy a ložiska 
namažte olejem nejméně jednou 
za sezónu lehkým nebo 
motorovým olejem. 
Klouby 
Klouby na bezpečnostním 
ramínku, na nastavitelném 
bovdenu a na stavěcí páčce 
nastavení žací výšky namažte 
nejméně jednou pro sezónu 
lehkým olejem. 
Nožová hřídel 
(obrázek 12) 
Obě ložiska a místo pod 
kompresní pružinou na manžetě 
namažte olejem několik krát za 
sezónu. 
1. Tlaková maznička 
Všechny ostatní pohyblivé části 
přístroje mažte motorovým 
olejem. 
 
Informace 
Co se týká výměny nože nebo 
přezbrojení k orání brázd  
(příslušenství opčně) se obraťte 
na odbornou dílnu.  
 
Údržba motoru 
Dodržujte předpisy pro údrbu 
v příručce motoru. 
 

 

 

 

 

 

Odstavení 
 Pozor 
Nebezpečí exploze nebo požáru 
Přístroj s palivem (benzinem)  
v nádrži neskladujte nikdy 
v prostorách, kde by se mohly 
výpary z paliva dostat do styku 
s ohněm nebo jiskrami. 
 Pozor 
Materiální škody na přístrojí 
Přístroj skladujte jen v čistých a 
suchých prostorách. 
Při delším odstavení (skladování), 
například přes zimní období, 
chraňte přístroj v každém případě 
proti působení koroze. 
Například po sezóně nebo když se 
přístroj nepoužívá déle než měsíc: 
• Přístroj vyčistěte.  
• Všechny kovové díly otřete 

na ochranu před korozí 
naolejovaným hadříkem 
(bezpryskyřičnatý olej) nebo 
postříkejte rozprášeným 
olejem. 

 

Záruka  
V každé zemi platí záruční 
podmínky, tak jak jsou vydané 
naší společností nebo dovozcem. 
Poruchy na Vašem přístrojí 
odstraníme v rámci záruční 
opravy bezplatně, pokud jsou 
zapříčiněny vadou materiálu nebo 
výrobní chybou.  
V případě reklamací v záruční 
době obraťte se prosím na vašeho 
prodejce nebo nejbližší 
zastoupení (pobočku). 
 
Informace k motoru 
Výrobce motoru ručí za všechny 
problémy, týkající se motoru, se 
zřetelem na výkon, měření 
výkonu, technické údaje, záruky a 
servis. Bližší informace naleznete 
v samostatně dodávané příručce 
výrobce motoru, 
určené provozovatelům/obsluze. 
 



Český 
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Pomoc při poruchách 
 
 Nebezpečí 
Možnost poranění náhodným 
spuštěním motoru. 
Chraňte se před úrazem. Před 
každou prací na přístroji: 
• vypněte motor, 

• počkejte, dokud se všechny 
pohyblivé části stroje úplně  
nezastaví,  

• vytáhněte konektor 
zapalovací svíčky, aby se 
zabránilo náhodnému spuštění 
motoru. 

Poruchy při práci s  přístrojem 
mají často banální příčiny. Když 
je znáte, můžete řadu z nich 
odstranit sámi. v případě 
nejistoty, se prosím obraťte na 
specializovaný servis. 
Opravy svěřte zásadně 
odbornému servisu. 

 
 

 
Problém Možná příčina Řešení 
Motor nenaskočí Prázdná palivová nádrž nebo 

odstáté palivo. 

Páčka plynu není ve správné 
poloze. 
 
Konektor zapalovací svíčky není 
nastrčeny. 

Defektní zapalovací svíčka. 

 

Naplňte nové, čerstvé palivo. 
 
Páčku plynu nastavte do pozice zajíc/ nebo 
CHOKE. (Tlačte primer) 
 
Nastrčte konektor zapalovací svíčky. 
 
Vyčistěte zapalovací svíčku, opravte mezeru 
elektrod, nebo svíčku nahraďte. 

Snížený výkon, 
nepravi-delný chod 
motoru 

Přístroj běží v režimu "CHOKE". Vraťte páčku z pozice „CHOKE“. 

 Povolený kabel zapalování. Připojte kabel zapalování a pevně ho dotáhněte. 

 Odstáté palivo. Naplňte do nádrže čisté a čerstvé palivo 
 Ucpaný větrací otvor ve víku  

nádrže. 
Vyčistěte větrací otvor ve víku. 

 Voda nebo nečistota v palivovém 
systému. 

Vypusťte palivo a naplňte čerstvé palivo. (Viz 
příručka motoru) 

 Znečištěný vzduchový filtr. Vyčistěte vzduchový filtr.  
 Nesprávně seřízený karburátor.  Karburátor nechte seřídit. 
Silné vibrace Deformovaná nožová hřídel. 

Vyběhané ložisko nožové hřídele. 
Uvolněné uložení motoru. 

Nechte vyměnit nožovou hřídel. 
Nechte vyměnit kuličkové ložisko. 
Nechte upevnit motor. 

Prokluzuje klínový 
řemen 

Opotřebovaný nebo vytažený  
klínový řemen. 

Nechte klínový řemen seřídit nebo vyměnit. 

 




