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Manual SPD PEDALS 

INTRODUCTION 

These instructions of use are part of the product. lt contains important instructions for mounting, adjusting and 
using SPD pedals correctly. Please read and observe all instructions of use and care before using the product. 
Use the product only as described and only for the intended applications. When passing the product on to third 
parties, please hand over all pertaining documents too. 

IMPORTANT NOTICE 

• Contact the place of purchase or a bicycle dealer for information on installation and adjustment of the products 
which are not found in the user"s manual. 

• Do not disassemble or alter this product. 

FOR SAFETY BE SURE TO READ THIS USER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE USE 
AND FDLLDW IT FOR CQRRECT USE 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 

For replacement information, contact the place of purchase or a bicycle dealer. 

CD WARNING TO PARENT / GUARDIAN 

USE OF THIS PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THESE USER'S MANUALS 15 ESSENTIAL FOR YOUR CHILD'S 

SAFETY. MAKE SURE YOU AN □ YOUR CHILD UNDERSTAND THESE USER'S MANUALS. FAILURE TO FOLLOW 
THESE USER'S MANUALS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY. 

CD WARNING 

• These pedals are designed so that you release them only when intended. They are not designed to release 
automatically at times such as when falling off the bicycle. 

• Use only SPD shoes with this product. Other types of shoes may not release from the pedals, or may release 
unexpectedly. 

• Use only CUBE/RFR cleats and tighten the mounting bolts securely to the shoes. 
• Before attempting to ride with these pedals and shoes, make sure you understand the operation of the 

engagement / release mechanism for the pedals and cleats (shoes). 
• Before you attempt to ride with these pedals and shoes, apply the brakes, then place one foot on the ground and 

practice engaging and releasing each shoe from its pedal until you can do so naturally and with minimal effort. 
• Ride on level ground first until you become accustomed to engaging and releasing your shoes from the pedals. 
• Before riding, adjust the spring tension of the pedals to your liking. lf the spring tension of the pedals is low, the 

cleats may become accidentally released and you may lose balance and fall off the bicycle. lf the spring tension of 
the pedals is high, the cleats cannot be easily released. 

• When riding at low speed orwhen there is a possibility that you might need to stop riding, (for example, when 
doing a LI-turn, nearing an intersection, riding uphill or turning a blind curve), release your shoes from the pedal 
beforehand so that you can quickly put your feet onto the ground at any time. 

• Use a lighter spring tension for attaching the pedal cleats when riding in adverse conditions. 
• Keep cleats and bindings out of dirt and debris to ensure proper engagement and release. 
• Remember to check the cleats periodically for wear. When the cleats are worn, replace them. Always check the 

spring tension before riding and after replacing the pedal cleats. 

BE SURE TO READ AND FOLLOW THE ABOVE WARNINGS CAREFULLY. 
lf the warnings are not followed, your shoes may not come out of the pedals when you intend or they may come 
out unexpededly or accidentally, and severe injury may result. 

• Be sure to attach reflectors to the bicycle when traveling on public roads. 
• Optional reflectors are available for models that do not come equipped with reflectors as standard. For 

information on suitable reflectors, contact the place of purchase or a bicycle dealer. 
• Do not continue riding the bicycle if the reflectors are dirty or damaged, otherwise it becomes more difficult for 

oncoming vehicles to see you. 
• lf you are not sure about how to ad just the pins on the pedals, consult a dealer or an agency. 
• lf the gripping force between the shoes and the pedals [the force which stops the shoes from slipping sideways] is 

insufficient, remove the spacers. This will increase the gripping force. lf the gripping force on the shoes is 
increased, you will not be able to disengage your feet from the pedals by sliding them sideways unless you first 
raise your feet from the pedals. To avoid falling off the bicycle and suffering serious injury, practice engaging and 
disengaging one foot from the pedal with the otherfoot firmly on the ground until you become used to the 
operation. lf you cannot get used to this operation, install the spacers. 

• Because the pins are long, they may cause injury if they come into direct contact with your skin. Be sure to wear 
clothing and protective gear which is suitable for the way in which the bicycle is tobe used. 

NOTE 

• In addition, if pedaling performance does not feel normal, check this once more. 
• lf you experience any trouble with the rotating parts of the pedal, the pedal may require adjustment. Contact the 

place of purchase or a bicycle dealer. 
• Parts are not guaranteed to resist natural wear or deterioration resulting from normal use. 

REGULAR INSPECTIONS BEFORE RIDING THE BICYCLE 

Before riding the bicycle, check the following items. lf any problems are found with the following items, contact the 
place of purchase or a bicycle dealer:. 

• Are the fastening sections fi xed securely? 

• 1s there a large gap between the cleats and the pedals because of wear? 

• Are there any abnormalities in the engagement and release of the cleats? 

• Are there any abnormal noises? 

NAMES OF PARTS ADJUSTING THE SPRING TENSION OF THE PEDALS 

• The spring tension of the pedals can be adjusted by turning the adjustment screw. 
• Clicking the adjustment screw changes the tension one step. There are three clicks per turn. 
• The adjustment screw is located at the rear of each binding, resulting in four positions in total. (2 positions in total 

of both pedals for some models) 
• Adjust the spring force to the optimal cleat holding force when releasing the cleats from the bindings. 
• Equalize the cleat holding forces at four positions (2 positions for some models) by checking the adjustment plate 

position and counting the number of turns of the adjustment screws. 
• Turning the adjustment screw clockwise increases the spring tension, and turning it counterclockwise decreases it. 

NOTE, 

• In order to prevent accidental or unintentional release from occurring, make sure all the spring tensions are 
properly adjusted and check the spring tensions. 

• lf the spring tensions are not adjusted equally, it can cause the rider diffi culty to engage or release from the 
pedals. The spring tension should be adjusted equally for both the right and left pedal. 

USING THE PEALS AND CLEATS (SINGLE RELEASE MODE CLEATSJ 

Before riding the bicycle, check the following items. lf any problems are found with the following items, contact the 
place of purchase or a bicycle dealer. 

CD WARNING 

Do not use the pedals and cleats in any way other than as described in these user's manuals. 
The cleats are designed to engage and release from the pedals when facing forward. 
See below for instructions on how to install the cleats. 

FAILURE TO FOLLOWTHESE INSTRUCTIONS MAY RESULT 
IN SERIOUS PERSONAL INJURY. 

Single release mode cleats are available for use with these pedals. This type of cleat has its own distinctive 
features, so be sure to read the Service lnstructions carefully 

■ ENGAGING THE CLEATS WITH THE PEDALS 

Press the cleats into the pedals with a forward and downward motion. 

■ RELEASING THE CLEATS FROM THE PEDALS 

Single release mode cleats: 

• These cleats only release when the heel is moved outward. 
They will not release if the heel is twisted in any other direction. 

• Upward force may be applied to the pedal, since they will not release unless the foot is twisted outward. 

• The cleats will not necessarily release if you lose your balance. Accordingly, for places and conditions where it 
Looks as though you may lose balance, make sure that you have suffi cient time to release the cleats beforehand. 

• When you are pedaling vigorously, your heel may inadvertently twist outward and this may cause the cleat to 
release accidentally. This can be prevented by adjusting the amount of force required to release the cleats; you 
should practice until you are accustomed to the amount of force and the angle required to release the cleats. lf 
the cleat releases by accident, you may fall off the bicycle and serious injury may result. 

REPLACEMENT OF THE CLEATS AND BODY COVER 

The cleats and body cover are prone to wear and tear and need to be replaced periodically. 
The cleats and body cover should be replaced at a dealer or an agency as soon as possible after they become warn 
and diffi cult to release, or release with much less effort than when they were new. 

FLAT PEDALS 
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Manual FLAT PEDALS 

INTRODUCTION 

These instructions of use are part of the product. lt contains important instructions for mounting, adjusting and 
using platform pedals correctly. Please read and observe all instructions of use and care before using the product. 
Use the product only as described and only for the intended applications. When passing the product on to third 
parties, please hand over all pertaining documents too. 

IMPORTANT NOTICE 

• Contact the place of purchase or a bicycle dealer for information on installation and adjustment of the products 
which are not found in the user·s manual. A dealer·s manual for professional and experienced bicycle mechanics. 

• Do not disassemble or alter this product. 

FOR SAFETY BE SURE TO READ THIS USER'S MANUAL THOROUGHLY BEFORE USE 
AN□ FOLLOW IT FOR CORRECT USE. 

IMPORTANT SAFETY IN FORMATION 

For replacement information, contact the place of purchase or a bicycle dealer. 

CDwARNING 

• lf you are not sure about how to ad just the pins on the pedals, consult a dealer or an agency. 
• lf the gripping force between the shoes and the pedals (the force which stops the shoes from slipping sideways) is 

insuffi cient, remove the spacers or switch to lang pins to increase the force. This will increase the gripping force. lf 
the gripping force on the shoes is increased, you will not be able to disengage your feet from the pedals by sliding 
them sideways unless you fi rst raise your feet from the pedals. To avoid falling off the bicycle and suffering serious 
injury, practice engaging and disengaging one foot from the pedal with the other foot fi rmly on the ground until you 
become used to the operation. lf you cannot get used to this operation, install the spacers. 

• Because the pins are long, they may cause injury if they come into direct contact with your skin. Be sure to wear 
clothing and protective gear which is suitable for the way in which the bicycle is tobe used. 

• Be sure to attach refl ectors to the bicycle when riding at night. Do not continue riding the bicycle if the reflectors 
are dirty or damaged, otherwise it becomes more diffi cult for oncoming vehicles to see you. 

• After reading the user's manual carefully, keep it in a safe place for later reference. 

NOTE 

• In addition, if pedaling performance does not feel normal, check this once more. 
• lf you experience any trouble with the rotating parts of the pedal, the pedal may require adjustment. Contact the 

place of purchase or a bicycle dealer. 
• An optional reflector set is available for some pedals. Please consult a dealer or an agency. 
• Products are not guaranteed against natural wear and deterioration from normal use and aging. 

REGULAR INSPECTIONS BEFORE RIDING THE BICYCLE 

Before riding the bicycle, check the following items. lf any problems are found with the following items, contact the 
place of purchase or a bicycle dealer. 

• Are the fastening sections fixed securely? 

• Are there any abnormal noises? 

• Check the bearing clearance? 

NAMES OF PARTS 

The shape differs depending on the model. Some models come with spacers of different thicknesses, while 
other models do not come with any spacers at all. 

PENDING SYSTEM GMBH & CO KG 
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 

D-95679 Waldershof 

ÚVOD

Tento návod k použití je součástí produktu. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, seřízení a
správně používat pedály SPD. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte všechny pokyny 
k použití a péči. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pouze pro zamýšlené 
aplikace. Při předávání produktu třetím stranám odevzdejte také všechny související 
dokumenty.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

• Informace o instalaci a seřízení produktů získáte u místa nákupu nebo u prodejce jízdních 
kol
které nejsou uvedeny v uživatelské příručce.

• Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte.

PRO BEZPEČNOST SI PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO 
UŽIVATELSKU PŘÍRUČKU A DODRŽUJTE HO PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro informace o výměně kontaktujte místo zakoupení nebo prodejce jízdních kol.

VAROVÁNÍ PRO RODIČE / ZÁCHRANU
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU V SOULADU S TĚMITO UŽIVATELSKÝMI 
PŘÍRUČKAMI JE NEZBYTNÉ BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE. UJISTĚTE SE, ŽE VY 
A VAŠE DÍTĚ ROZUMÍ TĚMTO UŽIVATELSKÝM PŘÍRUČKÁM. NEDODRŽENÍ  
TÉTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB.

VAROVÁNÍ
• Tyto pedály jsou navrženy tak, že je uvolníte pouze tehdy, když je to určeno. Nejsou určeny 
k uvolnění automaticky, například při pádu z kola.
• S tímto výrobkem používejte pouze boty SPD. Jiné typy bot se nemusí uvolnit z pedálů 
nebo se mohou uvolnit nečekaně.
• Používejte pouze příchytky CUBE/RFR a pevně utáhněte montážní šrouby k botám.
• Před jízdou s těmito pedály a botami se ujistěte, že rozumíte obsluze zapínací/uvolňovací 
mechanismus pro pedály a zarážky (boty).
• Než se pokusíte jet s těmito pedály a botami, zabrzděte a položte jednu nohu na zem, cvičte 
zapojování a uvolňování každé boty z pedálu, dokud tak neučiníte přirozeně as minimálním 
úsilím.
• Nejprve jezděte na rovném povrchu, dokud si nezvyknete zabírat a uvolňovat boty z pedálů.
• Před jízdou upravte napětí pružin pedálů podle svých představ. Pokud je napětí pružin 
pedálů nízké,
zarážky se mohou náhodně uvolnit a vy můžete ztratit rovnováhu a spadnout z kola. Pokud je 
napětí pružiny pedálu moc vysoko, špunty se nedají snadno uvolnit.
• Při jízdě nízkou rychlostí nebo když existuje možnost, že budete muset jízdu přerušit (např.
zatáčení nazpět, přibližování se ke křižovatce, jízda do kopce nebo zatáčení po slepé zatáčce), 
uvolněte boty z pedálu předem, abyste mohli kdykoli rychle položit nohy na zem.
• Při jízdě v nepříznivých podmínkách použijte lehčí napnutí pružiny pro upevnění zarážek 
pedálu.
• Chraňte příchytky a vázání před nečistotami a nečistotami, abyste zajistili správné zapojení 
a uvolnění.
• Nezapomeňte pravidelně kontrolovat opotřebení zarážek. Když jsou zarážky opotřebované, 
vyměňte je. Vždy zkontrolujte napnutí pružiny před jízdou a po výměně zarážek pedálu.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE VÝŠE UVEDENÁ VAROVÁNÍ.
Pokud nebudou dodržována varování, vaše boty se nemusí vysunout z pedálů, když máte v 
úmyslu, nebo se neočekávaně nebo náhodně vysune a může dojít k vážnému zranění.

• Při jízdě po veřejných komunikacích nezapomeňte na kolo připevnit odrazky.
• Volitelné reflektory jsou k dispozici pro modely, které nejsou standardně vybaveny 
reflektory. Pro
informace o vhodných odrazkách kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
• Nepokračujte v jízdě na kole, pokud jsou odrazky znečištěné nebo poškozené, jinak to bude 
obtížnější pro protijedoucí vozidla, aby vás viděli.
• Pokud si nejste jisti, jak nastavit pouze čepy na pedálech, poraďte se s prodejcem nebo 
agenturou.
• Pokud je svěrná síla mezi botami a pedály [síla, která zabraňuje sklouznutí bot do stran]
nedostatečné, odstraňte distanční vložky. Tím se zvýší síla uchopení. Pokud je uchopovací 
síla na boty
zvýšená, nebudete moci uvolnit nohy z pedálů jejich posunutím do strany, pokud to neuděláte 
jako první zvedněte nohy z pedálů. Abyste se vyhnuli pádu z kola a vážnému zranění, cvičte 
zapojení a
uvolněte jednu nohu z pedálu a druhou nohu pevně opřete o zem, dokud si na to nezvyknete
úkon. Pokud si na tuto operaci nemůžete zvyknout, nainstalujte rozpěrky.
• Protože jsou kolíky dlouhé, mohou při přímém kontaktu s pokožkou způsobit zranění. 
Určitě nosit
oblečení a ochranné pomůcky, které jsou vhodné pro způsob používání jízdního kola.

POZNÁMKA

• Navíc, pokud se vám šlapání nezdá normální, zkontrolujte to ještě jednou.
• Pokud zaznamenáte jakýkoli problém s rotujícími částmi pedálu, může být nutné pedál 
seřídit. Kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
• U dílů není zaručeno, že budou odolávat přirozenému opotřebení nebo poškození 
způsobenému normálním používáním.

PRAVIDELNÉ KONTROLY PŘED JÍZDOU NA KOLO

Před jízdou na kole zkontrolujte následující položky. Pokud zjistíte jakékoli problémy s 
následujícími položkami, kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol:.

• Jsou upevňovací části bezpečně upevněny?
• Je mezi zarážkami a pedály velká mezera kvůli opotřebení?
• Existují nějaké abnormality v zapínání a uvolňování zarážek?
• Vyskytují se nějaké neobvyklé zvuky?

Manuál Manuál

Názvy dílů

zámek Seřizovací šroub pro napětí pružiny

imbus

držák odrazky

imbus

klika

zámek

podložka

šrouby

SEŘÍZENÍ NAPĚTÍ PRUŽINY PEDÁLŮ

• Předpětí pružin pedálů lze nastavit otáčením seřizovacího šroubu.
• Kliknutím na seřizovací šroub změníte napětí o jeden krok. V každém tahu jsou tři 
kliknutí.
• Nastavovací šroub je umístěn na zadní straně každého vázání, což má celkem čtyři 
polohy. (celkem 2 pozice obou pedálů u některých modelů)
• Při uvolňování zarážek z vázání nastavte sílu pružiny na optimální přídržnou sílu 
zarážky.
• Vyrovnejte přídržné síly zarážky ve čtyřech polohách (2 polohy u některých modelů) 
kontrolou seřizovací desky polohy a počítání počtu otáček seřizovacích šroubů.
• Otáčením seřizovacího šroubu ve směru hodinových ručiček se napětí pružiny zvyšuje 
a otáčením proti směru hodinových ručiček je snižuje.

POZNÁMKA

• Abyste zabránili náhodnému nebo neúmyslnému uvolnění, ujistěte se, že jsou všechna 
napnutí pružiny
správně seřízené a zkontrolujte napnutí pružin.
• Pokud není napětí pružin nastaveno rovnoměrně, může to způsobit, že jezdec bude mít 
potíže se zasunutím nebo uvolněním pedálů. Napětí pružiny by mělo být nastaveno stejně 
pro pravý i levý pedál.

POUŽITÍ SPD
Před jízdou na kole zkontrolujte následující položky. Pokud zjistíte jakékoli problémy s 
následujícími položkami, kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.

VAROVÁNÍ

Pedály a zarážky nepoužívejte jiným způsobem, než jak je popsáno v této 
uživatelské příručce.
Zarážky jsou navrženy tak, aby zapadly a uvolnily z pedálů, když jsou čelem 
dopředu.
Pokyny k instalaci zarážek naleznete níže.

NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNŮ MŮŽE DOJÍT K DŮSLEDKU
PŘI VÁŽNÉM ZRANĚNÍ OSOB.

Pro použití s těmito pedály jsou k dispozici zarážky s jedním uvolněním. Tento 
typ kopačky má svůj vlastní charakteristický rys, takže si pozorně přečtěte 
servisní pokyny

■ ZAPOJENÍ ZÁMKU S PEDÁLY
Zatlačte zarážky do pedálů pohybem dopředu a dolů.

UVOLNĚNÍ PÁSEK Z PEDÁLŮ

Jednorázové zarážky:

Tyto zarážky se uvolní pouze tehdy, když se pata posune ven.
Neuvolní se, pokud je pata zkroucená jiným směrem.

Na pedál může být aplikována síla směrem nahoru, protože se neuvolní, dokud není noha 
zkroucená směrem ven.

Zarážky se nemusí nutně uvolnit, pokud ztratíte rovnováhu. Podle toho pro místa a 
podmínky, kde to vypadá, že byste mohli ztratit rovnováhu, ujistěte se, že máte dostatek 
času na uvolnění zarážek předem.
Když šlapete prudce, může se vám pata neúmyslně vykroutit směrem ven a to může 
způsobit, že se zarážka náhodně uvolnit. Tomu lze předejít úpravou velikosti síly 
potřebné k uvolnění zarážek; vy byste měli cvičit, dokud si nezvyknete na množství 
síly a úhel potřebný k uvolnění zarážek. Pokud se zarážka náhodou uvolní, můžete 
spadnout z kola a způsobit vážné zranění.

VÝMĚNA KOPAČEK A KRYTU TĚLA

Zarážky a kryt těla jsou náchylné k opotřebení a je třeba je pravidelně vyměňovat.
Zarážky a kryt těla by měly být vyměněny u prodejce nebo agentury co nejdříve po 
upozornění a je obtížné je uvolnit nebo je uvolnit s mnohem menším úsilím, než když byly 
nové.

ÚVOD

Tento návod k použití je součástí produktu. Obsahuje důležité pokyny pro montáž, 
seřízení a
správným používáním pedálů plošiny. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte 
všechny pokyny k použití a péči. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno, a pouze 
pro zamýšlené aplikace. Při předávání produktu třetí straně, odevzdejte také všechny 
související dokumenty.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ
• Informace o instalaci a seřízení produktů získáte u místa nákupu nebo u prodejce 
jízdních kol
které nejsou uvedeny v uživatelské příručce. Manuál prodejce pro profesionální a 
zkušené mechaniky jízdních kol.
• Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte.

PRO BEZPEČNOST SI PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TUTO 
UŽIVATELSKU PŘÍRUČKU A DODRŽUJTE HO PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ INFORMACE
Pro informace o výměně kontaktujte místo zakoupení nebo prodejce jízdních kol.

VAROVÁNÍ
• Pokud si nejste jisti, jak nastavit pouze čepy na pedálech, poraďte se s prodejcem nebo 
agenturou.
• Pokud je svěrná síla mezi botami a pedály (síla, která zabraňuje sklouznutí bot do stran)
nedostatečné, odstraňte distanční vložky nebo přepněte na kolíku, abyste zvýšili sílu. Tím 
se zvýší síla uchopení. Pokud je zvýšena úchopová síla na boty, skluzem se vám nepodaří 
odpojit nohy od pedálů, pokud nejprve nezvednete nohy z pedálů. Aby nedošlo k pádu z 
kola a vážnému utrpení zranění, nacvičte zapojování a uvolňování jedné nohy z pedálu s 
druhou nohou pevně na zemi, dokud si nezvyknete na operaci. Pokud si na tuto operaci 
nemůžete zvyknout, nainstalujte rozpěrky.
• Protože jsou kolíky dlouhé, mohou při přímém kontaktu s pokožkou způsobit zranění. 
Určitě nosit oblečení a ochranné pomůcky, které jsou vhodné pro způsob používání 
jízdního kola.
• Při jízdě v noci nezapomeňte na kolo připevnit odrazky. Nepokračujte v jízdě na kole, 
pokud jsou odrazky špinavé nebo poškozené, jinak bude pro protijedoucí vozidla 
obtížnější vás vidět.
• Po pečlivém přečtení uživatelské příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro 
pozdější použití.

POZNÁMKA
• Navíc, pokud se vám šlapání nezdá normální, zkontrolujte to ještě jednou.
• Pokud zaznamenáte jakýkoli problém s rotujícími částmi pedálu, může být nutné pedál 
seřídit. Kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
• Pro některé pedály je k dispozici volitelná sada odrazek. Obraťte se prosím na prodejce 
nebo agenturu.
• Na výrobky se nevztahuje záruka proti přirozenému opotřebení a znehodnocení běžným 
používáním a stárnutím.

PRAVIDELNÉ KONTROLY PŘED JÍZDOU NA KOLO
Před jízdou na kole zkontrolujte následující položky. Pokud zjistíte jakékoli problémy s 
následujícími položkami, kontaktujte místo nákupu nebo prodejce jízdních kol.
• Jsou upevňovací části bezpečně upevněny?
• Vyskytují se nějaké neobvyklé zvuky?
• Zkontrolujte vůli ložisek?

NÁZVY DÍLŮ

Tvar se liší v závislosti na modelu. Některé modely jsou dodávány s rozpěrkami různých 
tlouštěk, zatímco ostatní modely se nedodávají s žádnými distančními vložkami.
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