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Zdravím, koupil jsem starší CF moto 510 RX a trochu to oprašuju. Včera jsem si všiml lanka, které je
prodloužené drátem za pružinku a zakončené na brzdovém pedálu. Lanko vede asi k řadící páce. Sundal
jsem drát a zahýbal s lankem a teď nevím jestli jsem to vrátil do stejné polohy jak bylo. K čemu slouží to
lanko. Mohu to zatím tak nechat? Nejde mi nahrát foto. Děkuji všem za rady
Lisak123 01.02.2022 20:03:49

Proč myslíš, že to vede k řazení, spíš bych to viděl, že to končí na spínači brzdových
světel.
mariodevil 02.02.2022 05:53:07
Stáhni si rozkres náhradních dílů, podle toho najdeš spoustu věcí jak mají být
poskládané. Jinak doporučené pravidlo je ,,pokud si nejsem jistý, nejdřív se zeptám" .
Navi 02.02.2022 09:03:05
Lisak123> Rukou jsem jel po lanku a končí u té řadící páky. Našel jsem ho v
náhradních dílech a je tam blokace řazení. Viz odkaz:
https://www.ctyrkolk...-X5-A-X6-A-d5494.htm Spínač na brzdy je nad tím propojen
pružinkou, a ten má taky dost. Doporučeného pravidla se budu držet. Chlapi děkuji
paul44 02.02.2022 12:47:12
Navi>Lisak123> Rukou jsem jel po lanku a končí u té řadící páky. Našel jsem ho v
náhradních dílech a je tam blokace řazení. Viz odkaz:
https://www.ctyrkolk...-X5-A-X6-A-d5494.htm Spínač na brzdy je nad tím propojen
pružinkou, a ten má taky dost. Doporučeného pravidla se budu držet. Chlapi děkuji
Je to lanko ke kolíku aretace řadící páky,aby nedošlo za jízdy k přeřazení.Proto je
třeba při řazení stát na brzdě. :-)
Navi 03.02.2022 14:04:57
paul44> Děkuji
Sym 13.07.2022 19:32:38
Ahoj prosím o radu , čtyřkolka sym 200 mi kouří a nevím čím by to mohlo být, kouří
docela dost. Ale jede v pohodě a chytá . Olej ani vodu mi přijde že nežere .
Kašpik 14.07.2022 05:18:17
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zdravím,poradí mi někdo kde seženu venkovní homokloub nebo poloosu na tgb 550i a
nejlépe jak opravit nebo nahradit kloub Pavel.
mariodevil 14.07.2022 05:33:29
Kašpik> Na fb skupině je nějaký Janoušek a ten rozprodává TGB na díly.
Kašpik 15.07.2022 15:17:51
Kde bych ho mohl najít a nebo zatelefonuji.
mariodevil 16.07.2022 06:15:48
Kašpik> https://www.facebook..._id=5158252677597650
mariodevil 16.07.2022 06:17:41
Sym> Modrý kouř = žere olej, bílý kouř = žere vodu. Jinak nevím proč, snad jen že
tam máš benzín s olejem.
Kašpik 17.07.2022 21:51:47
Díky moc za radu.
Sym 18.07.2022 11:20:47
Ještě bych potřeboval poradit &#128578;&#128513; Čtyřkolka mi jede do 52km úplně
v pohodě ale pak už to má takovej dusivej zvuk a nechce to jet rychleji , když dlouho i
přez to držím plyn tak to po chvilce přestane a zrychlí to jako by nic ,nevíte co by to
mohlo být ? &#128578;
mariodevil 19.07.2022 05:34:18
Sym> Musíš jít vylučovací metodou, přísun paliva, přísun vzduchu, přehřívání elektriky.
Sym 26.07.2022 18:12:11
Ahoj nevíte kde mám sehnat na českých stránkách signálové relé ( na blinkry ) na sym
track Runner 200 ?
mariodevil 27.07.2022 05:28:17
Sym> Tak kup univerzální a máš po starostech.
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