
 

1 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

RC zavážecí člun se sonarem je určen pro rozvoz 1 kg krmiva pro vaše budoucí 

úlovky. Je osvětlena navigačními světly, můžete tedy krmit i v podvečer nebo z rána. 

Uživatelská příručka 

Zavážecí loďka JABO 2AL / 2BL 
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Dálkový ovladač s dosahem 300 metrů. V balení je vše co potřebujete, včetně 

akumulátoru a nabíječky.  

Funkce sonaru  

• Hloubka vody, zobrazí až 30m 

• Teplota vody 0-40°C 

• Úroveň vybití akumulátoru zavážecí loďky 

• Vypnutí a zapnutí světel loďky 

 

Technické parametry zavážecí loďky  

 

 

1. Člun je vyroben z vysoce kvalitního průmyslového plastu s moderním 

dizajnem. Tělo člunu je odolné a má vysokou pevnost. 

2. Člun plave stabilně a plynule. Kapacita pro náklad krmiva je vysoká.  

3. Komory člunu jsou utěsněny pomocí gumových těsnění, co zvyšuje její 

odolnost vůči tlaku vody. 

4. Disponuje dvěma motory verze 38O a má dvě 3.7 V/10 Ah baterie, které 

umožňují vyšší výdrž motorů. 

5. Člun je vybaven navigačními světly pro rybolov v noci. 

6. Přední světlo je ideální pro rybolov za snížených světelných podmínek a v noci. 

7. Motory umožňují plynulý pohyb ve všech směrech. 
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8. Dálkové ovládání umožňuje kontrolu loďky na delší vzdálenosti a také vyšší 

odolnost vůči rušení jiným rádiovým signálem. Každý člun má unikátní kód pro 

identifikaci. 

9. Dizajn člunu umožňuje větší odolnost vůči vysokým vlnám a nový dizajn 

lodních vrtulí chrání vrtule před poškozením. 

10. Člun je vybaven speciálním světlem pro lákání ryb pro rybolov v noci a 

snížených světelných podmínkách. Sonar umožňuje detekci ryb ve vodě a 

měření hloubky. 

 

 

 

• Dva motory verze 380 

• Pohon: 6.4V 10 Ah  Li-ion 

• Rychlost:  80 metrů za minutu 

• Dosah: 300 m 

• Rozměry modelu (D x Š x H): 620mm x 263 mm x 180 mm 

• Hmotnost:  

cca 2.6 kg (včetně baterie) u verzí JABO 2AL/2BL s 10 Ah baterii  

cca 3 kg (včetně baterie) u verzí JABO 2AL/2BL s 20 Ah baterii 

• Nosnost: cca 1 kg krmiva 

• Frekvence sonaru: 200 KHz 

• Úhel sonaru: 20 stupňů 

• Lokalizace ryb pomocí sonaru: 1 až 32 metrů (2BL) 

• Hloubka ponoru: 0.1 metru 
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• Dno člunu: zesíleno 

• Indikátor nízkého stavu baterie: ano 

• Provozní teplota: 0 až 50 stupňů teploty vody 

• Typ dálkového ovládání: ovládání pomocí ovládacích pák 

• Kapacita přenosu signálu dálkového ovládání: 15 dbm 

• Citlivost dálkového ovládání: -110 dbm 

• Dosah dálkového ovládání: 300 metrů v otevřeném prostoru 

•  

 Obsah balení   

• Zavážecí člun JABO 2AL se sonarem  

• Akumulátor 3,7 10 Ah 

• Nabíječka akumulátoru  

• Dálkové ovládání s displejem 

Upozornění k nabíjení baterie člunu   

Otevřete horní kryt zavážecího člunu. Nerozpojujte elektrické kabely, které jsou 

zapojeny. Připojte koncovku nabíječky do nabíjecího portu správným způsobem tak, 

že je jack plně zasunutý v portu pro nabíjení. Při nabíjení dbejte vždy na správnou 

polaritu. Nerespektování předepsané polarity může způsobit vážné poškození baterie 

a také motoru loďky. 

Červený nabíjecí kabel musí být zapojen k červenému kabelu zásuvky a černá 

elektrický kabel k černému kabelu zásuvky. Po skončení nabíjení znovu osaďte 

izolační kroužek a uzavřete kryt. Upevněte kryt pomocí šroubů. 
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Pro nabíjení používejte zásadně originální nabíječku, která je člunem 

dodána výrobcem. Před nabíjením se ujistěte, že je člun vypnutý! 

 

Upozornění k bateriim dálkového ovládání   

Dálkové ovládání používá 3.7 V lithiovou baterii u verze JABO 2AL a 4 AAA baterie u 

verze JABO 2BL. Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovládání. Při 

nabíjení baterie dbejte na správnou polaritu. Před vložení člunu do vody se ujistěte, 

že funkce člunu fungují. Položte člun na rovnou plochu a zapněte jej pomocí vypínače 

do polohy ON- zapnuto.  
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Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku dodávanou výrobcem. 

Mezi člunem a dálkovým ovládáním je navázáno rádiové spojení v případě, že 

kontrolky blikají. V případě, že kontrolky blikají a blikání je spojeno s výstražným 

pípáním, ukazuje to na nízký stav nabití baterie u verze 2 AL. U verze 2BL je nízký 

stav baterie signalizován na displeji dálkového ovládání pomocí výstražného 

upozornění, které je spojeno s výstražným pípáním. 

 

Navázání rádiového signálu   

Zapněte dálkové ovládání a stiskněte tlačítko STOP. Kontrolky začnou blikat a změní 

se z blikajících na svítící. To znamená, že proces párování rádiového signálu mezi 

člunem a dálkovým ovládáním byl úspěšně dokončen. Dálkové ovládání a člun mají 

unikátní kód, který umožňuje ovládání pouze jednoho člunu s jedním dálkovým 

ovládáním ve stejnou dobu.  

Po zapnutí člunu musí přijímač identifikovat tento unikátní kód a toto nastavení 

umožňuje bezproblémové ovládání, i když by byl v dosahu dálkového ovládání jiný 

zaváděcí člun. Pro bezproblémové ovládání musí být kapacita stavu nabití baterie 

alespoň na úrovni 6, nebo víc. V případě, že je kapacita nižší, je nutné baterie dobít, 

nebo vyměnit. 

Popis funkcí 

Forward- pohyb vpřed po stisknutí tohoto tlačítka na dálkovém ovládání a následně 

dojde k pohybu vpřed vlivem otáčení vrtule motoru. Kontrolní světla na levé a pravé 

straně člunu začnou svítit. Po stisknutí tlačítka STOP se člun zastaví přibližně za 40 

sekund. 

Left and right turning- otáčení doleva, nebo doprava. Otáčení provedete 

stisknutím tlačítka Left pro pohyb vlevo, nebo Right pro pohyb vpravo. Při pohybu 
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vlevo se otáčí vrtule pravého motoru a loďka se pohybuje směrem doleva. Při otáčení 

vlevo svítí levá kontrolka na člunu, při otáčení vpravo svítí pravá kontrolka. 

Stop- tlačítko slouží pro zastavení pohybu člunu 

Před samotným uvolněním koše s krmnou směsí pro ryby je nutné člun zastavit! Poté 

stiskněte tlačítko Bite drop- uvolnění koše. 

Ovládání koše je umožněno pomocí magnetu a spínače ovládaného senzorem. Na 

vrchní straně krytu koše jsou šrouby, které je nutné pro delší životnost ošetřit pomocí 

mastného lubrikantu, který odpuzuje vodu a umožňuje větší odolnost šroubů vůči 

vodě. 

Fish tempting light u verze 2BL- světlo na lákání ryb, stiskněte tlačítko LAMP- 

lampa na dálkovém ovládání. Pro vypnutí světla opětovně stiskněte tlačítko LAPM. 

Dálkové ovládání ukazuje stav zapnutí toho světla pomocí indikátoru. 

Night lamp function- noční světlo u verze 2AL. Pro zapnutí, nebo vypnutí stiskněte 

tlačítko LAMP. 

Acceleration function- zrychlení u verze modelu 2AL.Pro zrychlení stiskněte 

zároveň tlačítko + a −. Tato funkce není pro dlouhodobé použití, aby nedošlo 

přehřátí a poškození motoru. 

Distance test- při prvním použití dálkového ovládání a člunu je nutné otestovat 

správné fungování této funkce. Pro test je nutné dvě osoby, kde první osoba jde 

pešky a drží dálkové ovládání a zároveň stiskne tlačítko FORWARD a STOP. 

Druhá osoba sleduje, jestli se vrtule motorů otáčí. Vzdálenost, na kterou je možné 

člun ovládat je 300 metrů. V případě, že nejsou k dispozici 2 osoby, které by mohli 

tuto funkci vyzkoušet, je možné položit člun na vodu a nechat jí pohybovat v blízkosti 

břehu a zároveň změřit vzdálenost. 
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Pressing delay fuction- pro kontrolu prodlevy ovládání stiskněte tlačítko 

FORWARD a LEFT-TURNING, nebo RIGHT-TURNING. Loďka se začne 

pohybovat a po uvolnění tlačítek se dál pohybuje a následně zhruba po 1 minutě se 

zastaví. 

Příprava na provoz 

Před testem odolnosti vůči vodě se ujistěte, že jsou všechny šrouby na těle člunu 

řádně dotaženy a zkontrolujte rovnováhu loďky. V případě, že se loďka naklání na 

stranu, zkontrolujte polohu a umístění baterie uvnitř loďky.   

Test fungování sonaru u verze 2BL 

Správné fungování sonaru je možné pouze na vodě v otevřeném prostranství. 

Fungování sonaru není možné provádět podržením loďky ve vzduchu, nebo umístění 

do plytké vody, jako je například vana, nebo plytký bazén. Tovární nastavení citlivosti 

sonaru je 60 procent jeho kapacity, které odpovídá hloubce 2 až 5 metrů vody.  

V případě, že je hloubka vody více než 5 metrů, je nutné upravit citlivost sonaru. 

Rozsah citlivosti sonaru je mezi stupněm 1 až 100. Pro nastavení sonaru stiskněte 

tlačítko SET – nastavení. Poté co ukazatele na LCD displeji blikají, stiskněte + nebo 

– pro úpravu citlivosti. Vyšší citlivost sonaru je vhodná pro hlubší vodu. Standartní 

škála citlivosti sonaru je v rozsahu 50 až 80 procent kapacity citlivosti. 

Yaw adjustment- úprava kurzu. Protože je člun vybaven dvěma motory, může dojít 

k tomu, že dojde k odchylce od rovného směru pohybu. 

Pro verzi loďky 2AL upravíte nastavení pohybu takto: 

- Položte loďku do vody a stiskněte tlačítko FORWARD pro pohyb vpřed 

- V případě, že dojde k vychýlení z rovného směru, upravte pohyb do 

opačné strany, aby se loď pohyboval rovně. 
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- Jestliže má loďka tendenci se pohybovat směrem doprava, stiskněte 

tlačítko pro úpravu pohybu doleva až do doby, než se směr vyrovná. 

- V případě, že se loď nepohybuje rovně, opakujte úpravu pohybu do 

doby, než dosáhnete rovného směru. 

- Pro uložení nastavení směrového pohybu stiskněte tlačítko 

STOP. 

 

Pro verzi loďky 2BL upravíte nastavení pohybu takto: 

Možnost 1: 

- V případě, že se loďka vychyluje z rovného směru doprava, stiskněte 

tlačítko SET dvakrát. 

-  Následně bliká na displeji dálkového ovládání číslo 8 a směrový pohyb 

upravíte pomocí + nebo – pro úpravu pohybu. 

- Míra upravení směrového pohybu by měla být vždy v rozmezí čísel 10 – 

15 na LCD displeji dálkového ovládání. 

- Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko SET. 

- Položte loďku do vody a stiskněte tlačítko FORWARD pro pohyb 

vpřed. 

- V případě, že se loď nepohybuje rovně, opakujte úpravu pohybu do 

doby, než dosáhnete rovného směru. 

Možnost 2: 

- Položte loďku do vody a stiskněte tlačítko FORWARD pro pohyb 

vpřed. 

- Sledujte směr pohybu loďky. 

- Stiskněte tlačítko FORWARD a + v případě, že se loďka vychyluje 

doprava a tlačítkem + vyrovnáte směr doleva. 
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- Stiskněte tlačítko FORWARD a - v případě, že se loďka vychyluje 

doleva - vyrovnáte směr doprava. 

- Vždy upravujte směr do opačné strany než je vychýlení loďky, to 

znamená vychýlení doprava, úprava doleva a opačně. 

- Položte loďku do vody a stiskněte tlačítko FORWARD pro pohyb 

vpřed. 

- V případě, že se loď nepohybuje rovně, opakujte úpravu pohybu do 

doby, než dosáhnete rovného směru. 

- Pro uložení nastavení směrového pohybu stiskněte tlačítko 

STOP. 

Citlivá úprava pohybu je možná v případě lehké odchylky loďky.  

 

V případě, že jste se pohyb pokusili několikrát upravit a loďka 

se pořád vychyluje z rovného směru, může se jednat o 

technickou závadu, která musí být upravena servisním 

zásahem! 

Upozornění k nabíjení 

K modelům JABO řady 2 je výrobcem dodávána originální nabíječka. Pro nabíjení 

baterie vždy používejte pouze nabíječku, která je tento typ baterie určena. Použitím 

jiné, než dodávané nabíječky riskujete nebezpečí úrazu, nebo vzniku materiálních 

škod na modelu, nebo na okolí. 

Parametry nabíječky jsou 5V 1A DC. Stejná nabíječka je použita pro verzi modelu 

s dálkovým ovládáním 2AL. 

Po zasunutí nabíječky do elektrické sítě svítí zelená kontrolka nabíjení. Doporučené 

hodnoty napětí sítě jsou 110 až 220 V. 

Před nabíjením se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuto a vypínač je v poloze OFF- 

vypnuto. 
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Nabíjení loďky provedete otevřením horního krytu. Při nabíjení loďky svítí červená 

kontrolka. Po úplném dobití baterie svítí kontrolka zeleně. 

Po odpojení nabíječky ze zásuvky přestane kontrolka svítit. 

Doba nabíjení baterie je 16 -18 hodin pro baterii s kapacitou 10A. Po úplném dobití 

baterie je nutné nechat baterii vychladnout po dobu zhruba 2,5 hodiny. 

V případě, že napětí při nabíjení klesne pod 4,05 V, nabíjení se musí opakovat. 

V případě, že baterie vykazuje nízkou kapacitu a je vybitá, je nutné provoz loďky 

ukončit do 10 minut a nechat baterii loďky dobít. 

Doba nabíjení baterie dálkového ovládání je u verze modelu JABO 2AL 1,5 až 2 

hodiny.  

Upozornění 

- Vždy plně dobijte baterii před použitím člunu. 

- V průběhu používání dochází k vybíjení baterie. Stav vybité baterie signalizuje 

dálkové ovládání pomocí výstražného zvukového znamení a kontrolka na zádi člunu 

začne výstražně blikat. V této situaci je nutné okamžitě ukončit provoz člunu, 

vypnout ho pomocí vypínače a dobít baterii. 

- Baterie dálkového ovládání musí být také dostatečně nabity, aby bylo možné člun 

bez problémů ovládat a mít nad ním kontrolu. 

- Při vkládání baterie do dálkového ovladače dbejte na správnou polaritu. Nesprávné 

vložení baterii může způsobit poškození dálkového ovládání. 

Před uvolněním koše s krmnou směsí pro ryby je vždy nutné člun zastavit pomocí 

tlačítka STOP. Poté je možné uvolnit obsah koše s krmnou směsí pomocí tlačítka 

BAIT dropping.  



 

12 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Nikdy nepřekračujte hmotnostní limit koše s krmnou směsí. 

Před ukončením provozu člunu se vždy ujistěte, že je tlačítko pro uvolnění koše 

vypnuto. 

Vždy před skladováním osušte loďku a vyjměte baterie, aby nedošlo k vytečení 

elektrolytické tekutiny a poškození zařízení. 

Při delším nepoužívání loďky je nutné baterii dobít minimálně jednou za 2 měsíce, 

aby nedošlo ke snížení její kapacity vlivem úplného vybití. 

Dbejte, abyste nepoužívali loďku mimo dosah rádiového signálu, který je maximálně 

300 metrů. 

Před použitím člunu se ujistěte, že jsou všechny šrouby na těle člunu řádně utaženy. 

Použití noční lampy 

 

 

Noční lampu na těle člunu zapnete pomocí dálkového ovládání. U verze modelu 2AL 

je samostatné tlačítko pro zapnutí nočního světla. Zapnete a vypnete ho pomocí 

tohoto tlačítka. U verze modelu 2BL je pro zapnutí nutné stisknout kombinaci tlačítek 

STOP a FORWARD současně pro zapnutí i vypnutí. 
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Instalace baterie 

 

1. Uvolněte šrouby a otevřete kryt na horní straně těla člunu. 

2. Správně připojte elektrické svorky baterie a člunu. 

3. Dbejte, aby byli koncovky připojeny dle barevného rozlišení, černá na černou a 

červená na červenou. 

4. Osaďte vrchní kryt a utáhněte šrouby. 

5. Poté otevřete záklopku a zapněte vypínač, abyste se přesvědčili o správném 

zapojení baterie. V případě správného zapojení blikají přední světla. 

Vložení koše s krmnou směsí 

 

1. Správně osaďte smyčku lasa a upevněte jí do otvoru. 

2. Upevnění proveďte provlíknutím přes dva prstence a pevně utáhněte koš na 

krmnou směs 

3. Upevněte koš pomocí stabilizačních sloupků 
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Ovládání verze modelu 2AL a 2BL 

 

 

Forward- pohyb vpřed 

Turn right- otáčení doleva 

Turn left- otáčení doprava 

Stop- zastavení 

Put a hook- zakrmování 

 

Forward- pohyb vpřed 

Turn right- otáčení doleva 

Turn left- otáčení doprava 
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Stop- zastavení 

Put a hook- zakrmování 

Popis dálkového ovládání verze JABO 2AL 

 

Antenna- anténa 

Indicator lamp- kontrolka 

Forward button- pohyb vpřed 
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Turn left button- otočka vlevo 

Stop button- zastavení pohybu 

Reserved key- klíč 

Ground bait button- vyprázdnění koše s krmnou směsí 

Adjustment button- citlivá úprava pohybu 

Night navigation light button- noční světlo 

Battery charge- nabíjení baterie 

Warning lamp- výstražná kontrolka 

Battery charging plug- zástrčka k nabíjení baterie 

Lithium battery- lithiová baterie 

Power switch- zapnutí a vypnutí dálkového ovládání 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Parametry dálkového ovládání verze JABO 2AL 

 

Rozměry: 120 x 43 x 24 mm 

Napětí: 3.7 V lithiová baterie 

Délka antény: 23 mm 

Frekvence: 2.4 GHz 

Automatické vyhledání a párování s člunem. 

Dálkové ovládání upravuje rychlost člunu a směrový pohyb. 
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Parametry dálkového ovládání verze JABO 2BL 

 

 

1. Numerický displej s ukazatelem teploty vody ve stupních Celsia 

2. Výstražné upozornění v případě vypnutí koše s krmnou směsí a návratem loďky 

3. Výstražné upozornění  

a) nastavení citlivosti sonaru v rozmezí 0 -100 ikona číslo 7 

b) úprava směrového pohybu 

4. Úprava rádiové frekvence 

Ukazatel stavu baterie člunu (ikona 5) a dálkového ovládání (ikona 4) 

Ukazatel pohybu ryb zachycených sonarem 

5. Ikona 2 pro stav baterie člunu a dálkového ovládání 

6. Ukazatel hloubky vody, v případě zobrazení --- sonar nesprávně funguje 

7. Ukazatel citlivosti sonaru 
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8. Ukazatel stavu loďky, v případě potíží s provozem bliká 

9. Ukazatel stavu koše s krmnou směsí 

10. Ukazatel zapnutí lampy pro lákání ryb 

11. žádná funkce 

12. Ukazatel pozice ryb ve vodě 

13. Vypínání a zapínání lampy pro lákání ryb 

14. Vypínání a zapínání zadní lampy na těle loďky 

15. Ukazatel zvolené funkce 

16. Nastavení, potvrzení a ukončení 

17. Otáčení vlevo 

18. Pohyb vpřed 

19. Otáčení vpravo 

20. Zastavení 

21. Vyprázdnění koše, pro ukončení stiskněte STOP 

22. Zapínání a vypínání dálkového ovládání 

23. Tlačítko -  

24. Tlačítko + 

Rozsah měření hloubky sonarem tohoto modelu je 0.6 až 32 metrů. Sonar není 

schopen pracovat mimo určený rozsah hloubky. V případě, že je hloubka vody nízká, 

je nutné upravit citlivost sonaru, aby zobrazení bylo správné. Například vhodná 

citlivost do vody o hloubce 5 metrů je 60. Čím je hloubka větší, tím jsou vyšší nároky 

na míru citlivosti sonaru.  

 

 



 

20 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Schéma zavážecí loďky 

 

 

Antenna- anténa 

The front light-přední světlo 

Charging panel-panel nabíjení 

Charge lamp-kontrolka nabíjení 

Power switch-vypínač 

Reed switch-jazýčkový přepínač 

DC jack-jack elektrického kabelu nabíjení 

Charging socket-zásuvka nabíjení 

Yellow-žlutý kabel 

Red-červený kabel 
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White-bílý kabel 

Black-černý kabel 

Motor-motor 

Anode-anoda 

Cathode-katoda 

Lithium battery-lithiová baterie 

Tail lamp-koncová lampa 

Bait warehouse motor-motor ovládající uvolňování koše s krmnou směsí 

Attracting fish lamp-lampa pro lákání ryb 

Temperature sensor-senzor teploty 

Sonar transducer-převodník sonaru 

Receiver-přijímač 

Power switch-vypínač 
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Popis konstrukce člunu 
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Seznam modelových verzí zavážecího člunu 

 

 

Uživatelská příručka Jabo 2 AL a 2 BL 
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Odstraňování závad 

Kontrolka zapnutí nesvítí:  

1. Baterie není vložena: vložte baterii 

2. Baterie není připojena: zkontrolujte připojení baterie 

3. Baterie je zapojena s nesprávnou polaritou: zkontrolujte zapojení baterie 

Kontrolky blikají a loďka vydává výstražné zvukové signály: 

1. Stav nabití baterie je nízký: dobijte baterii 

Na dálkovém ovládání nesvítí LED kontrolka: 

1. Baterie je zapojena s nesprávnou polaritou: zkontrolujte polaritu 

2. Baterie je vybitá: dobijte baterii 

3. Vypínač dálkového ovládání není zapnutý: zapněte dálkové ovládání do polohy 

ON- zapnuto 

LED kontrolka vysílače bliká: 

1. Stav baterie je nízký: vyměňte, nebo dobijte baterii 

Po zapnutí nefunguje ovládání koše s krmnou směsí pro ryby: 

1. Před vyprázdněním koše s krmnou směsí je nutné stisknout tlačítko STOP: 

dodržujte instrukce ohledně postupu vyprázdnění koše 

Loďka se ve vodě naklání: 

1. Baterie je nesprávně vložena a člun není v rovnováze: zkontrolujte umístění 

baterie 
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Loďka se nepohybuje rovně při pohybu vpřed:  

1. Upravte nastavení směrového pohybu tak, aby byl směr pohybu rovný 

Loďka se při pohybu otáčí doleva, nebo doprava: 

1. Jeden z motorů nefunguje správně: motor, nebo vrtule motoru je poškozena, 

zkontrolujte technický stav plavidla, funkčnost motoru a stav vrtule motoru 

LCD displej je zobrazeno mnoho ikon s rybami: 

1. Stiskněte tlačítko DEMO pro návrat z DEMO režimu 

2. Citlivost sonaru je vysoká: upravte citlivost sonaru dle aktuální hloubky vody 

Ukazatel hloubky ukazuje nesprávnou hloubku:  

1. upravte citlivost sonaru 

Ovládání koše s krmnou směsí nefunguje: 

1. Kryt koše není správně osazen: magnet, nebo jazýček ovládání koše není ve 

správné poloze: zkontrolujte a upravte polohu vrchního krytu, některá z částí 

je poškozena, zajistěte opravu koše 

Koš nemůže uvolnit svůj obsah s krmnou směsí: 

1. Chyba 2059- žlab je ucpaný 

2. Chyba 2053 a 2050 mechanizmus je blokovaný 

Zkontrolujte stav a osazení koše, odstraňte tělesa, které blokují mechanizmus 

uvolňování koše, nebo vyměňte poškozené díly. 
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