
� Bedienungsanleitung
Benzin-Rasenmäher

X Navodila za uporabo bencinske 
kosilnice za travo 

B Upute za montažu i uporabu 

f benzinske kosilice za travu

4 Uputstva za montažu i upotrebu
Benzinska kosilica za travu

j Návod k montáži a obsluze 
Benzinová sekačka na trávu 

W Návod na montáž a obsluhu 
benzínovej kosačky

�
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� Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und 

Sicherheitshinweise lesen und beachten

X Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila za uporabo in 

varnostne napotke.

Bf Prije puštanja u rad pročitajte i pridržavajte se ovih uputa za uporabu 

i sigurnosnih napomena.

4 Prije puštanja u pogon pročitajte i uvažite uputstva za upotrebu i 

napomene bezbednosti.

j Aby se zabránilo poškození převodovky, je třeba provádět přepínání
vrtání/vrtání s příklepem pouze ve vypnutém stavu.

W Aby sa zabránilo poškodeniu prevodovky, smie sa prepínač
vŕtania/príklepového vŕtania prepínať iba vtedy, keď je vŕtačka v stave
pokoja

�
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Vsebina:

1. Varnostni napotki
2. Opis naprave
3. Predpisana namenska uporaba
4. Tehnični podatki
5. Pred uporabo
6. Uporaba
7. Čiščenje, vzdrževanje, skladiščenje,transport in 

naročanje nadomestnih delov
8. Odstranjevanje in ponovna uporaba
9. Načrt iskanja napak
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� Pozor!
Pri uporabi naprav je potrebno upoštevati nekatere
preventivne varnostne ukrepe, da bi preprečili
poškodbe in škodo. Zato skrbno preberite navodila za
uporabo/varnostne napotke in jih dobro shranite tako,
da boste imeli zmeraj na voljo potrebne informacije. V
kolikor bi napravo predali drugim osebam, Vas
prosimo, da jim izročite ta navodila za uporabo /
varnostne napotke. Ne prevzemamo nobene
odgovornosti za nezgode in škodo, do katerih bi
prišlo zaradi neupoštevanja teh navodil in varnostnih
napotkov.

1. Varnostna navodila za ročno vodeno

kosilnico za travo 

Navodila

1. Skrbno preberite navodila za uporabo. Seznanite
se z nastavitvami in s pravilno uporabo stroja. 

2. Nikoli ne dovolite, da bi kosilnico za travo
uporabljali otroci ali osebe, ki niso seznanjene z
navodili za uporabo. Lokalne določbe lahko
določajo najmanjšo dovoljeno starost
uporabnika. 

3. Nikoli ne kosite trave med tem, ko so v bližini
ostale osebe, še posebej otroci ali živali.
Upoštevajte, da je uporabnik oz. oseba, ki stroj
vodi, odgovorna za nesreče z drugimi osebami
ali njihovo lastnino. 

4. V kolikor bi predali napravo drugim osebam, vas
prosimo, da jim izročite ta navodila za
upravljanje kosilnice.

Pripravljalni ukrepi 

1. Med košnjo trave je potrebno vedno nositi dolge
hlače in čvrsto obutev. Trave ne kosite bosonogi
ali v lahkih sandalah. 

2. Preglejte teren, na katerem se bo stroj uporabljal
in odstranite vse predmete, ki bi jih kosilnica
lahko zagrabila in zalučala vstran. 

3. Opozorilo: Bencin je močno vnetljiv: 
- bencin hranite le v zato predvidenih posodah, 
- bencin dolivajte le na prostem in ne kadite med
postopkom polnjenja kosilnice, 
- Bencin je potrebno doliti pred zagonom 
motorja. Med tem, ko je motor prižgan ali, ko je 
kosilnica za travo še vroča, ne smete odpirati 
pokrova rezervoarja ali bencina dolivati. 
- v primeru, da je pri dolivanju bencina bencin 
stekel čez rob rezervoarja, ne smete poizkušati 
zagnati motorja. Namesto tega je potrebno stroj 
odstraniti vstran od površine, ki je polita z 
bencinom. Izognite se vsakršnemu zaganjanju 
motorja dokler razlit bencin ne izhlapi. 

- bencinski rezervoar in druga zapirala 
rezervoarja je v primeru poškodbe potrebno 
zamenjati.

4. Zamenjajte defektne dušilce zvoka.
5. Pred uporabo je vedno potrebno na pogled

pregledati, če so: rezalno orodje, pritrdilni zatiči
in celotna rezalna enota obrabljeni ali
poškodovani. Da bi se izognili
neuravnoteženosti, je poškodovane pritrdilne
zatiče in rezalno orodje potrebno zamenjati po
kompletih. 

6. Pri napravah z več noži upoštevajte, da se zaradi
vrtenja enega noža lahko začno vrteti drugi noži.

Rokovanje

1. Ne pustite, da bi motor z notranjim izgorevanjem
deloval v zaprtih prostorih, v katerih se lahko
nabere nevaren ogljikov monoksid. 

2. Travo kosite le pri dnevni svetlobi ali pri dobri
umetni osvetlitvi. Če je možno, se popolnoma
izogibajte uporabi naprave, ko je trava mokra. 

3. Pri košnji trave vedno pazite na dobro stojo. 
4. Stroj vodite le s hitrostjo hoje. 
5. Za stroje na kolesih velja: Travo vedno kosite

prečno na pobočje, nikoli navzgor ali navzdol po
pobočju. 

6. Posebej pozorni bodite, ko na pobočju
spreminjate smer vožnje (košnje trave).

7. Na prekomerno strmih pobočjih trave ne kosite. 
8. Posebej pozorni bodite, ko kosilnico za travo

obračate ali jo vlečete k sebi. 
9. Rezalni nož ustavite, ko je kosilnico za travo

potrebno nagniti, jo transportirati preko površin,
ki niso travnate in ko kosilnico za travo
premikate proti in vstran od travnate površine, ki
jo je potrebno pokositi. 

10. Kosilnico za travo nikoli ne uporabljajte s
poškodovano zaščitno napravo ali s
poškodovano zaščitno mrežo ali brez montiranih
zaščitnih naprav n.pr. odbojne pločevine in/ali
košare za travo. 

11. Ne spreminjajte regulacijskih nastavitev motorja
ali ne prekoračite normiranega števila vrtljajev. 

12. Zavoro motorja sprostite reden motor zaženete. 
13. V skladu z navodili proizvajalca je potrebno

motor zagnati s previdnostjo. Pazite na zadosten
odmik nog od rezalnega noža. 

14. Pri zaganjanju motorja kosilnica za travo ne sme
biti nagnjena razen, če je kosilnico za travo pri
postopku potrebno privzdigniti. V tem primeru jo
nagnite le tako daleč, kot je nujno potrebno in
dvignite le tisto stran, ki je na nasprotni strani od
uporabnika. 

15. Motorja ne zaganjajte, če stojite pred izmetalnim
kanalom. 

16. Roke in noge nikoli ne vodite na ali pod vrteče

20

SLO



se dele. Vedno se držite vstran od izmetalne
odprtine. 

17. Nikoli ne dvigujte ali nosite kosilnice za travo, ko
je motor prižgan. 

18. Ugasnite motor in snemite pokrov vžigalne
svečke: 
- preden sproščate blokade ali odpravljate 
zamašitve v izmetalnem kanalu 
- preden pregledujete kosilnico za travo, jo 
čistite ali na njej izvajate dela 
- ko ste zadeli tujek. Kosilnico za travo preglejte 
glede poškodb in na njej opravite potrebna 
popravila preden jo ponovno zaženete in z njo 
delate. V primeru, da kosilnica za travo prične 
nenavadno močno vibrirati, jo je potrebno 
skrbno pregledati. 

19. Ugasnite motor:
- ko se oddaljite od kosilnice za travo
- preden dolivate bencin.

20. Pri ugašanju motorja je potrebno regulator plina
postaviti v položaj za izklop. Bencinsko pipo je
potrebno zapreti. 

21. Obratovanje stroja pri prekomerni hitrosti lahko 
poveča nevarnost nezgod.

22. Bodite previdni pri izvajanju nastavitev na stroju 
in se izogibajte vstavljanju prstov med 
premikajoče se rezalno orodje in trde dele 
naprave

Vzdrževanje in skladiščenje

1. Poskrbite, da so vse matice, sorniki in vijaki
trdno priviti in da je naprava v varnem delovnem
stanju. 

2. Kosilnice za travo s polnim rezervoarjem nikoli
ne puščajte znotraj zgradbe, v kateri lahko
bencinski hlapi pridejo v stik z odprtim ognjem
ali z iskrami. 

3. Preden kosilnico za travo postavite v zaprti
prostor počakajte, da se motor ohladi. 

4. Da bi se izognili nevarnosti požara, je potrebno
motor, izpuh in področje okoli rezervoarja za
gorivo vzdrževati v čistem stanju (odstranite
travo, listje ali iztekajočo mazivo oz. olje). 

5. V rednih časovnih intervalih preverite košaro za
travo glede obrabe ali izgube tehnične
uporabnosti. 

6. Iz varnostnih razlogov zamenjajte porabljene ali
poškodovane dele. 

7. V primeru, da je bencinski rezervoar potrebno
izprazniti, je to potrebno izvršiti na prostem in s
pomočjo sesalne črpalke za bencin (dobi se v
trgovinah z gradbenim materialom). 

� OPOZORILO!
Preberite varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil ima
lahko za posledico električni udar, požar in/ali hude
poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navodila za
kasnejšo uporabo.

Obrazložitev simbolov na napravi (Silka 24):
1) Prebereite navodila za upravljanje 
2) Pozor! Nevarnost zaradi delov, ki jih lahko vrže 

kosilnica ven. Držite varnostno razdaljo. 
3) Pozor! Previdnost zaradi ostrih nožev! Pred vsemi 

vzdrževalnimi, popravilnimi, čistilnimi in 
nastavitvenimi deli ugasnite motor in snemite 
vtikač iz vžigalne svečke.

4) Pred zagonom nalijte olje in gorivo.
5) Previdnost! Uporabljajte zaščito za ušesa in 

zaščitna očala. 
6) Ročica za zagon / ustavitev motorja 

(I=motor vključen; 0= motor izključen)

2. Opis naprave (Slike 1-3)
1 Potisni ročaj
2 Ročica za zagon/zaustavitev motorja (motorna

zavora)
3 Ročica za regulacijo nastavitve motorja (ročica za

plin)
4 Bencinski rezervoar
5 Zagonska žica
6 Zračni filter
7 Vžigalna svečka
8 Palica za merjenje nivoja olja
9 Ročica za nastavitev višine košnje
10 Loputa za lovilno vrečo
11 Lovilna vreča
12 Zgornji potisni ročaj
13 Ključ za vžigalno svečko
14 Jeklena palčka za ključ vžigalne svečke
15 Vijak za držalo kabla
16 2x trak za vezanje kabla
17. Spodnji potisni ročaj
18. Vijaki za pritrditev spodnjega potisnega ročaja
19. Matice za pritrditev spodnjega potisnega ročaja
20. Vijaki za pritrditev zgornjega potisnega ročaja
21. Zvezdasti vijaki
22. Vodilo kabla za zagon
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3. Predpisana namenska uporaba 

Bencinska kosilnica za travo je primerna za privatno
uporabo na vrtu in na ljubiteljskem vrtu. 

Kot kosilnice za privatno uporabo na vrtu in na
ljubiteljskem vrtu se smatrajo tiste kosilnice za travo,
katerih letna uporaba praviloma ne presega 50 ur in
se uporabljajo pretežno za negovanje trave ali
travnatih površin ampak ne v javnih parkih, športnih
prizoriščih, kmetijstvu in gozdarstvo. 

Prosimo, da upoštevate, da naše naprave niso bile
konstruirane za namene profesionalne, obrtniške ali
industrijske uporabe. Ne prevzemamo nobenega
jamstva, če se naprava uporablja za profesionalne,
obrtniške ali industrijske namene ali za izvajanje
podobnih dejavnosti.

Upoštevanje proizvajalčevih navodil za uporabo je
predpogoj za pravilno uporabo kosilnice za travo.
Navodila za uporabo vsebujejo tudi navodila za
obratovanje, vzdrževanje in pogoje za vzdrževanje. 

Pozor! Zaradi nevarnosti, da bi se uporabnik lahko
telesno poškodoval, se kosilnica za travo ne sme
uporabljati za naslednja dela: za prirezovanje
grmovja in živih meja, za rezanje in sekanje plezalnih
rastlin ali trave na strehah ali v balkonskih koritih ter
za čiščenje (sesanje) pešpoti in kot rezalnik za
rezanje hlodov ali odrezanih delov žive meje. Nadalje
se kosilnica za travo ne sme uporabljati kot
okopalnik za poravnavanje vzpetin kot so n.pr. krtovi
griči. 

Iz varnostnih razlogov se kosilnica za travo ne sme
uporabljati kot pogonski agregat za drugo delovno
orodje in orodne garniture kakršnih koli drugih vrst. 

4. Tehnični podatki

Tip motorja: Enocilindrski štiritaktni motor 135 ccm

Moč motorja - max.: 2,75 kW/3,75 KM

Normirano število vrtljajev: 3100 min-1

Gorivo: neosvinčeni bencin

Prostornina rezervoarja: ca. 1,3 l

Motorno olje: ca. 0,6 l / 15W40

Vžigalna svečka: F6TC

Razmak elektrod: 0,5 - 0,6 mm

Nastavitev višine rezanja: centralno (32-70 mm)

Širina rezanja: 460 mm

Nivo zvočnega tlaka LpA: 76 dB (A)

Nivo zvočne moči LWA: 96 dB (A)

Vibracije ahw: 2,56 m/s2

Teža: 33,5 kg

5. Pred prvim zagonom
5.1 Montaža komponent.
Ob dobavi so nekateri deli demontirani. Montaža je
enostavna, če se ravnate po naslednjih navodilih.
Pozor! Za montažo in za vzdrževalna dela
potrebujete naslednje dodatno orodje, ki ni
vsebovano v obsegu dobave:
� Viličasti ključ - velikost 10
� Očesni ključ - velikost 12
� Viličasti ključ - velikost 13
� Plitvo korito za sprejem olja (za menjavo olja)
� Merilna posoda - 1 liter (odporna na olje/bencin)
� Bencinski kanister (5 litrov zadostuje za pribl. 6 ur

delovanja)
� Lijak (ki se ujema z nastavkom za dolivanje

bencina)
� Gospodinjska krpa (za brisanje ostankov

olja/bencina; predate jo med odpadke na
bencinski črpalki)

� Črpalko za črpanje bencina (plastična izvedba;
dobite jo v trgovinah z gradbenim materialom)

� Kanta za olje z ročno črpalko (dobite jo v
trgovinah z gradbenim materialom)

� 1 l motornega olja 15 W-40

Montaža kosilnice
1. Kosilnico in njene sestavne dele vzemite iz

embalaže in se prepričajte, da so vsi deli prisotni
(Slike 2-3).

2. Z vijaki (Slika 4/Poz. 18) in maticami (Slika 4/Poz.
19) pritrdite spodnji potisni ročaj (Slika 4/Poz. 17)
na ohišje kosilnice. Zdaj pa zgornji potisni ročaj
(Slika 5/Poz. 12) z vijaki (Slika 5/Poz. 20) in
zvezdastimi maticami (Slika 5/Poz. 21) pritrdite
na spodnji potisni ročaj. Pri tem ne pozabite
montirati vodilo zagonske žice (Slika 5/Poz. 22).
Zdaj pa nataknite žico za zagon/zaustavitev
motorja (Slika 6). Za enostavno natikanje žice je
najbolje, da ročico vzamete iz njenega ležišča.

3. Žico za zagon nataknite na vodilo žice za zagon
(Slika 7).

4. Držalo kabla z vijakom (Slika 3/ Poz. 15) pritrdite
na potisni ročaj (Slika 8).

5. Žico s pomočjo trakov za vezanje (Slika 3 /Poz.
16) pritrdite na potisni ročaj tako kot je to
prikazano na sliki 9.
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6. Z eno roko dvignite loputo odprtine za
izmetavanje, z drugo roko pa obesite lovilno
vrečo na sprejemne dele, ki se nahajajo na ohišju
(Slika 14)

5.2 Nastavljanje višine košnje

Pozor! Nastavljanje višine košnje se lahko izvaja

le, ko je motor ugasnjen in ko pokrov vžigalne

svečke ni na vžigalni svečki. 

� Preden pričnete s košnjo preverite, če rezalno
orodje ni topo in če niso pritrdila za rezalno
orodje poškodovana. Topo in/ali poškodovano
rezalno orodje eventualno zamenjajte v
kompletu, da ne bi prišlo do neuravnoteženosti.
Pri tem ugasnite motor in snemite pokrov
vžigalne svečke. 

� Nastavljanje višine košnje se izvrši centralno z
ročico za nastavljanje višine košnje (slika 1/poz.
9). Nastavite lahko 5 različnih višin košnje. 

� Nastavljalno ročico potegnite navzven in
nastavite želeno višino košnje. Ročica v želenem
položaju zaskoči. 

6. Uporaba

Pozor!

Motor je dobavljen brez olja. Zato je pred prvim

zagonom nujno potrebno doliti 0,6 l olja. Za to

uporabite normalno večnamensko olje (15W40).

Nivo olja je potrebno preveriti pred vsako košnjo.

(glej »Kontrola nivoja olja«).

Da bi preprečili nenameravani zagon kosilnice za
travo, je le-ta opremljena z zavoro za motor (Slika
10/Poz. A), katero je potrebno aktivirati preden
zaženete kosilnico za travo. Ko spustite ročico
zavore za motor, se mora le-ta vrniti v svoj
izhodiščni položaj in motor avtomatsko ugasne. 

Preden zaženete kosilnico za travo, odprite
bencinsko pipico (Slika 11, puščica = bencinska
pipica odprta). Pomaknite regulator plina (Slika 12) v
položaj “N”. Sklopite ročico zavore za motor (Slika
10/Pos. A) in močno potegnite za zagonsko vrvico. Z
regulatorjem za plin lahko regulirate hitrost in vrtenje
noža (Slika 12).

Preden pričnete s košnjo trave, je potrebno ta
postopek izvesti nekaj krat, da bi se prepričali, da
vse deluje pravilno. Vsakič, ko morate na vaši
kosilnici za travo izvesti kakršna koli nastavljalna
dela in/ali popravila počakajte, da se nož preneha
vrteti. 

Pred vsakimi nastavljalnimi deli, popravili in
vzdrževalnimi deli ugasnite motor. 

Navodila:

1. Zavora motorja (slika 10/poz. A): Za ugašanje
motorja uporabljajte ročico. Če ročico izpustite,
se motor in rezalni nož avtomatsko ustavita. Za
košnjo pa ročico držite v položaju za delo (slika
10). Preden dejansko pričnete s košnjo trave,
večkrat preverite ročico za zagon/ustavljanje.
Prepričajte se, da se žicovod da lahko potegniti. 

2. Regulator za plin (Slika 12): Pomikajte ga, če
želite povečati ali zmanjšati hitrost motorja.
(želva = počasi / zajec = hitro)

3. Opozorilo: Rezalni nož se vrti, ko se motor
zažene. 
Pomembno: Pred zagonom motorja večkrat
premaknite zavoro motorja, da bi preverili, če vrv
za ustavljanje deluje dobro. 
Pazite: Motor je nastavljen na hitrost za rezanje
trave, izmetavanje trave v lovilno vrečo in
konstruiran za dolgo življenjsko dobo. 

4. Preverite nivo olja
5. Ko je rezervoar prazen, v njega nalijte ca. 1,1

litra bencina in pri tem uporabljajte lijak in
merilno posodo. Prepričajte se, da je bencin
čist. 

Pazite: Uporabljajte le neosvinčeni normalni bencin. 
Opozorilo: Uporabljajte le en varnostni bencinski
kanister. Pri dolivanju bencina ne smete kaditi.
Preden dolijete bencin, je potrebno ugasniti motor in
počakati nekaj minut, da se ohladi. 
6. Prepričajte se, da je vžigalni kabel priključen na 

vžigalno svečko. 
7. Pomaknite ročico za plin v položaj “N”.
8. Stojte za motorno kosilnico. Ena roka mora biti 

na ročici za zagon/ustavljanje motorja. Druga 
roka pa naj je na zagonski ročici. 

9.   Zagon motorja z reverzivnim zaganjačem (Slika 
1/ Poz. 5). V ta namen potegnite ven ročaj 
približno 10-15 cm (da začutite upor), potem 
močno potegnite z enim potegom. Če motor ne 
bi vžgal, ponovno potegnite za ročaj. 
Pozor! Ne pustite, da bi zagonska vrvica skočila
sunkovito sama nazaj.
Pazite: V hladnem vremenu je lahko potrebno, 
da več krat ponovite postopek zaganjanja. 

10. Če je motor topel, ga lahko zaženete v tem 
položaju “želva” (Slika 12).
Pomembno! Poskus zagona motorja v položaju 
“N” lahko pri toplem motorju privede 
do zamaščenosti vžigalne svečke. V takšnem 
primeru ponovite zagon po nekaj minutah.

23

SLO



6.1 Pred košnjo

Pomembni napotki:

1. Obleči se je potrebno primerno. Obujte si dobro
obutev in ne kosite v sandalah ali teniških
copatih. 

2. Preglejte rezalni nož. Nož, ki je upognjen ali je
kakor koli drugače poškodovan, ga je potrebno
zamenjati z originalnim rezalnim nožem. 

3. Bencinski rezervoar napolnite na prostem. Za to
uporabljajte lijak in merilno posodo. Razliti
bencin pobrišite s krpo. 

4. Preberite in upoštevajte navodila za uporabo in
tudi navodila glede motorja in dodatnih naprav.
Navodila shranite tako, da bodo dostopna tudi
za druge uporabnike. 

5. Izpušni plini so nevarni. Motor zaganjajte le na
prostem. 

6. Prepričajte se, da so vse zaščitne naprave
montirane in da dobro delujejo. 

7. Napravo lahko uporablja le oseba, ki je za to
primerna. 

8. Košenje mokre trave je lahko nevarno. Če se le
da, je travo potrebno kositi, ko je suha. 

9. Drugim osebam ali otrokom naročite, da se naj
zadržujejo v varni razdalji od kosilnice. 

10. Nikoli ne kosite, ko je vidljivost slaba. 
11. Preden pričnete kositi, je s terena potrebno

pobrati vse na tleh ležeče predmete.

6.2 Napotki za pravilno košenje trave

Pozor! Nikoli ne odpirajte izmetalne lopute, ko

izpraznjujete lovilno napravo pri prižganem

motorju. Vrteči se nož lahko povzroči telesne

poškodbe.

Izmetalno loputo in lovilno vrečo za travo vedno
skrbno pritrdite. Pred odstranjevanjem ugasnite
motor. 

Varnostno razdaljo (konec vodilne ročice) med
uporabnikom in ohišjem noža je potrebno vedno
upoštevati. Pri spreminjanju smeri košenja na
pobočjih in strminah je potrebna posebna pazljivost.
Pazite na varno stojo, nosite čevlje s proti zdrsu
varnim in oprijemljivim podplatom ter dolge hlače.
Kosite vedno prečno na pobočje. 

Na pobočjih, ki so bolj strma od 15 stopinj, se iz
varnostnih razlogov ne sme kositi. 

Pri vzvratnem premikanju in vlečenju kosilnice je
potrebno biti še posebej pazljiv. Nevarnost
spotikanja! 

6.3 Košenje trave

Travo kosite le z ostrimi, brezhibnimi noži, da ne bi
razcefrali travnih bilk in da trava ne bi postala
rumena. 

Da bi dosegli čisti presek, je kosilnico potrebno
voditi po kar se da ravnem pasu. Pri tem se ti pasi
vedno morajo prekrivati za nekaj centimetrov, da ne
bi ostali nepokošeni deli. 

Spodnjo stran ohišja kosilnice je potrebno vzdrževati
v kar se da čistem stanju, nakopičene ostanke trave
pa je nujno potrebno odstraniti. Obloge otežujejo
zaganjanje kosilnice, vplivajo na kvaliteto rezanja in
na izmetavanje trave. Na pobočjih je potrebno kositi
po pasu, ki je postavljen prečno na pobočje. Zdrs
kosilnice se lahko prepreči tako, da kosilnico
postavite diagonalno navzgor. 

Višino rezanja trave izberite glede na dejansko
velikost trave. Če je potrebno, travo kosite več krat
in tako, da naenkrat kosite maksimalno 4 cm trave. 

Preden izvajate kakršno koli kontrolo kosilnice, je
motor potrebno ugasniti. Bodite pozorni na to, da se
po tem, ko motor ugasnete nož še nekaj sekund vrti.
Noža nikoli ne poizkušajte zaustavljati. 
V rednih časovnih intervalih preverjajte, če je nož
pravilno pritrjen, če je v dobrem stanju in če je dobro
nabrušen. V nasprotnem primeru ga nabrusite ali
zamenjajte. V primeru, da vrteči se nož zadane ob
predmet, kosilnico za travo ustavite in počakajte, da
se nož popolnoma ustavi. Nato preverite stanje noža
in držala za nož. V primeru, da je kateri od teh dveh
delov poškodovan, ga je potrebno zamenjati. 

Napotki za košnjo trave:

1. Pazite na trdne predmete. Kosilnica za travo se
lahko poškoduje ali pa vodi do telesnih
poškodb. 

2. Vroči motor, izpuh ali pogon lahko povzroči
opekline. Teh delov se ne dotikajte. 

3. Na pobočjih ali na strmo nagnjenem terenu
kosite previdno. 

4. Pomanjkljiva dnevna svetloba ali umetna
osvetljava je razlog, da prenehate s košnjo trave. 

5. Če ste zapeljali na tujka ali pa naprava prične
vibrirati močneje, kot je normalno, je potrebno
pregledati kosilnico, nož in ostale dele.

6. Ne izvajajte spreminjanja nastavitev ali popravil
brez, da bi pred tem ugasnili motor. Snemite
pokrov vžigalne svečke. 

7. V bližini ceste pazite na cestni promet. Izmetalno
napravo imejte vedno usmerjeno vstran od
ceste. 
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8. Izogibajte se mestom, kjer kolesa več nimajo
oprijema in mestom, kjer košnja trave ni več
varna. Pred premikanjem nazaj se prepričajte,
da za vami ni majhnih otrok. 

9. Na mestih, kjer je trava gosta in visoka, nastavite
kosilnico na najvišjo stopnjo rezanja in kosite
počasi. Preden pričnete odstranjevati travo ali
odpravljati druge vzroke zamašitve je potrebno
ugasniti motor in sneti vžigalni kabel. 

10. Nikoli ne odstranjujte delov, ki služijo kot
zaščitna oprema. 

11. Nikoli ne dolivajte bencina v motor, ki je še vroč
ali ko je v teku. 

6.4 Izpraznjevanje lovilne vreče za travo

Takoj, ko med košenjem trave na tleh pričnejo
ostajati ostanki trave, je potrebno izprazniti lovilno
vrečo. 
Pozor! Preden snamete lovilno vrečo je potrebno

ugasniti motor in počakati, da se rezalno orodje

ustavi. 

Da bi sneli lovilno vrečo, je z eno roko potrebno
dvigniti izmetalno loputo, z drugo roko pa je
potrebno prijeti za nosilni ročaj in lovilno vrečo vzeti
ven (Slika 14). V skladu s predpisi se izmetalna
loputa spusti, ko lovilno vrečo vzamemo ven in tako
zapre zadnjo izmetalno odprtino. Če pri tem v
odprtini ostanejo ostanki trave, je za ponovni zagon
smotrno, da kosilnico potegnemo nazaj za ca. 1 m.

Ostanke trave, ki so ostali na ohišju kosilnice ali na
delovnem orodju, ne odstranjujte z rokami ali
nogami ampak jih odstranite s pomočjo ustreznih
pripomočkov (n.pr. ščetka ali omelo). 

Da bi zagotovili dobro pobiranje ostankov trave, je
potrebno lovilno vrečo in še posebej zračno mrežo
po uporabi odznotraj očistiti. 

Lovilno vrečo vstavljajte le, ko je motor ugasnjen in
ko je rezalno orodje ustavljeno. 

Z eno roko dvignite izmetalno loputo in z drugo roko
držite lovilno vrečo za nosilni ročaj in ga od odzgoraj
obesite. 

6.5 Po košenju

1. Preden kosilnico postavite v zaprti prostor je
potrebno počakati, da se motor ohladi. 

2. Pred skladiščenjem odstranite travo, listje,
mazivo in olje. Na kosilnico ne odlagajte nobenih
drugih predmetov. 

3. Pred ponovno uporabo preglejte vse vijake in
matice. Sproščene vijake je potrebno priviti. 

4. Pred ponovno uporabo izpraznite lovilno vrečo

za travo. 
5. Snemite pokrov vžigalne vrvice, da bi preprečili

nedovoljeno uporabo kosilnice. 
6. Pazite na to, da kosilnice ne boste postavili

poleg vira nevarnosti. Plini lahko povzročijo
eksplozijo. 

7. Za popravilo lahko uporabite le originalne dele
ali pa dele, ki jih je odobril proizvajalec (glej
naslov garancijskega lista). 

8. Če kosilnice dalj časa ne boste uporabljali, je
bencinski rezervoar potrebno izprazniti s črpalko
za izčrpavanje bencina. 

9. Otroke opozorite, da kosilnice ne smejo
uporabljati. Kosilnica ni igrača. 

10. bencina nikoli ne hranite v bližini vira isker.
Vedno uporabljajte atestiran kanister. Bencin
držite vstran od otrok. 

11. Napravo naoljite in vzdržujte. 
12. Kako ugasnete motor: 

Če želite ugasniti motor, spustite ročico za

zagon / ustavitev motorja (Slika 10/Poz. A).

Zaprite bencinsko pipico in snemite vtikač iz
vžigalne svečke, da preprečite zagon motorja.
Pred ponovnim zagonom preverite stanje
žicovoda za zavoro motorja. Preverite, če je
žicovod pravilno montirani. Prepognjeno ali
poškodovano žico za ugašanje motorja je
potrebno zamenjati.

7. Čiščenje, vzdrževanje, skladiščenje,

transport in naročanje nadomestnih

delov

Pozor:

Ko je motor v teku, se nikoli ne dotikajte delov ali
izvajajte opravila na delih vžigalne naprave, ki so
pod napetostjo. Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali
negovalnimi deli je potrebno z vžigalne svečke sneti
pokrovček vžigalne svečke. Nikoli ne izvajajte
kakršnihkoli del na napravi, ko je naprava v teku.
Dela, ki v teh navodilih za uporabo niso opisana, naj
izvaja le avtorizirana strokovna delavnica. 

7.1. Čiščenje kosilnice

Po vsaki uporabi je kosilnico potrebno temeljito
očistiti. Še posebej je potrebno očistiti spodnjo stran
in sprejemni del za nož. Za to nagnite kosilnico v
levo stran (nasproti nastavkom za dolivanje olja) 
Napotek: Preden kosilnico za travo nagnete na
stran je potrebno s črpalko za izčrpavanje bencina
popolnoma izprazniti rezervoar za gorivo. Kosilnico
za travo ne smete nagibati za več kot 90 stopinj.
Najlažje lahko umazanijo in travo odstranite takoj po
košenju. Posušeni deli trave in umazanije lahko
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vplivajo na delovanje kosilnice. Preverjajte, če v
izmetalnem kanalu ni ostankov trave in jih po potrebi
odstranite. Kosilnice nikoli ne čistite z vodnim
curkom ali z visokotlačnim čistilnikom. Motor mora
ostati suh. Agresivnih čistilnih sredstev kot so
hladna čistilna sredstva ali čistilni bencin ne smete
uporabljati. 

7.2 Vzdrževanje

7.2.1 Osi koles in pesta koles 

Namastiti jih je potrebno enkrat na sezono. Za to z
izvijačem snemite pokrove koles in odpustite
pritrdilne vijake koles. 

7.2.2 Nož

Iz varnostnih razlogov pustite, da vam nož nabrusijo,
balansirajo in montirajo le v pooblaščeni servisni
delavnici. Da bi dosegli optimalne rezultate se
priporoča, da nož pustite pregledati enkrat na leto.

Zamenjava noža (Slika 19)

Za zamenjavo rezalnega orodja lahko uporabite le
originalne nadomestne dele. Oznaka noža se mora
ujemati s številko, ki je navedena na seznamu
nadomestnih delov. Nikoli ne vgradite drugega noža. 

Poškodovani noži

V primeru, da bi z nožem kljub vsej previdnosti
zadeli ob oviro, takoj ugasnite motor in z vžigalne
svečke potegnite pokrov. Kosilnico nagnite na stran
in preglejte nož glede poškodb. Poškodovani ali
skrivljeni nož je potrebno zamenjati. Nikoli ne
poizkušajte zravnati skrivljeni nož. Nikoli ne delajte s
skrivljenim ali močno obrabljenim nožem - to
povzroči nastanek vibracij, ki lahko povzročijo
nadaljnje poškodbe kosilnice.
Pozor: Pri delu s poškodovanim nožem obstaja
nevarnost poškodovanja. 

Pobrusiti nož 

Rezili noža lahko poostrite s kovinsko pilo. Da ne bi
povzročili neuravnoteženosti noža pustite, da nož
pobrusijo v pooblaščeni servisni delavnici. 

7.2.3 Kontrola nivoja olja

Pozor: Motorja nikoli ne uporabljajte brez ali s
premalo olja. To lahko povzroči hude poškodbe
motorja. Uporabljajte le motorno olje 15W40.

Kontrola nivoja olja:

Kosilnico za travo postavite na ravno površino.
Palico za kontrolo olja potegnite ven tako, da jo
zavrtite v levo in jo obrišite. Kontrolno palico nato
spet potisnite nazaj do omejila v nastavke za
polnjenje, ne privijajte. Kontrolno palico spet

potegnite ven in v vodoravnem položaju odberite
nivo olja. Nivo olja se mora nahajati med
maksimumom (Slika 16/ Poz.H) in minimumom (Slika
16/ Poz.L). Oranžni plastični premični del na palici za
kontrolo olja je zaščita proti penjenju olja. 

Menjava olja

Menjavo motornega olja je potrebno izvršiti enkrat
letno pred začetkom sezone za košnjo (dodatno k
informacijam v servisni knjižici bencin) pri toplem
stanju motorja.
� Uporabljajte samo motorno olje (15W40).
� Pod kosilnico za travo postavite ravno posodo

za iztočenje olja.
� Odprite vijak za dolovanje olja (Slika 15/ Poz.A). 
� Odprite vijak za izpuščanje olja (Slika 17). Toplo

motorno olje izpustite v posodo za zbiranje olja.
� Ko staro olje izteče, ponovno privijte vijak za

izpust olja.
� Dolijte motornega olja do zgornje oznake na

merilni palčki za olje (ca. 0,6l).
� Pozor! Merilne palčke za olje pri preverjanju

stanja količine olja ne privijajte, temveč jo samo
potisnite do navojev.

� Staro olje morate odstraniti v skladu z veljavnimi
predpisi za odstranjevanje motornih olj.

7.2.4 Vzdrževanje in nastavljanje žicovodov

Žicovode pogosto naoljite in preverite njihovo lahko
premikanje.

7.2.4.1 Nastavitev žica - motorna zavora
V primeru, da učinek motorne zavore začne pojemati,
je žico potrebno ponovno nastaviti (Slika 18/Poz. A).

7.2.5 Vzdrževanje zračnega filtra (Slika 20/21)

Umazani zračni filter zmanjša moč motorja, ker ovira
dovod zraka do uplinjača. Redna kontrola je zaradi
tega nujno potrebna. Zračni filter je potrebno
pregledati vsakih 25 ur in ga po potrebi očistiti. Pri
prašnatem zraku je zračni filter potrebno
pregledovati bolj pogosto. 
Pozor: Za čiščenje zračnega filtra nikoli ne
uporabljajte bencina ali drugih vnetljivih razredčil
(slika S). Zračni filter očistite le s komprimiranim
zrakom ali tako, da ga iztepete. 

7.2.6 Vzdrževanje vžigalne svečke

Stanje umazanosti vžigalne svečke prvič preverite
po 10 urah obratovanja in jo po potrebi očistite s
pomočjo bakrene žičnate krtačke. Potem vzdržujte
vžigalno svečko vsakih 50 obratovalnih ur.
� Snemite vtikač vžigalne svečke (Slika 22) tako,

da ga enkrat obrnete.
� Odstranite vžigalno svečko s priloženim ključem

za vžigalno svečko.
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� Ponovno sestavo izvršite v obratnem vrstem
redu. 

7.2.7 Popravilo

Po popravilu ali vzdrževalnih delih se prepričajte, če
so vsi tehnični zaščitni deli montirani in če so v
brezhibnem stanju. Dele, ki lahko povzročijo
poškodbe hranite na mestu, ki je nedostopno
drugim osebam in otrokom. 
Pozor: Po zakonu jamstva za proizvode ne
prevzemamo jamstva za škodo, ki je bila povzročena
zaradi nestrokovnega popravila ali škodo, ki je
nastala zaradi uporabljanja neoriginalnih
nadomestnih delov ali delov, ki z naše strani niso bili
odobreni. Prav tako ne dajemo jamstva za škodo, ki
je nastala zaradi nestrokovnega popravila. Pustite,
da vam popravila izvaja servisna služba ali
pooblaščeni strokovnjak. Enako velja tudi za dele
pribora. 

7.2.8 Obratovalni čas

Kosilnico za travo lahko uporabljate le delovne dni v
času od 7:00 – 19:00 ure. Prosimo, da upoštevate
zakonske predpise, ki so lahko lokalno različni. 

7.3 Priprava za skladiščenje kosilnice 

za travo

Opozorilo: Bencina ne odstranjujte v zaprtih
prostorih, v bližini ognja ali med tem, ko kadite.
Bencinski hlapi lahko povzročijo eksplozijo ali ogenj. 
1. Bencinski rezervoar izpraznite s pomočjo

črpalke za izčrpavanje bencina. 
2. Zaženite motor in ga pustite prižganega tako

dolgo, dokler ne porabi preostalega bencina. 
3. Po vsaki sezoni zamenjajte olje. Za to odstranite

staro olje dokler je motor še topel in dolijte novo
(glej Zamenjava olja točka 12/4).

4. Demontirajte vžigalno svečko z glave cilindra. S
kanto za olje v cilinder nalijte ca. 20 ml olja.
Počasi potegnite za zagonsko ročico tako, da
olje znotraj zaščiti cilinder. Ponovno privijte
vžigalno vrvico. 

5. Očistite ohišje in hladilna rebra cilindra. 
6. Očistite celotno napravo, da zaščitite barvni lak. 
7. Napravo shranite v dobro prezračenem prostoru

ali mestu. 

7.4 Priprava kosilnice za travo na transport

1. Izpraznite bencinski rezervoar (glej točko 7.3.1)
2. Zaženite motor in ga pustite prižganega tako

dolgo, dokler ne porabi preostalega bencina.
3. Odstranite motorno olje dokler je motor še topel. 
4. Z vžigalne svečke odstranite pokrovček vžigalne

svečke. 
5. Očistite ohišje in hladilna rebra cilindra.

6. Žicovod zagonske vrvice obesite na kavelj (slika
7). Odvijte krilno matico in zgornji potisni ročaj
spustite navzdol.

7. Med zgornji in spodnji potisni ročaj in motor
dajte nekaj plasti valovite lepenke, da bi
preprečili drgnjenje. 

7.5 Naročilo rezervnih delov

Pri naročilu rezervnih delov navedite naslednje
podatke:
� Tip stroja
� Številka artikla/stroja
� Identifikacijska številka stroja
� Številka rezervnega dela, ki ga naročate
Aktualne cene in informacije najdete na spletni strani
www.isc-gmbh.info

8. Odstranjevanje in reciklaža

Naprava je ovita v ovojnino, da bi preprečili
poškodovanje zaradi transporta. Ta ovojnina je
surovina in jo kot tako lahko ponovno uporabimo ali
pa jo predamo v reciklažo. 
Naprava in njegov pribor so sestavljeni iz različnih
materialov, kot n.pr. kovina in umetna masa.
Defektne konstrukcijske dele predajte na deponijo
za posebne odpadke. Povprašajte v strokovni
trgovini ali pri občinski upravi!
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9. Napake in odprava napak 

Opozorilo: Preden začnete izvajati inšpekcijska in nastavljalna dela je potrebno ugasniti motor in potegniti
vžigalni kabel. 
Opozorilo: Če je po nastavitvah ali popravilih motor tekel nekaj minut, mislite na to, da so izpuh in ostali deli
vroči. Da bi se izognili opeklinam, se teh delov ne dotikajte. 

Napaka Možni vzrok Odprava motnje 

Nemiren tek, močno vibriranje
naprave

- rahli vijaki 
- rahla pritrditev noža
- neuravnotežen nož

- preverite vijake
- preverite pritrditev noža
- zamenjajte nož

Motor se ne zažene - zavorna ročica ni stisnjena
- napačna nastavitev ročice za plin
- defektna vžigalna svečka
- prazen rezervoar za gorivo 
- zaprta bencinska pipa

- stisnite zavorno ročico
- preverite nastavitev 
- obnovite vžigalno svečko
- dolijte gorivo
- odprite bencinsko pipo

Motor teče nemirno - umazan zračni filter
- umazana vžigalna svečka

- očistite zračni filter
- očistite vžigalno svečko

Neredno košenje trave - nož ni oster 
- prenizka višina košnje
- premajhno število vrtljajev
motorja 

- naostrite nož 
- nastavite pravilno višino
- ročico za plin postavite na max. 

Nezadostni izmet trave - premajhno število vrtljajev
motorja
- prenizka višina košnje
- obrabljen nož 
- zamašena lovilna vreča

- ročico za plin postavite na max. 

- pravilno nastavite
- zamenjajte nož 
- izpraznite lovilno vrečo



69

k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

t declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

p déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant lʼarticle

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

m declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

O declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

q ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

T заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

B izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

Q declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-
toare CE μi normele valabile pentru articolul.

Z ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 
Normlar∂ gere©ince aμa©∂daki uygunluk aç∂kla
mas∂n∂ sunar.

z ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

C dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per lʼarticolo

l attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

j prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

A a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák szerint

X pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

W vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

e деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

1 заявляє про відповідність згідно з Директивою 
ЄС та стандартами, чинними для даного товару

. deklareerib vastavuse järgnevatele EL direktiivi
dele ja normidele 

G deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas 
straipsniui 

4 izjavljuje sledeçi konformitet u skladu s odred
bom EZ i normama za artikl   

H Atbilstības sertifikāts apliecina zemāk minēto preču
atbilstību ES direktīvām un standartiem

E Samræmisyfirl‡sing sta›festir eftirfarandi samræmi 
samkvæmt reglum Evfrópubandalagsins og stö›lum 
fyrir vörur

Konformitätserklärung ISC-GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Benzinmotor-Rasenmäher BG-PM 46

EN 836/A3: 2004; EN ISO 14982: 1998;
TÜV SÜD Industrie Service GmbH; KBV VI

Landau/Isar, den 26.08.2008
Frank
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EINHELL  
Distributer:  
EINHELL Österreich Gesellschaft m.b.H.  
Brunner Str. 81 a  
A-1230 Wien  
Tel: ++43/1/869 14 80 
Fax: ++43/1/869 14 80-80 
 
INFO ŠTEVILKA:  
ISC SLOVENIJA: 059 963 540 

 
 
Pooblaščeni servis: 
GMA ELEKTROMEHANIKA d.o.o. 
CESTA ANDREJA BITENCA 115 
1000 LJUBLJANA 
Tel.: 01 58 38 304 
Fax: 01 51 83 803 

Garancijski list  
Kupec/Priimek in ime  
Mesto  
Ulica  
Izdelek:  
Tip izdelka:  
Serijska št. proizvoda:  
Datum izročitve blaga, dne: Žig in podpis prodajalca: 

 

GARANCIJSKA IZJAVA, podjetja EINHELL: 

1. S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se 
obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi 
napak v materialu ali izdelavi. 

2. Garancijski rok za proizvod je 24 mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu. 
3. V primeru okvare se obrnite na vašega pooblaščenega prodajalca ali na EINHELL-servis. 
4. Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu izpolnjen garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko 

s serijsko številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu. 
5. V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije. 
6. V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od 

dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem 
popravilu. 

7. V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti 
vplačani znesek. 

8. Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema, kot so baterijski vložki, aku baterije, žarnice, rezila, svedri, rezalne glave, pasovi 
ter vsi deli ki se sčasoma pri normalni rabi obrabijo. 

9. Staranje ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije 
10. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil. 
11. Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji še 8 let po poteku garancije  
12. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU 
13. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.  
14. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve 

blaga/izdelka potrošniku. 
15. V primeru da je aparat /izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunavamo stroške diagnostike 

aparata/izdelka in prevozne stroške v obe smeri. 
 

KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, 
ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL. 

 
V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa. 
 
Transportne stroške, ki nastanejo pri transportu, nosi pooblaščeni servis oziroma proizvajalec. 
 
Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa. 
 
Za transport do pooblaščenega servisa pokličite: 
Paketna služba DPD  
Tel: 01 51 32 300 ali 02 33 02 260 

POŠILJKO PREVZAMEJO NA VAŠEM DOMU 


