
Uživatelská příručka
Před první jízdou si prosím pozorně pročtěte 
tento návod
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Prohlídka motocyklu před jízdou
Před jízdou si přečtěte všechny pokyny v části 
KONTROLA PŘED JÍZDOU.

Seznamte se podrobně se svým motocyklem
Vaše jízdní dovednosti a vaše mechanické znalosti 
jsou základem bezpečné a spolehlivé jízdy. 
Doporučujeme vám trénovat na svém motocyklu 
nejprve v místech bez dopravního provozu, dokud 
nebudete důkladně seznámeni se svým strojem a jeho 
ovládacími prvky. Pamatujte: praxe dělá mistry. 
Naučte se, jak s jistotou ovládat, udržovat a seřizovat 
svůj motocykl.

Náhradní díly a doplňky
Používejte pouze originální díly a příslušenství 
schválené AJS. V opačném případě to může být 
nebezpečné a může dojít ke ztrátě platnosti záruky. 
Poraďte se se svým prodejcem. Náhradní díly AJS si 
můžete zakoupit u prodejce AJS.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Pokyny pro bezpečný provoz
Jízda na motocyklu je skvělá a vzrušující zábava. 
Bezpečná jízda však vyžaduje, aby byla dodržena 
některá preventivní opatření. Musíte dodržovat 
pravidla provozu a přizpůsobit jízdu dopravním 
podmínkám. Vždy noste schválenou ochrannou 
přilbu.

Bezpečná jízda začíná nošením schválené 
ochranné přilby
To je důležitý faktor jízdy na motocyklu. Vždy 
musíte nosit přilbu, která splňuje současné 
bezpečnostní normy a je v dobrém stavu. Vždy 
vyměňte helmu, která utrpěla náraz nebo spadla 
na zem.

Jezdecké oblečení
Používejte vhodné boty, rukavice a bundu. 
Uvolněný nebo nevhodný oděv může být při jízdě 
na motocyklu nepohodlný a nebezpečný.
Při jízdě na motocyklu noste vždy kvalitní oděv 
určený pro jízdu na motocyklu.
Požádejte o radu svého prodejce.
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Identifikační číslo vozidla (VIN)
K registraci motocyklu se používá 17místné 
identifikační číslo vozidla (VIN) a sériové číslo 
motoru. Tato čísla také pomohou vašemu prodejci 
poskytnout vám lepší servis při objednání náhradních 
dílů nebo poskytnutí zvláštních informací. VIN se 
nachází na pravé straně hlavové trubky. 
Číslo motoru je vyryto na spodní části levé strany 
klikové skříně.

Jezděte v rámci svých schopností
Nejezděte nadměrnou rychlostí. Dívejte se dopředu a 
plánujte si trasu. Mějte obě ruce na řídítkách. 
Nejezděte po konzumaci alkoholu nebo drog.

Zvláštní pozornost věnujte mokrým nebo nepříznivým 
povětrnostním podmínkám. Jezděte a zastavujte 
plynule a pomaleji. Povrch vozovky je kluzký, pokud je 
mokrý nebo ledovatý. Dávejte pozor na výmoly a 
vyhýbejte se poklopům a malovaným čárám. Na 
okraje obrubníků najíždějte kolmo a nikoli pod ostrým 
úhlem.

Nedělejte náhlé manévry. Při přejezdu železničních 
tratí a mostů buďte velmi opatrní. Nezapomeňte 
dodržovat bezpečnou vzdálenost od vozidla 
jedoucího před vámi. Dávejte si pozor na skvrny od 
oleje nebo nafty. Při nepříznivých povětrnostních 
podmínkách si ponechávejte větší vzdálenost.

Nepřetěžujte motocykl.
Maximální zatížení je 150 kg. Přetížení může způsobit 
nestabilitu a poškození konstrukce motocyklu. 
Nejezděte s nezajištěným nebo nedostatečně 
připevněným nákladem.

VIN kód Číslo motoru
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Informace o používání této příručky

Tuto příručku si pečlivě přečtěte a dodržujte. 
Termíny „Varování“, „Upozornění“ a „Poznámka“ se 
používají k vyjádření intenzity požadované opatrnosti. 
Prosím důkladně si prostudujte a pochopte jejich 
význam.

“Varování”
Varování znamená: Vaše bezpečnost nebo 
bezpečnost jiných lidí může být ohrožena nebo 
můžete vážně poškodit svůj motocykl.

“Upozornění”
Upozornění znamená: Pro prodloužení životnosti 
vašeho motocyklu a pro optimální výkon a 
spolehlivost byste měli podniknout nějaké kroky. 
Pokud tento pokyn nedodržíte, může dojít k 
vážnému poškození motocyklu.

“Poznámka”
Poznámka znamená: Využijte tyto rady a získejte 
maximum ze svého motocyklu nebo motocyklového 
zážitku.

Zapište si níže uvedená čísla pro budoucí 
použití.
Při objednávce náhradních dílů vždy uvádějte své 
17místné VIN (identifikační číslo vozidla). Vaše VIN 
bude vyraženo na pravé straně hlavové trubky 
vašeho motocyklu. Alternativně je najdete v 
registračním dokumentu.

Číslo rámu (VIN)

Číslo motoru
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Hlavní součásti

1. Zpětné zrcátko

2. Palivová nádrž

3. VIN číslo

4. Př. P. směrové světlo

5. Z. P. směrové světlo

6. Třmen zadní brzdy

7. Tlumič výfuku

8. Z. tlumič

9. Stupačka spolujezdce

10. Kryt baterie

11. Vstřikovač paliva

12. Stupačka řidiče

13. Brzdový pedál

14. Třmen př. brzdy
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Hlavní součásti

1. Zpětné zrcátko

2. Světlomet

3. Štítek s údaji

4. Př. L. směrové světlo

5. Kryt vzduchového filtru

6. Sedlo

7. Z. L. směrové světlo

8. Koncové světlo

9. Řadicí páka

10. Stupačka řidiče

11. Číslo motoru

12. Boční stojan

13. Stupačka spolujezdce
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Hlavní součásti

1. Páčka spojky

2. Levá spínací skříňka

3. Přístrojová deska

4. Zapalování a zámek

5. Pravá spínací skříňka

6. Plynová rukojeť

7. Přední brzda
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ZAPALOVÁNÍ A ZÁMEK
Tento motocykl je dodáván se dvěma 
klíči. Uchovávejte jeden klíč na 
bezpečném místě jako náhradní.

Spínač zapalování má tři polohy:

“ ” (VYPNUTO)

V této poloze nelze spustit motor. Klíč lze vložit a 
vyjmout.

(ZAPNUTO)

V této poloze lze motor nastartovat. Klíč nelze vyjmout.

“ ”

“ ” (ŘÍZENÍ UZAMČENO)

Pro uzamčení řízení otočte řídítka zcela doleva. V této 
poloze zasuňte klíč a zatlačte jej, nechte klíč vyskočit 
zpět a potom otočte klíčem proti směru hodinových 
ručiček, dokud se zámek nezamkne.
Pokud se vám to nedaří, lehce pootočte řídítky. 
Potom vyjměte klíč.

Nebezpečí zranění.
Nepokoušejte se rozjet motocykl, když je řízení 

uzamčeno.

VAROVÁNÍ!

Spínací skříňka

Nebezpečí zranění.
Nikdy neotáčejte spínač zapalování do polohy „OFF“ 

nebo „LOCK“, když je vozidlo v pohybu. To může 
mít za následek ztrátu kontroly nebo nehodu.

Před otočením spínače zapalování do polohy „OFF“ 
nebo „LOCK“ se ujistěte, že je vozidlo zastaveno.

VAROVÁNÍ!
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Informační displej Kontrolka levých směrových světel
Když se používají levé ukazatele změny 
směru, tato zelená kontrolka bliká.

4

Kontrolka zařazení neutrálu
Pokud svítí zeleně, žádný rychlostní stupeň
není zařazen a spojku lze uvolnit aniž by se 
motocykl pohnul směrem dopředu.

5

    Kontrolka dálkových světel6

    Kontrolka pravých směrových světel8

  1   Tachometr
Rychloměr ukazuje, jak rychle se motocykl pohybuje. 
Je vybaven přepínatelným displejem. Míle za hodinu 
nebo Kilometry za hodinu.

Při použití dálkového světla svítí tato kontrolka 
modře.

7   Kontrolka řídicí jednotky motoru
Pokud svítí, obraťte se na svého prodejce AJS.

Když se používají pravé ukazatele změny směru, 
tato zelená kontrolka bliká.

  9  Ukazatel hladiny paliva
Zobrazuje zbývající množství paliva v nádrži.

10 Ukazatel zařazené rychlosti
Zobrazuje zařazený rychlostní stupeň.

11 Otáčkoměr
Zobrazuje počet otáček motoru za minutu.

   Odometer
Odometer ukazuje celkovou ujetou vzdálenost v 
kilometrech (1,6 Km = 1 míle)
  3  Měřič napětí
Pokud je napětí baterie příliš nízké, toto světlo se 
rozsvítí červeně.

2
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OVLÁDACÍ PRVKY NA LEVÉ STRANĚ

  Přepínač čelních světel

Přepínejte mezi dálkovým a potkávacím světlem, 
abyste zabránili oslnění protijedoucího vozu. Je-li 
zvoleno dálkové světlo, rozsvítí modrá kontrolka.

Páčka spojky
Při jejím zmáčknutí je spojka rozpojena a může být 
zařazen rychlostní stupeň. Pomalu ji uvolněte, abyste 
spojku spojili a pohybovali se dopředu. Pro zastavení 
páčku zmáčkněte a zabrzděte brzdy.

Nebezpečí zranění.
Ukazatele změny směru vždy používejte včas před 
změnou směru, ale nezapomeňte je zrušit ihned po 

ukončení vašeho manévru.

Varování!

1

2

   Použití směrových světel
Přepnutím páčky do polohy “        “ začnou blikat levé 
směrovky a přepnutím do polohy
“ “  se rozblikají pravé.

3

Tlačítko houkačky
Stisknutím tlačítka zazní zvuková houkačka.
4

Světelná houkačka

Při stisknutí se rozsvítí dálkové světlo

5

1

2
3

4

5
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OVLÁDACÍ PRVKY NA PRAVÉ STRANĚ

Vypínač motoru
Pokud zapnete vypínač do polohy “      ” vypnuto, motor 
nelze nastartovat. 
Při zapnutí do “    ” polohy zapnuto a klíč zapalování je  
v poloze ON, motor lze nastartovat. Toto je nouzový 
vypínač.

Páka přední brzdy
Páka přední brzdy je na pravé straně. Chcete-li 
ovládat pouze přední brzdu, stiskněte páku směrem k 
řídítkům. Stisknutím páky silněji zatlačíte přední brzdu. 
Používejte opatrně za kluzkých podmínek. Při použití 
přední brzdy se rozsvítí zadní brzdové světlo.

1

2

3

4
3

  Plynová rukojeť
Otočte rukojetí směrem shora k sobě, abyste zvýšili 
otáčky motoru a také rychlost motocyklu, když je 
zařazen rychlostní stupeň. Otáčením rukojeti směrem 
od sebe snižte otáčky motoru.

  Spínač startéru
Tento spínač použijte k aktivaci elektrického startéru
Neaktivujte startér po dobu delší než 5 sekund.
Pokud se motocykl nespustí. Počkejte několik minut 
a zkuste to znovu. Nadměrné použití startéru může 
způsobit přehřátí elektrického obvodu.

2

1

4
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Neaktivujte startér po dobu delší než 5 sekund.
Pokud se motocykl nespustí. Počkejte několik 

minut a zkuste to znovu. Nadměrné použití 
startovacího motoru může způsobit přehřátí 

elektrického obvodu.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí zranění.
Nádrž nepřeplňujte palivem.

Během doplňování paliva nekuřte.
Nerozlijte palivo na horký motor.

V horkých podmínkách ponechte prostor pro 
expanzi paliva. Palivo doplňujte pouze tehdy, 

když je spínač zapalování v poloze „OFF“

VAROVÁNÍ!

UZÁVĚR PALIVOVÉ NÁDRŽE 

Otevřít
1) Zvedněte západku.
2) Vložte klíč.
3) Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček.
4) Odklopte uzávěr palivové nádrže.

Zavřít
1) Přiklopte uzávěr plnicího otvoru zpět na své místo.
2) Kryt pevně zatlačte oběma palci.

Používejte pouze bezolovnatý benzín. 
Použití olovnatého benzínu může způsobit 

nenapravitelné poškození katalyzátoru.

UPOZORNĚNÍ!

Uzávěr palivové nádrže
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ŘADICÍ PÁKA

Tento model je vybaven 5 rychlostními stupni a 
neutrální polohou. Stisknutím páky dolů levou 
nohou vyberte nižší rychlostní stupeň, zvednutím 
páky nahoru vyberte vyšší rychlostní stupeň. 
Řadicí páka se po každé změně rychlostního 
stupně připraví na další výběr a vrátí se do 
vodorovné polohy.

Nebezpečí poškození.
Při řazení rychlostí vždy používejte spojku. 
Nikdy neřaďte ani nešlapte na řadicí páku 

agresivně.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí zranění.
Je-li zařazen neutrál, na displeji se rozsvítí zelené 

světlo.
Přesto však spojku uvolňujte opatrně pro případ, 
že je rychlostní stupeň stále částečně zařazen.

VAROVÁNÍ!

12



Pedál nožní brzdy

NOŽNÍ BRZDOVÝ PEDÁL

Stisknutím pedálu nohou sešlápne současně přední 
brzdu a zadní brzdu podle tlaku vyvíjeného na 
pedál.

Čím více stisknete, tím větší bude brzdný účinek.

BOČNÍ STOJAN

Tento motocykl je pro vaše pohodlí vybaven 
postranním stojanem.
Je určen pro rychlé a snadné parkování na rovné 
pevná zemi nebo asfaltu.

Upozornění: Neparkujte motocykl směrem z kopce 
dolů. Může se převrátit dopředu a spadnout.

Otočte řídítka a použijte zámek řízení.

Poznámka: Boční stojan je vybaven bezpečnostním 
vypínačem motoru. Se stojanem v poloze „dolů“ se 
motor nespustí ani neběží.

Boční stojanBezpečnostní vypínač
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Boční stojan je pro vaši bezpečnost vybaven 
vypínačem. Je-li stojan umístěn do dolní polohy, 

motor se nespustí nebo se vypne.

POZNÁMKA!

Nebezpečí zranění.
Nepoužívejte motocykl, pokud je vypínač bočního 
stojanu odpojený nebo pokud nefunguje správně.
Buďte velmi opatrní, abyste nejezdili na motocyklu 

s postranním stojanem v poloze Dolů.

VAROVÁNÍ!

Při parkování na kopci postavte motocykl směrem
do kopce, aby se zabránilo sklouznutí ze stojanu.

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze bezolovnatý benzín, 
jinak dojde k poškození katalyzátoru.

UPOZORNĚNÍ!

DOPORUČENÍ OLEJE A PALIVA

Používejte pouze bezolovnatý benzín nebo benzín E5.

Použijte 10W40 polosyntetický motorový olej 
specifikace API SF, SG & SH JASO MA2, který je 
určen pro spojky v olejové lázni. Nepoužívejte plně 
syntetický olej, protože může způsobit prokluzování 
spojky.

Tip
Při mytí motocyklu nepoužívejte vysokotlakou 

myčku. Zabraňte vniknutí vody do palivové 
nádrže, karburátoru nebo elektrického systému.

POZNÁMKA!
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20W 50

15W 40 15W 50

10W 40 10W 50

°C

°F

-30 - 20 - 10 0 10 20 30 40

-22 - 4 14 32 50 68 86 104
Teplota

Dynamická
viskozita

10W 30

Nebezpečí požáru!
Nenaplňujte nádrž nad hladinu uvedenou na 

obrázku níže. Je-li horké, palivo se roztahuje a při 
překročení horní úrovně může palivo přetéct a 

způsobit požár.
Nikdy nedoplňujte motocykl s běžícím motorem. 

Nejprve vždy vypněte spínač zapalování.
Nikdy nedoplňujte palivo, když sedíte na motocyklu.

VAROVÁNÍ!
MOTOROVÝ MAZACÍ OLEJ

Mazání je hlavním faktorem, který ovlivňuje výkon a 
životnost motoru. Má také vliv na úroveň emisí 
motoru. Proto by měl být olej vybírán podle těchto 
doporučení a měněn ve správných servisních 
intervalech. Je také velmi důležité pravidelně 
kontrolovat hladinu oleje, protože některé oleje mohou 
být během servisu spotřebovány. Pokud motor běží s 
nízkým množstvím oleje, dojde k přehřátí a poškození 
vnitřních částí motoru. Vyberte kvalitní čtyřtaktní 
motorový olej 10w40, nebo alternativu schválenou 
podle API SF, SG & SH, specifikace JASO MA2.

Příklad:
Nejvyšší úroveň hladiny paliva
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Klasifikační tabulka API

SE SF SGSDKód

Kvalita Nízká Vysoká

Riziko pro zdraví a životní prostředí
Palivo, tuky a oleje uchovávejte mimo dosah dětí. 
Dodržujte informace o zdraví a životním prostředí 

poskytnuté výrobcem oleje. Při manipulaci s 
použitým motorovým olejem noste ochranný oděv.

Nevylévejte použitý olej do kanalizace
 Likvidujte zákonně a zodpovědně.

VAROVÁNÍ!

“ZAJÍŽDĚNÍ” NOVÉHO MOTORU
Pečlivým zajížděním prodloužíte životnost vašeho 
motoru. Prvních 800 km nepoužívejte plný plyn a 
vyhněte se vysokým otáčkám motoru. Také byste se 
měli zdržet agresivním startům a zastavením s 
výjimkou nouzové situace. Nepoužívejte vysoké 
otáčky hned po vyjetí, když je motor ještě studený ani 
motor nepodtáčejte. Vždy si včas podřaďte ještě dříve 
než se motor začne trápit. Viz tabulka níže:

Počátečních 1600 km pod 5 000 ot/min
Mezi 1600 km až 2500 km pod 6,000 ot/min
Po zajetí nejvýše 10,000 ot/min

Motorový olej vyměňte nejpozději po ujetí prvních 
800 km. V průběhu zajíždění však doporučujeme 

olej měnit každých 300 km.

POZNÁMKA!
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MĚŇTE RYCHLOST
Otáčky motoru by se měly měnit a neměly by být 
udržovány konstantní. To umožňuje, aby součásti byly 
střídavě „zatíženy“ a „odlehčeny“, což umožní dílům 
vychladnout. To napomáhá procesu konečného 
jemného opracování součástek. Je nezbytné, aby 
během záběhu byla na součásti motoru kladena určitá 
zátěž, aby se zajistilo, že k tomuto procesu dojde. 
Motor však nevystavujte nadměrnému zatížení.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ OTÁČKY MOTORU
Nepoužívejte příliš nízké otáčky ani motor nepřetěžujte. 
To způsobuje stres a přehřátí. Nechte motor volně 
otáčet, ale nepřekračujte doporučené otáčky motoru, 
jak je uvedeno v předchozí tabulce. Nepoužívejte plný 
plyn po dlouhou dobu.

PŘED VYJETÍM
Než se rozjedete vysokou rychlostí, nechte motor 
dostatečně zahřát.

Nadměrné otáčení studeného motoru způsobuje 
nadměrné opotřebení a zkracuje životnost motoru.

PRVNÍ VÝMĚNA OLEJE
Doporučuje se, aby první výměna oleje byla ideálně po 
300 km, ale rozhodně nejpozději po 800 km.

Během zajíždění se všechny součásti motoru trochu 
opotřebují a uloží. Některé servisní díly vyžadují 
úpravu. Znečištěný olej musí být vyměněn a provedeno 
seřízení.

SERVISNÍ PLÁN
Váš motocykl by měl být udržován v souladu se 
servisním plánem AJS, který jste obdržel spolu s 
motocyklem.
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KONTROLA PŘED JÍZDOU
Před každou jízdou byste na motocyklu měli provést 
následující kontroly, abyste se ujistili, že je váš 
motocykl v pořádku a schopen bezpečné jízdy.

Spojka

1) Plynulost.
2) Žádná těsnost, vrub nebo
uvolnění.
3) Žádné omezení pohybu.

Řízení

1) Zkontrolujte vůli páčky.
2) Seřiďte podle potřeby.
3) V případě potřeby namažte
páku nebo kabel.

Palivo
1) Zkontrolujte hladinu paliva.
2) V případě potřeby palivo

doplňte.
3) Zkontrolujte stav palivových

hadiček.

Položka Podrobnosti kontroly

Motorový
olej

Pneu

Brzdy

1) Zkontrolujte hladinu motorového
oleje.

2) V případě potřeby doplňte olej.
3) Zkontrolujte případný únik oleje.

1) Zkontrolujte nepoškozenost
povrchu.

2) Zkontrolujte hloubku vzorku.
3) Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
4) V případě potřeby upravte tlak.

1) Zkontrolujte vůli brzdové páky.
2) Zkontrolujte, zda nedošlo k
nadměrnému opotřebení
brzdových destiček nebo kotoučů.
3) Zkontrolujte hladinu kapaliny.

4) Zkontrolujte, zda z hydraulických
systémů neteče tekutina.
5) Zkontrolujte vůli pedálu nožní
brzdy. Nastavte podle potřeby.
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Hnací řetěz

Plyn

Boční stojan

Světla

1) Zkontrolujte správné napnutí.
2) V případě potřeby seřiďte.
3) Namažte podle potřeby.
4) Zkontrolujte pevnost

spojovacího článku.

1) Zkontrolujte správnou vůli.
2) V případě potřeby seřiďte.
3) Zkontrolujte hladký chod.
4) Zkontrolujte, zda se vrací
automaticky a úplně.

1) Ujistěte se, že přední i zadní
světla fungují správně.
2) Zkontrolujte funkci brzdového
světla.
3) Zkontrolujte funkci směrových
světel.

1) Ujistěte se, že bezpečnostní
vypínač pracuje správně.
2) Zkontrolujte hladký chod.
3) Podle potřeby namažte čep.

Zkontrolujte kontrolky pro:
1) Dálková světla
2) Směrovky.
3) Neutrál.
4) Řidicí jednotku motoru.

Rukojeti

Klakson

Kontrolky

Zkontrolujte jestli troubí

Zkontrolujte, zda jsou v 
dobrém stavu a jestli pevně 
a bezpečně drží na svém 
místě.

Nebezpečí zranění.
Pokud některá položka v seznamu před jízdou 

nepracuje správně, nechte ji před jízdou 
opravit. Nejezděte s vadným strojem.

VAROVÁNÍ!



20

VŠEOBECNÉ JÍZDNÍ TIPY

Pokud jedete na motocyklu poprvé, doporučujeme 
vám najít si klidnou oblast mimo provoz a mimo hlavní 
silnici. Cvičte, dokud nejste plně obeznámeni s 
ovládáním a používáním ovládacích prvků.

Během jízdy nepožívejte drogy ani alkohol. Vždy noste 
schválenou ochrannou přilbu a bezpečný oděv určený 
pro jízdu na motocyklu.

Sundavání rukou z řídítek nebo nohou ze stupaček při 
jízdě může být nebezpečné. I sundání jedné ruky 
nebo nohy může způsobit ztrátu rovnováhy a může 
snížit vaši schopnost ovládat motocykl. Během 
provozu mějte tedy vždy obě ruce na řídítkách a obě 
nohy na stupačkách.

Před vjezdem do zatáčky zpomalte a zařaďte nižší 
rychlostní stupeň. Brzdný účinek a schopnost průjezdu 
zatáčkou je ve vlhkých nebo kluzkých podmínkách 
nižší. Přizpůsobte tomu proto rychlost jízdy.

Dodržujte pravidla provozu a rychlostní limity.

SPUŠTĚNÍ MOTORU

1) Zkontrolujte, zda je spínač motoru v poloze:
 “ “ ZAPNUTO

2) Vložte klíč do spínače zapalování a otočte do polohy:
  “ “ ZAPNUTO

3) Ujistěte se, že boční stojan je v horní poloze.
4) Zařaďte neutrál. Zelená kontrolka na otáčkoměru
se rozsvítí, když je v neutrálu.
5) Při startování zmáčkněte spojku a přidržte ji.
6) Otočte plynem o 1/8 až 1/4 otáčky. Stiskněte
tlačítko START na pravém spínači řídítek po dobu
maximálně 5 sekund, dokud motor nenaskočí.
Jakmile nastartuje motor, uvolněte startovací tlačítko.
Neotevírejte plyn úplně. Pokud se motor nepodaří
nastartovat, zkuste to znovu po 10 sekundách.

Páčku spojky pouštějte opatrně a pomalu, 
pro případ, že je rychlost stále zařazena.

UPOZORNĚNÍ!
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Použití elektrického spouštěče.
Startér tiskněte nejdéle 5 sekund. Pokud se motor 
nepodaří nastartovat, počkejte 10 sekund a akci 
opakujte. Uvolněte tlačítko spouštěče ihned, 
jakmile se motor nastartuje.
Startování motoru může být obtížné, pokud byl 
motocykl odložen na několik dní nebo týdnů. 
Pokud ano, budete možná muset vyprázdnit staré 
palivo.
Pokud si nejste jisti, jak to provést, kontaktujte 
svého prodejce.
Pozor, palivo je vysoce hořlavé.

POZNÁMKA!

Nebezpečí zranění nebo smrti.
Nespouštějte a neprovozujte motocykl v 
uzavřeném prostoru, například v garáži.

Výfukové plyny obsahují vysoce jedovatý oxid 
uhelnatý, který je bezbarvý a bez zápachu.

Nikdy nenechávejte motocykl běžet bez dozoru.

VAROVÁNÍ!

Nenechávejte motocykl běžet dlouho na volnoběh, 
jinak by mohlo dojít k přehřátí.

POZNÁMKA!

ROZJÍŽDĚNÍ
Při volnoběžných otáčkách motoru zcela stiskněte 
spojkovou páku a chvilku počkejte. Zařaďte první 
rychlostní stupeň stisknutím páky řazení směrem dolů. 
Otočte rukojeť plynu směrem k sobě a současně 
jemně a plynule uvolňujte páčku spojky. Jakmile 
spojka zabere, motocykl se začne pohybovat vpřed. 
Poté, co naberete rychlost, přeřaďte na další rychlostní 
stupeň. Za tímto účelem zavřete plyn, zmáčkněte 
spojkovou páku a současně zvedněte řadicí páku a 
zařaďte vyšší rychlostní stupeň. Potom uvolněte 
spojkovou páku a znovu přidejte plyn. Tento postup 
opakujte, dokud nedosáhnete nejvyššího rychlostního 
stupně.
Nedupejte na řadicí páku a neprovádějte řazení 
agresivně. Dělejte to plynule a s lehkostí. Vždy se 
dívejte dopředu a sledujte situaci před sebou.
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POUŽÍVÁNÍ RYCHLOSTÍ (převodů)
Rychlostní stupně se používají k udržení chodu 
motoru na optimální otáčky za minutu pro danou 
rychlost jízdy. Převodové poměry byly pečlivě 
navrženy tak, aby vyhovovaly vlastnostem motoru. 
Jezdec by měl vždy zvolit nejvhodnější rychlostní 
stupeň pro převládající podmínky.
Nepoužívejte spojku pro ovládání rychlosti jízdy. 
Místo toho zařaďte správný rychlostní stupeň.
Sledujte údaje na otáčkoměru, abyste zajistili, že 
otáčky motoru nejsou příliš vysoké nebo nízké.

Nebezpečí poškození motoru
Nikdy nedovolte, aby se otáčky dostaly do 

červené zóny na otáčkoměru.

VAROVÁNÍ!

Nejezděte na volnoběh nebo s vypnutou 
spojkou.

Můžete ztratit kontrolu.
Můžete způsobit poškození motoru.

VAROVÁNÍ!

JÍZDA DO KOPCE
Při stoupání do strmého kopce motocykl začne 
zpomalovat a ztrácet výkon. V tomto okamžiku byste 
měli zařadit nižší převodový stupeň, aby motor opět 
pracoval v optimálním rozsahu výkonu a otáček. 
Zařaďte včas, abyste zabránili ztrátě točivého 
momentu. Při klesání lze motor použít jako brzdu 
řazením dolů na nižší rychlostní stupně. Dávejte 
pozor, abyste nenechali otáčky motoru vystoupat na 
příliš vysokou hodnotu. Sledujte otáčkoměr, aby byl v 
bezpečném rozsahu otáček.

Rada
Správné používání rychlostních stupňů vám 
umožní ovládat otáčky a výkon motoru při 

stoupání nebo klesání z kopce.

POZNÁMKA!
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ZASTAVENÍ A PARKOVÁNÍ

1) Otočte rukojeť plynu od sebe a zpomalte motor.
2) Rovnoměrně a plynule stiskněte obě brzdy.
3) Postupně zařaďte nižší rychlostní stupeň.
4) Při zastavení zmáčkněte a vypněte spojku.
5) Za současného držení spojky zařaďte neutrál.
Zkontrolujte, jestli svítí zelená kontrolka neutrálu.
6) Přepněte spínač zapalování do polohy
VYPNUTO, abyste zastavili motor.
7) Pokud parkujete motocykl na svahu, otočte ho
směrem do kopce, abyste zabránili jeho sklouznutí
ze stojanu. Můžete jej zaparkovat se zařazeným 1.
rychlostním stupněm. Před opětovným spuštěním
motoru nezapomeňte zařadit Neutrál.
8) Otočením klíčku zapalování do polohy zámku
řízení zajistěte motocykl. Vyjměte klíč a vezměte si
ho s sebou.

Vždy zamykejte motocykl, abyste předešli krádeži. 
Použijte další zabezpečovací zařízení, jako je řetěz 

nebo zámek kotoučové brzdy.

POZNÁMKA!

Nebezpečí zranění.

Se zvyšující se rychlostí se postupně prodlužuje 
brzdná dráha. Při zvyšování rychlosti nechte 

mezi sebou a vozidlem větší vzdálenost. 
Nejezděte ve slepém bodě vozidla před vámi.

Pamatujte: Pokud je nevidíte v jejich zpětném 
zrcátku, ani oni vás nemohou vidět!

Používání pouze přední brzdy může být 
nebezpečné

zejména na kluzké vozovce, při jízdě do ostré 
zatáčky a na kruhovém objezdu.

Pomocí pedálu nožní brzdy použijte 
kombinovaný brzdový systém (CBS).

Brzdy používejte plynule. Udržujte si odstup od 
vozidel jedoucích před vámi.

Na mokrých a kluzkých vozovkách buďte 
opatrní.

VAROVÁNÍ!
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KONTROLA A ÚDRŽBA
Majitel / jezdec je zodpovědný za to, aby byl motocykl 
správně ošetřován a udržován v dobrém a bezpečném 
stavu a aby byl opravován podle servisního plánu. 
Zaznamenávejte servis do Záruční a servisní knížky. 
Vezměte prosím na vědomí, že servisní plán je 
nastaven podle času nebo ujeté vzdálenosti, podle 
toho, co nastane dříve. Plán platí pro normální 
používání, ale pokud se vyskytnou neobvyklé 
podmínky, jako jsou velká prašnost nebo mokro a 
vlhkost, tvrdé zacházení nebo extrémní podmínky, měl 
by být servis častější. Požádejte o radu svého prodejce.

Pokud je váš motocykl používán v extrémních 
podmínkách, například v písku, bude nutná zvláštní 
údržba. Vzduchový filtr by měl být vyměňován častěji. 
Hnací řetěz se opotřebuje dříve.

Při jízdě na zimních silnicích, kde byla použita sůl, 
bude vyžadována zvláštní údržba. Sůl je velmi 
korozivní, dokonce i v práškové formě, když jsou silnice 
suché. Kovové části by měly být před cestou chráněny 
inhibitorem koroze, jako je Scottoiler 365, a poté co 
nejdříve po cestě omyty studenou vodou. Ihned po 
promytí aplikujte inhibitor koroze. Nepřikrývejte 
motocykl plachtou, pokud je na něm sůl. Bude 
korodovat!

Plánovaná a pravidelná údržba je nezbytná pro 
udržení bezpečného a spolehlivého stavu vašeho 

motocyklu.

Aby byla vaše záruka platná, musíte dodržovat 
servisní plán uvedený v záruční 

a servisní knížce AJS, dodané s novým strojem 
a provádět údržbu podle listu údržby AJS.

POZNÁMKA!

Pravidelná údržba může vyžadovat výměnu 
některých součástek. Vždy používejte originální 

díly AJS nebo alternativní díly doporučené 
výrobcem.

Některé úkoly údržby obvykle provádí majitel / 
jezdec.

POZNÁMKA!



BATERIE BATERIE

Váš motocykl Highway Star je vybaven 
bezúdržbovou baterií „MF“ baterií. Pokud se 
motocykl nepoužívá po dlouhou dobu, zkontrolujte 
a udržujte baterii nabitou. Jinak může dojít ke 
zhoršení stavu baterie. Viz pokyny k baterii.
Baterie je umístěna za pravým bočním krytem.

Při připojování kabelů k baterii, nezapomeňte připojit 
kabely správně; Červená na kladný (+) a černý na 
záporný (-) terminál. Nesprávné připojení může 
způsobit poškození nabíjecího systému, ECU, CDI a 
baterie.

Po dotažení upevňovacích šroubů svorek je potřete 
bílým tukem, aby se zabránilo korozi.

POUŽITÍ A ÚDRŽBA BATERIE
1) Každá relace elektrického startéru by neměla trvat
déle než 5 sekund. Pokud motor nenaskočí,
zkontrolujte hladinu paliva / přívod paliva. Mezi
opakováním nechte 10 sekund.

2) Časté elektrické spouštění s krátkými jízdami zkrátí
životnost baterie.

3) Pokud baterie vykazuje známky vybití, nabíjejte ji
pomocí nabíječky. Pokud je používání motocyklu málo
časté, může se baterie částečně vybít.

4) Pokud chcete motocykl na několik měsíců odstavit,
vyjměte baterii z motocyklu a udržujte ji nabitou.
Umístěte baterii na dřevo nebo něco podobného,
abyste ji izolovali od chladu.

Při manipulaci s elektrolytem vždy používejte 
ochranné brýle a gumové rukavice. Elektrolyt je 

kyselina.
Použité baterie zlikvidujte legálně. Nevyhazujte 

do vodních toků nebo půdy.

VAROVÁNÍ!
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Držák pojistek s hlavní 
pojistkou a náhradní 
pojistkou uvnitř.

POJISTKY
Motocykl je vybaven třemi pojistkami, které chrání 
obvody v případě elektrického zkratu.
Obvod světlometu = 20A, ECU = 15A, hlavní = 20A 
Držák pojistek a náhradní pojistky jsou umístěny za 
levým bočním krytem motocyklu. K odstranění bočního 
krytu budete potřebovat imbusový klíč 5 mm.
Pokud se motor náhle zastaví, nebo
došlo k obecnému elektrickému selhání, nejprve 
zkontrolujte pojistky před provedením dalších 
diagnostických prací.

Pokud došlo k spálení pojistky, postupujte takto:
1) Otočte spínač zapalování do polohy „OFF“ a odpojte
vadnou součást, která má zkrat.

2) Otevřete držák pojistky a vyměňte spálenou pojistku.

3) Zapněte zapalování. Pokud se náhradní pojistka
spálí také, nejezděte na motocyklu. Chcete-li problém
vyřešit, kontaktujte svého prodejce a vyhledejte
odbornou pomoc. Někde stále dochází k zkratu.

4) V takovém případě vypněte zapalování a odpojte
baterii. Požádejte o pomoc prodejce nebo servis AJS.

Nebezpečí požáru nebo poškození.
Nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou.

Příliš silná pojistka by mohla vést k požáru nebo 
poškození elektrického systému motocyklu.

Pojistku nenahrazujte jiným zařízením nebo jiným 
materiálem.

Nejezděte na motocyklu, dokud není závada 
odstraněna.

VAROVÁNÍ!

Při výměně pojistky a hledání zkratu vypněte 
zapalování.

UPOZORNĚNÍ!
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VZDUCHOVÝ FILTR

Vzduchový filtr je dýchací systém vašeho motocyklu. 
Jeho úlohou je filtrovat malé částice a nečistoty ve 
vzduchu, který je nasáván do motoru před spalováním 
s palivem. Čistý vzduch prodlužuje životnost motoru.
Pokud je vzduchový filtr ucpaný nečistotami a olejem, 
bude odpor přívodu vzduchu vyšší, což povede ke 
snížení výkonu, zvýšené spotřebě paliva, špatnému 
startování a zvýšeným emisím výfukových plynů.
Po zablokování budou nečistoty procházet filtrem a do 
oblasti horního válce, což způsobí zrychlené 
opotřebení motoru. Čistěte a vyměňujte vzduchový 
filtr podle servisního plánu a jízdních podmínek.

VÝMĚNA / ČIŠTĚNÍ FILTRU

1) Sejměte levý kryt a odhalte pouzdro vzduchového
filtru.
2) Vyšroubujte šrouby krytu pouzdra. Demontujte
prvek vzduchového filtru.
3) Klepnutím na filtr na rovném povrchu odstraníte
velké nečistoty. Poté omyjte pěnový filtr a nechte jej
uschnout. Naneste olej pro pěnové filtry a vyždímejte.
4) Pokud je filtr roztržený nebo poškozený, vyměňte
jej za nový originální náhradní díl. Náhradní díly
mohou být zakoupené u prodejce AJS.
5) Otřete vnitřek pouzdra vzduchového filtru čistě.
6) Vyčistěte lapač oleje v pouzdru vzduchového filtru.
7) Nainstalujte zpět vzduchový filtr a kryty pouzdra v
opačném pořadí. Ujistěte se, že jste vzduchový filtr
správně utěsnili.

Pokud včas nevyměníte znečištěný nebo 
poškozený vzduchový filtr, zkrátí se životnost 
vašeho motoru.

POZNÁMKA!
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Nebezpečí požáru.
K čištění vzduchového filtru nepoužívejte benzín 
ani jiná rozpouštědla s nízkým bodem vzplanutí.

VAROVÁNÍ!

Pokud je motocykl používán v prašném prostředí, 
měli byste vzduchový filtr čistit nebo vyměňovat 

častěji, než je uvedeno v servisním plánu. Pokud 
jsou pouzdro vzduchového filtru nebo připojovací 
hadice prasklé, rozbité nebo poškozené, měly by 

být okamžitě vyměněny za nové.

POZNÁMKA!

Nestartujte motor s odpojeným vzduchovým 
filtrem. Jakékoli cizí těleso vstupující do motoru 

může způsobit vážné poškození motoru.

UPOZORNĚNÍ!

ZAPALOVACÍ SVÍČKY (NGK CR7HS)

Zapalovací svíčky jsou důležitými součástmi. Snadno 
se kontrolují a měly by být udržovány v dobrém stavu a 
měněny podle servisního plánu. Postupem času 
elektrody erodují a „mezera“ se změní. Svíčka pak 
ztratí část své účinnosti. To povede ke špatnému 
výkonu, nedostatku energie, špatnému startování a 
zvýšeným emisím výfukových plynů.
Vypněte motor, nechte jej vychladnout, pak sejměte 
víčko zástrčky a pomocí vhodného nástroje uvolněte 
zapalovací svíčku.
Odstraňte veškerý nahromaděný uhlík nebo nečistoty. 
Vyčistěte mosazným drátěným kartáčem. Zkontrolujte 
mezeru a upravte ji na 0,6 mm až 0,7 mm
Na závity naneste lehce rozmazaný měděný tuk a 
našroubujte svíčku zpět.
Vyměňujte svíčku pouze za originální typ. Nevybírejte 
jiný rozsah teplot nebo typ závitu.

Mezera 
0.6-0 .7mm
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SPARK PLUGS, pokračování
Při kontrole každé zapalovací svíčky si všimněte barvy 
elektrod. Mírně hnědá označuje, že je vše v pořádku. 
Černá označuje, že motor běží na příliš bohatou směs. 
Může to být způsobeno znečištěným vzduchovým 
filtrem nebo může být tryska příliš velká. Bledě 
zbarvená elektroda indikuje slabý motor. Může to být 
způsobeno zablokováním přívodu paliva nebo únikem 
vzduchu. Než provedete změny, vyhledejte odbornou 
radu od svého prodejce.

Pokud je barva elektrod zapalovací svíčky po 
normálním použití černá nebo bílá, vyhledejte 

odbornou pomoc u svého prodejce.
Hnědá označuje normální podmínky.

UPOZORNĚNÍ!

1) Nainstalujte ručně novou zapalovací svíčku na
doraz  - (obr. 1) Kousek gumové hadičky nasunuté
přes izolátor může být užitečná pomůcka pro
instalaci svíčky tam, kde je obtížný přístup.
2) Utáhněte na předepsané nastavení točivého
momentu: 12Nm.
3) K utahování zapalovací svíčky nepoužívejte
elektrické nářadí.
4) Po vyjmutí svíčky nenechte do odkrytého otvoru
pro svíčku spadnout žádné cizí předměty.
5) Na závity naneste slabý povlak měděného
maziva, abyste svíčku mohli snadněji odstranit.
6) Při zasazování svíčky dávejte pozor, abyste ji
nešroubovali přes závit.
7) Zapalovací svíčka pro tento model byla pečlivě
vybrána. Neměňte ji za jiný typ.

UPOZORNĚNÍ!

1
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Vypouštěcí zátka

 
Plnicí otvor a měrka oleje

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE

Správná volba motorového mazacího oleje a denní 
kontrola hladiny oleje jsou dva nejdůležitější úkoly pro 
zajištění dlouhé životnosti vašeho motoru. Používejte 
pouze vysoce kvalitní olej doporučeného typu. Měli 
byste ho měnit podle servisního plánu. Je výhodnější 
vypustit olej, když je ještě docela teplý, protože se 
vypouští rychleji. Dávejte pozor, abyste se nespálili.

Postup výměny oleje je následující:

1) Zaparkujte motocykl na rovném povrchu.
2) Pod klikovou skříň umístěte vhodnou nádobu a
vyjměte vypouštěcí zátku. Nechte vytéct veškerý olej.
3) Našroubujte zpět vypouštěcí zátku a utáhněte ji na
předepsaný utahovací moment.
4) Odstraňte uzávěr olejové nádrže. Doplňte náplň
a zkontrolujte hladinu měrkou.
5) Nechte motor běžet několik minut, potom ho
vypněte a nechte olej usadit po dobu 5 minut. Pak 
znovu zkontrolujte hladinu oleje a jestli někde neuniká. 
NEPŘEPLŇUJTE!
Starý olej zlikvidujte zodpovědně a legálně. 
Nevylévejte ho do kanalizačních systémů nebo do 
vodních toků.

Použitý motorový olej může poškodit vaši 
pokožku. Při manipulaci s použitým olejem vždy 

používejte ochranné rukavice.

Varování!

1

2
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SEŘÍZENÍ PLYNOVÉHO LANKA

Chcete-li nastavit lanko plynu, postupujte takto:

(10 mm a 8 mm klíč)1) Povolte obě matky

2) Otáčejte nastavovací matkou lanka dokud tam
není vůle 1.5 - 2.5 mm.
3) Utáhněte kontramatku proti nastavovací matce.
4) Vůle na plynové rukojeti by nyní měla být 2 - 6 mm.
5) Otočením řídítek do krajních poloh zkontrolujte
vůli plynu v každé krajní poloze.

VAROVÁNÍ!

SEŘÍZENÍ SPOJKOVÉHO LANKA

Páčka spojky by měla mít na svém konci vůli přibližně 
5 mm. To je nezbytné, aby se zabránilo prokluzování 
a předčasnému opotřebení. Pokud je vůle příliš velká, 
dojde k potížím se zařazením rychlostních stupňů a 
neutrálu. Mohlo by také dojít k poškození převodovky.

1) Odklopte pryžový kryt
2) Povolte pojistnou matici

4) Utáhněte pojist. matici
5) Nasaďte zpátky pryžový kryt

1

3
1

3) Seřizovacím šroubem  2  nastavte požadovanou 
vůli

1
3

2
3

1

1

Nenastavujte napětí plynového lanka abyste 
změnili volnoběžné otáčky. Volnoběžné otáčky 
jsou nastaveny systémem EFI.
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HNACÍ ŘETĚZ

Hnací řetěz je jednou z hlavních součástí, které 
ovlivňují plynulost a spolehlivost jízdy. Je nezbytné, aby 
byl řetěz v dobrém stavu a správně nastaven. Jedná se 
o vysoce namáhanou a exponovanou část, a proto je
třeba neustále mazat, seřizovat a kontrolovat.

Řetěz by měl být zkontrolován a prostý
následujících závad:

1) Volné čepy
2) Poškozené válečky
3) Velká vůle článků
4) Zlomené nebo tuhé spojky
5) Rezavé články
6) Nadměrné opotřebení
7) Nesprávné nastavení

Nebezpečí zranění.
Pro zajištění bezpečnosti musí být hnací řetěz 

nastaven, namazán a neustále udržován. Pokud 
seřízení dosáhlo konce svého rozsahu, měla by 
být namontována nová řetězová sada. NIKDY 

nejezděte s opotřebovaným, špatně udržovaným 
nebo špatně nastaveným řetězem.

VAROVÁNÍ!

Opotřebení a poškození hnacího řetězu znamená, 
že řetězová kola mohou být také opotřebována 
nebo poškozena. Zkontrolujte přední a zadní 
řetězové kolo z hlediska následujících podmínek:

1) Nadměrné opotřebení nebo špičaté zuby.
2) Zlomené nebo poškozené zuby.
3) Uvolněné upevnění řetězového kola.

Vyměňte řetěz a řetězová kola dohromady jako 
sadu.

POZNÁMKA!

známky opotřebování

poškozené zuby v pořádku
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SEŘÍZENÍ HNACÍHO ŘETĚZU

Zatažením řetězu 
zkontrolujte opotřebení.
Pohyb zde by měl být 
minimální

ÚDRŽBA HNACÍHO ŘETĚZU

Pokud není řetěz příliš znečištěný, postačí ho obvykle 
pouze namazat. Pokud je však na řetězu již příliš velký 
nános nečistot (písek, bláto, asfalt nebo jiné cizí 
materiály) je nutno řetěz umýt kartáčem a petrolejem 
nebo jiným prostředkem na čištění řetězů. Po umytí 
musí být řetěz vysušen ručníkem a pověšením na 
vzduchu.

Pro dosažení dobrého výkonu a dlouhé životnosti, 
musí být řetěz udržován neustále dobře namazán.
Nedostatečné mazání zvyšuje tření mezi řetězovými 
válečky a povrchem řetězových kol, což má za 
následek zvýšení tření a tedy i zvýšení teploty těchto 
součástek. To má za následek spalování maziva a 
snížení jeho účinnosti, což zvyšuje opotřebení řetězu.

Nebezpečí úrazu
Nadměrně napnutý řetěz

Příliš napnutý řetěz zvyšuje pracovní zatížení mezi 
čepy a válečky a přehřívá řetěz, čímž rychleji 
spotřebovává mazivo. To způsobuje rychlejší 
opotřebení řetězu. Navíc, pokud je motocykl ježděn 
po hrbolatých silnicích nebo cestách, je řetěz 
vystaven působení extrémně tvrdých otřesů 
pohybem kyvné vidlice nahoru a dolů. To může 
vést k předčasnému selhání řetězu a k poškození 
dalších částí motocyklu.

Příliš volný řetěz
Příliš volný řetěz je během zrychlení vystaven 
tvrdým vibračním rázům. To zvyšuje sílu působící 
na řetěz a řetěz tak může přeskočit přes zuby 
řetězových kol, což může způsobit poškození 
vozidla nebo dokonce i zranění jezdce.

VAROVÁNÍ!

Zkouška opotřebení řetězu:



34

Nastavení hnacího řetězu:

straně.
4) Zadní náprava, čep kyvné vidlice a střed hřídele by
měly být téměř v rovině. Řetěz by měl být nastaven tak,
aby v této nejtěsnější poloze umožňoval volný pohyb v
rozmezí 10–20 mm.
5) Otáčejte oběma šrouby napínáku řetězu stejnoměrně
až dosáhnete správného napnutí řetězu.
6) Znovu utáhněte matici zadní nápravy na správné
nastavení točivého momentu a dotáhněte pojistné
matice napínáku řetězu.
7) Znovu zkontrolujte napnutí hnacího řetězu. Otočte
zadní kolo a znovu jej zkontrolujte. Pokud není vůle
správná, upravte ji znovu.

Pojistná matice řetězu

Seřiďte řetěz  tak, aby v jeho nejtěsnější pozici 
byla jeho vůle10-20 mm.

10-20mm

Při výměně hnacího řetězu vyměňte také řetězová 
kola jako sadu řetězů a řetězových kol.

Nový řetěz nebude dobře sedět na opotřebených 
řetězových kolech.

UPOZORNĚNÍ!

VAROVÁNÍ!

Zdravotní riziko
Při manipulaci s olejem, petrolejem nebo 

odmašťovačem vždy používejte ochranné rukavice.

Po provedení všech nastavení se ujistěte, že zadní 
kolo je správně zarovnáno.

UPOZORNĚNÍ!

1) Umístěte motocykl na rovnou zem. Použijte
servisní stojan nebo něco podobného.

2) Povolte zadní nápravu.     1   3) Povolte pojistné
matice napínáků       2   řetězu na pravé i levé

3

1 Matice nápravy 2

3  Napínák řetězu
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BRZDOVÝ SYSTÉM
Tento motocykl je vybaven kombinovaným brzdovým 
systémem (CBS)

Nožní pedál ovládá současně přední i zadní brzdu, 
zatímco pravá páka na řídítkách ovládá pouze přední 
brzdu.

Je nesmírně důležité, aby brzdy správně fungovaly a 
aby byly seřizovány podle servisního plánu.

Existuje několik důležitých kontrol, které by měl 
vlastník pravidelně provádět. Jako:

1) Kontrola hladiny brzdové kapaliny.
2) Kontrola opotřebení brzdových destiček.
3) Kontrola opotřebení brzdových kotoučů.
4) Kontrola úniku hydraulické kapaliny.
5) Kontrola nastavení ovládací páky a pedálu.
6) Kontrola stavu brzdových hadic.
7) Kontrola tuhosti páky ruční brzdy a pedálu nožní 
brzdy. Brzdění by nemělo být na pocit moc
„houbovité nebo měkké“

HYDRAULICKÁ KAPALINA

Pravidelně kontrolujte hladinu kapaliny v nádržkách. 
Když se brzdové destičky opotřebují, hladina kapaliny 
klesne a bude ji možná nutné doplnit. Přední nádržka 
má ukazatel výšky „hladiny“, zatímco zadní nádržka je 
průsvitná a úroveň je vidět skrz stěnu nádržky.
Hydraulická kapalina je hygroskopická. Nádržka
by neměla být ponechána bez víčka, protože kapalina 
absorbuje vlhkost ze vzduchu. Brzdový systém by měl 
být pravidelně kontrolován na těsnost a praskliny na 
brzdových hadicích. Vyměňte vždy všechny hadice, 
které se zdají být poškozené nebo prasklé. Vyměňujte 
kapalinu za novou, podle servisního plánu. Používejte 
pouze kapalinu DOT4.

Kontrolní okénko hladiny brzdové kapaliny přední 
brzdy. Hladina kapalina by neměla být pod okénkem.
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Drážky mezního opotřebení brzdové destičky

KONTROLA BRZDOVÉHO SYSTÉMU

Pravidelně kontrolujte stav opotřebení předních a 
zadních brzdových destiček. Pokud jsou destičky 
opotřebované, vyměňte je co nejdříve. Opotřebované 
destičky mohou způsobit neúčinnost brzd a mohou 
poškodit povrch brzdových kotoučů.
Pokud si nejste jisti, že tyto kontroly a výměny sami 
zvládnete, poraďte se s prodejcem.

Nejezděte na motocyklu, pokud je brzdový systém 
vadný nebo pokud jsou brzdové destičky 

opotřebované za hranici povoleného opotřebení.
Požádejte o pomoc svého prodejce.

VAROVÁNÍ!

Po namontování nových brzdových destiček 
několikrát opakovaně zmáčkněte páku přední 

brzdy a několikrát stlačte pedál nožní brzdy, aby se 
brzdy natlakovaly a destičky se dostaly do kontaktu 
s brzdovým kotoučem. Pokud tak neučiníte, může 
se stát, že brzdy nebudou fungovat správně, když 

je budete potřebovat.

VAROVÁNÍ!Nádržka zadní brzdy 
Pokud hladina brzdové kapaliny klesne příliš nízko, může do 
systému vstoupit vzduch a způsobit měkkost a neúčinnost 
brzd.

BRZDOVÉ DESTIČKY



Přední brzdový kotouč

37

BRZDOVÉ KOTOUČE

Brzdové kotouče jsou důležitou součástí brzdového 
systému. Věnujte pozornost jejich stavu. Neměly by 
být silně rýhované nebo příliš tenké. Přední a zadní 
kotouče by měly být vyměněny, jakmile dosáhnou 
minimální meze 3 mm.

Nebezpečí zranění nebo smrti.
Pokud brzdový systém nefunguje správně, na 

motocyklu NEJEZDĚTE.
Požádejte o pomoc svého prodejce.

VAROVÁNÍ!

Na brzdový kotouč neaplikujte vazelínu, olej ani 
jinou mastnotu jinak dojde ke ztrátě účinnosti brzd.

VAROVÁNÍ!

Kotoučový brzdový systém používá vysokotlakou 
hydrauliku. Brzdové hadice a brzdová kapalina musí 
být měněny podle servisního plánu nebo pokud jsou 

poškozené nebo znehodnocené.

VAROVÁNÍ!

Zadní brzdový kotouč
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Po nastavení vůle brzdy zkontrolujte správnou 
funkci zadního brzdového světla.

VAROVÁNÍ!

SPÍNAČ SVĚTLA PŘEDNÍ BRZDY

Spínač světla přední brzdy je umístěn pod brzdovou 
pákou. Když je páka zmáčknuta a spínač zapalování 
je v poloze „ON“, rozsvítí se zadní brzdové světlo.

ZADNÍ BRZDA

Nastavte vůli pedálu zadní brzdy tak, aby byla 20-30 
mm na špičce pedálu. Seřízení proveďte odstraněním 
čepu vidlice brzdy a odjištěním pojistné matice. Poté 
otáčením hřídele tlačné tyče vůli zvětšíte nebo 
zmenšíte. Znovu utáhněte pojistnou matici, vraťte na 
místo vidlicový čep a zajistěte jej novou závlačkou.

SPÍNAČ ZADNÍHO BRZDOVÉHO SVĚTLA

Spínač světla zadní brzdy je umístěn v horní části 
válce zadní brzdy a je ovládán hydraulicky. Při 
sešlápnutém pedálu a spínači zapalování nastaveném 
v poloze „ON“, rozsvítí se zadní brzdové světlo.
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Nebezpečí zranění nebo smrti!
Zatížení motocyklu má velký vliv na ovladatelnost, 
výkon a brzdění.

1) Nepřetěžujte motocykl. Maximální celkové 
zatížení je 150 kg.
2) Vždy udržujte správný tlak pneumatik.
3) Nepřepravujte náklad ve volném obalu nebo 
tašce. Pohyb nákladu způsobí nestabilitu.
4) Nevozte zavazadla na řídítkách.
5) Zkontrolujte stav a tlak pneumatik před každou 
jízdou.
6) Používejte pouze pneumatiky, které odpovídají 
povolené velikosti a specifikaci.

VAROVÁNÍ!

PNEUMATIKY

Před každou jízdou je nutné zkontrolovat stav 
pneumatik. Pokud pneumatiky dosáhly meze 
opotřebení, okamžitě je vyměňte. 
Zkontrolujte jejich povrch, zda na něm nejsou 
zaseknuté předměty, jako jsou kameny, sklo, hřebíky 
atd. 
Pokud jsou povrch nebo boční stěny rozříznuté nebo 
popraskané, obraťte se na servis. 
Před jízdou vždy zkontrolujte a případně upravte tlak v 
pneumatikách.

TLAK V PNEUMATIKÁCH

Pneumatiky by měly mít vždy správný tlak. 
Nesprávný tlak v pneumatikách ovlivní ovladatelnost, 
stabilitu a způsobí abnormální a nerovnoměrné 
opotřebení. 
Pokud je tlak příliš vysoký, dojde k menšímu kontaktu 
pneumatiky s vozovkou a tím ke ztrátě přilnavosti. 
Pokud je tlak příliš nízký, motocykl bude nestabilní a 
nebude správně zatáčet. Existuje také vyšší riziko 
defektu. 
Tlak v pneumatikách upravujte při normální okolní 
teplotě.
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12V 4W

LED panel

12V 35W/35WČelní světlomet

Zadní/brzdové světlo

Směrová světla

Přední obrysové světlo

DEZÉN PNEUMATIK

Používání nadměrně opotřebovaných pneumatik nebo 
takových, které jsou poškozené snižuje stabilitu a 
přilnavost, prodlužuje brzdnou dráhu a způsobuje 
ztrátu kontroly.

Obě pneumatiky by měly mít hloubku dezénu nejméně 
1,5 mm ve třech čtvrtinách šířky dezénu a v 
nepřetržitém pásu kolem celého obvodu. Pokud se 
blíží nebo dosáhne tohoto limitu, vyměňte pneumatiky 
za nové.

VÝMĚNA ŽÁROVEK

Před každou jízdou vždy zkontrolujte správnou funkci 
světel. Světlomety mějte za jízdy vždy zapnuté.

Používejte pouze náhradní žárovky, které splňují 
níže uvedené specifikace. Pokud to nedodržíte, 
může dojít k poškození elektrického systému 
motocyklu nebo k poškození světel.

1.5mm
LED panel
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VÝMĚNA ŽÁROVKY ČELNÍHO SVĚTLA ŽÁROVKA ČELNÍHO SVĚTLOMETU

Žárovka světlometu má dvojité vlákno. Jedno
vlákno poskytuje dálkové světlo a druhé potkávací 
světlo. Vlákna jsou umístěna v různých vzdálenostech 
od reflektoru, což vytváří dvě různé úrovně paprsku.
Pokud dálkové nebo potkávací světlo selhává, měli 
byste žárovku vyměnit.

Nedotýkejte se povrchu skla žárovky holými prsty, 
aby nedošlo k jeho kontaminaci. 
Mastnota z prstů způsobí snížení jasu a životnosti 
žárovky. 
Pokud se skla žárovky dotknete, očistěte jej 
denaturovaným lihem.

POZNÁMKA!

1  Upevňovací šroub

1) Před výměnou žárovky, nechte světlo vychladnout.
2) Odšroubujte upevňovací šroub ve spodní části
rámečku světlometu, viz foto bod  1
3) Sejměte přední rámeček krytu světlometu.
4) Odpojte žárovku světlometu a vyměňte ji, přičemž
se ujistěte, že jsou vodicí jazýčky správně umístěny.
Pozn.: Dávejte pozor, abyste se nedotkli skla
halogenové žárovky prsty. Mastnota z prstů způsobí
předčasné selhání žárovky. Používejte rukavice.
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Systém vypínání obvodu zapalování
Systém vypnutí obvodu zapalování (spínač bočního 
stojanu, spínač spojky a spínač neutrálu) má 
následující funkce.
1) Zabraňuje spuštění motoru, když je zařazená
rychlost a boční stojan je nahoře, ale páka spojky není
stisknuta.
2) Zabraňuje spuštění, když je zařazená rychlost a
páka spojky je stisknuta, ale boční stojan je stále dole.
3) Vypíná běžící motor, když je zařazena rychlost a
boční stojan se sklopí dolů.

Pravidelně kontrolujte činnost systému vypínání 
obvodu zapalování. Pokud nefunguje správně, 
nejezděte na motocyklu.

Riziko zranění nebo smrti!
Staré a nevyužité palivo nevylévejte, ale nalijte ho 
do vhodné palivu odolné nádoby a zlikvidujte ho 
ekologicky a legálně. Nedopusťte, aby se palivo 
vylilo na horký motor nebo na výfuk. Zabraňte 
hromadění výparů v uzavřeném prostoru. 
Při manipulaci s palivem nepoužívejte otevřený 
oheň ani nekuřte. Pokud kontrolujete jestli 
zapalovací svíčka dává jiskru, držte kabel i 
zapalovací svíčku v dostatečné vzdálenosti od 
otvoru zapalovací svíčky. Palivo v otvoru 
zapalovací svíčky se jinak může náhle vznítit. 
Při kontrole jiskry může dojít k úrazu elektrickým 
proudem vysokého napětí, pokud se dotknete 
kovové části neuzemněné zapalovací svíčky. 
Tyto kontroly nesmí provádět osoba se srdečním 
onemocněním nebo s kardiostimulátorem.

VAROVÁNÍ! VYNECHÁVÁNÍ / ZHASÍNÁNÍ MOTORU

1) Zkontrolujte hladinu / přívod paliva.
2) Zkontrolujte volnoběžné otáčky motoru.
3) Zkontrolujte utažení svorek baterie.
4) Zkontrolujte, zda není uvolněná pojistka.
5) Zkontrolujte vůle ventilů (oba 0,15 mm)
6) Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vzduchu do

sacího systému.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

M
otor nestartuje

1) Vadný spínač bočního stojanu
2) Spínač na řídítkách v poloze „VYPNUTO“
3) Spálená pojistka
4) Vadná zapalovací svíčka
5) Vadný kryt zapalovací svíčky
6) Vadná zapalovací cívka nebo připojení
7) Vadná řídící jednotka
8) Vadná startovací cívka
9) Vadný spínač na pravé rukojeti

Svíčka nedává jiskru nebo je 
jiskra slabá (m

usí skočit 6 m
m

)

 Možná příčina Řešení

1) Baterie je vybitá
2) Spínač zapalování je v poloze „VYPNUTO“
3) Boční stojan je sklopen nebo je zařazena
rychlost
4) V nádrži není palivo
5) Hladina paliva je nízká
6) Voda nebo nafta v palivu
7) Svíčka nedává jiskru.
8) Vadné relé palivového čerpadla
9) Kabely od baterie jsou uvolněné
10) Pojistka je spálená

1) Zkontrolujte / vyměňte spínač bočního stojanu
2) Přepněte spínač do polohy „ZAPNUTO“
3) Vyměňte pojistku
4) Vyčistěte / vyměňte zapalovací svíčku
5) Vyměňte kryt svíčky
6) Zkontrolujte připojení / vyměňte
7) Zkontrolujte připojení / vyměňte
8) Zkontrolujte / vyměňte
9) Zkontrolujte / vyměňte

1) Nabijte baterii nebo ji vyměňte
2) Nastavte spínač vypnutí motoru do polohy „ZAPNUTO“
3) Zařaďte neutrál nebo stiskněte spojku
4) Doplňte palivo
5) Doplňte palivo
6) Obraťte se na servis
7) Viz další část
8) Vyměňte relé palivového čerpadla
9) Utáhněte kabely baterie
10) Vyměňte pojistku, zkontrolujte, zda není zkratovaná
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M
otor nestartuje

Možná příčina Řešení

1) Motor zaplaven
2) Přívod paliva je omezen
3) Znečištěné palivo
4) Únik vzduchu do sacího systému
5) Vzduchový filtr je ucpaný
6) Výfuk je blokován
7) Voda v palivovém systému
8) Slabá jiskra na svíčce
9) Malá vůle ventilů

1) Demontujte zapalovací svíčku a vyčistěte / vyměňte.
2) Zkontrolujte, zda nejsou palivové hadičky zalomené.
3) Vypusťte a doplňte palivo.
4) Zkontrolujte netěsnosti sání.
5) Zkontrolujte čistotu a průchodnost vzduchového filtru.
6) Zkontrolujte výfukový systém
7) Vypusťte palivový systém. Vypusťte palivovou nádrž.
8) Viz předchozí část
9) Nastavte vůli ventilů na 0,15 mm. Sání a výfuk.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud nejste kompetentní a zkušený mechanik, 
nepokoušejte se o opravu sami, ale kontaktujte 

váš servis.

UPOZORNĚNÍ!
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Špatný chod m
otoru a 

nedostatek výkonu
Nízká nejvyšší rychlost

Možná příčina Řešení

1) Vadná zapalovací svíčka.
2) Zablokované brzdy.
3) Blokovaný vzduchový filtr.
4) Blokovaný výfuk.
5) Vadný kryt zapalovací svíčky.
6) Vadná zapalovací cívka nebo kabel.
7) Vadné CDI
8) Ucpané odvětrání paliva.
9) Omezený přísun paliva.
10) Porucha systému EFI (svítí kontrolka
motoru)

1) Nesprávné vůle ventilů.
2) Brzdy neustále přibrzďují.
3) Únik vzduchu do sacího systému.
4) Ucpaný katalyzátor.
5) Ventil palivové nádrže je zablokován.
6) Voda v palivu.
7) Nedostatek komprese.
8) Vadná lambda sonda (svítí kontrolka
motoru)
9) Vadné čidlo pozice škrticí klapky
10) Vadná zapalovací svíčka

1) Vyměňte zapalovací svíčku.
2) Opravte brzdy / kontaktujte servis.
3) Vyměňte vzduchový filtr.
4) Vyměňte tlumič výfuku.
5) Vyměňte kryt zapalovací svíčky.
6) Zkontrolujte připojení / vyměňte.
7) Zkontrolujte připojení / vyměňte.
8) Obraťte se na servis.
9) Zkontrolujte hadičky a filtr.
10) Obraťte se na servis.

1) Upravte vůle ventilů na 0,15 mm. Sací i výfukový.
2) Opravte brzdy / kontaktujte servis.
3) Zkontrolujte těsnost sacího systému.
4) Vyměňte tlumič výfuku.
5) Zkontrolujte, zda ventil správně funguje.
6) Vyměňte palivo. Obraťte se na servis.
7) Obraťte se na servis.
8) Obraťte se na servis.
9) Obraťte se na servis.
10) Vyměňte zapalovací svíčku.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

N
adm

ěrný hluk m
otoru, 

otřesy nebo vibrace
Nedostatek kom

prese

Možná příčina Řešení

1) Nesprávné vůle ventilů.
2) Uvolněná zapalovací svíčka.
3) Opotřebený píst / válec.
4) Ohnutý nebo zadřený ventil.
5) Vadné těsnění pod hlavou.
6) Připálený píst.

1) Uvolněný výfuk.
2) Nesprávné vůle ventilů.
3) Poškozené rozvodové kolo.
4) Nadměrná vůle mezi pístem a válcem.
5) Ložiska klikové hřídele jsou opotřebovaná.
6) Spojka je opotřebovaná.
7) Opotřebená ložiska / převody
vyvažovacího hřídele.
8) Magneto setrvačník je uvolněný.

1) Nastavte vůli ventilů na 0,15 mm. Sací i výfukový.
2) Utáhněte zapalovací svíčku.
3) Vyměňte píst / válec.
4) Vyměňte ventily.
5) Vyměňte těsnění pod hlavou.
6) Vyměňte píst. Zkontrolujte směs paliva a vzduchu.

1) Utáhněte upevňovací prvky výfuku.
2) Seřiďte vůli ventilů na 0,15 mm. Sací i výfukový.
3) Zkontrolujte / opravte rozvody ventilů.
4) Vyměňte válec, píst a těsnění.
5) Vyměňte ložiska klikové hřídele.
6) Vyměňte spojku.
7) Vyměňte vyvažovací hřídel.
8) Utáhněte setrvačník.
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ČIŠTĚNÍ MOTOCYKLU

Pravidelné a časté čištění je nezbytnou součástí údržby 
vašeho motocyklu. Pravidelné čistění udrží hezký vzhled 
motocyklu po mnoho let. Ihned po jízdě na posolených 
silnicích nebo po vystavení motocyklu korozním 
podmínkám, jako je rozbředlý sníh nebo déšť, vždy umyjte 
motocykl čistou studenou vodou. Sůl může váš motocykl 
korodovat ve velmi krátké době. Poznámka: v suchých, 
jasných zimních dnech nemusí být na silnicích sůl 
zřetelně vidět, ale může tam být. Pro posílení ochrany 
lesklých kovových částí před solí doporučujeme aplikaci 
antikorozního prostředku.
Umístěte motocykl na středový stojan a nechte motocykl 
vychladnout. Přepínače na řídítkách zakryjte přilnavou 
fólií. Zakryjte otvor klíče zapalování a výfukový otvor. 
Nepoužívejte tlakový čistič. Použijte kbelík s vodou nebo 
nízkotlakou hadici. Udržujte vodu v dostatečné 
vzdálenosti od přístrojů, sání vzduchu, prostoru pod 
palivovou nádrží, ložisek řízení a elektroniky. Na odolné 
nebo mastné skvrny naneste ve vodě rozpustný 
odmašťovač. Pracujte s nylonovým kartáčem. 
Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, protože 
obsahují sůl. Používejte pouze vysoce kvalitní 
automobilové šampony. Důkladně opláchněte čistou 
vodou. Osušte ručníkem z mikrovlákna a nechte 
oschnout.

Většina leštících prostředků pro laky karoserií automobilu 
je vhodných pro použití na lakované části. Mazivo jako 
GT85 nebo podobné je pak vhodné pro ošetření povrchu 
motoru a většiny nenalakovaných částí motocyklu.

VAROVÁNÍ! Na brzdové kotouče nepoužívejte žádná 
maziva nebo vosky. Mohlo by dojít ke ztrátě účinku brzd 
a následnému úrazu. Neaplikujte mazivo ani na výfukový 
systém (viz výfuky níže).

Čištění výfukového systému

VAROVÁNÍ! Výfukový systém musí být před mytím 
chladný, aby nedošlo ke zranění popáleninami.

Všechny části výfukového systému motocyklu musí být 
pravidelně čištěny, aby nedošlo ke zhoršení jeho vzhledu. 
Tyto pokyny lze aplikovat na chromované, kartáčované 
nerezové oceli i na saténově černé součásti. Vodní 
skvrny se vyskytnou, pokud je výfuk umytý když je ještě 
horký. NEPOUŽÍVEJTE abrazivní drátěnku nebo 
ocelovou vlnu, které poškozují povrch, ale měkký hadřík. 
Po umytí výfuk důkladně opláchněte. Zajistěte, aby do něj 
nevniklo mýdlo ani voda. Potom výfuk důkladně vysušte 
nejlépe ručníkem z mikrovlákna.
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ČIŠTĚNÍ SOUHRNNĚ
Připravte sebe, své vybavení a používejte pouze vysoce 
kvalitní čisticí prostředky pro motocykly.
Připravte motocykl na mytí.
Namočte motocykl a nechte špínu odmočit.
Opláchněte motocykl čistou studenou vodou.
Motocykl osušte čistým hadříkem z mikrovláken.
Naneste inhibitor koroze na kovové díly a vosk na 
lakované díly.

PŘIPOMENUTÍ!

Vyvarujte se přebytečné vody na následujících místech:
Brzdové válce a brzdové třmeny
Prostor pod palivovou nádrží
Hlavová ložiska
Potrubí sání vzduchu
Víčko palivové nádrže
Výstup tlumiče výfuku
Elektrické konektory

NEPOUŽÍVEJTE tlakový čistič. Používejte pouze kbelík 
s vodou nebo nízkotlakou hadici. Pokud je voda v 
kbelíku znečištěná nečistotami a pískem, vyměňte ji.

UPOZORNĚNÍ!

SKLADOVÁNÍ MOTOCYKLU

Dlouhodobé skladování motocyklu vyžaduje určitou 
přípravu. Proveďte následující opatření:

Před uskladněním proveďte celkovou údržbu motocyklu.
Umyjte ho a osušte. Použijte odpuzovač vlhkosti. 
Přední vidlici namažte vazelínou.
Skladujte jej na suchém čistém místě se stabilní mírnou 
teplotou.
Vypusťte palivo z nádrže a ze vstřikovacího systému.
Vyjměte zapalovací svíčku a nalijte do otvoru lžíci 
motorového oleje. Několikrát protočte motor startovací 
pákou. Namontujte zpět zapalovací svíčku.
Správně nahustěte pneumatiky. Postavte motocykl na
jeho středový stojan a podložte ho tak, aby obě kola byla 
nad zemí, aby se zabránilo tvorbě plochých míst na 
pneumatikách. 
Vyjměte baterii a uložte ji na chladném a suchém místě. 
Udržujte ji stále plně nabitou.
Skladujte motocykl pod ochrannou plachtou, aby se na 
něj neprášilo.
Pravidelně kontrolujte jeho stav.
Pokud je v zimě skladován znečištěn posypovou solí, 
koroduje.
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Technické údaje AJS Highway Star 125
Celková délka 2135 mm

Celková šířka 810 mm

Celková šířka 1160 mm

Rozvor 1330 mm

Světlá výška 150 mm

Pohotovostní hmotnost 164 kg

Užitková hmotnost 150 kg

Nejvyšší rychlost 96 km/h

Hladina hluku za jízdy 74,5 dB

Stoupavost ≥20°

Volnoběžné otáčky 1400+-100 ot/min
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Technické údaje
Přední tlumič Hydraulický teleskopický - USD

Zadní tlumič Pružina / hydraulicky tlumená

Úhel otáčení Vlevo / vpravo ≤43°

Přední pneumatika 120/80 -17

Zadní pneumatika 140/70 -17

Tlak v přední pneumatice 33 psi

Tlak v zadní pneumatice 36 psi

Materiál ráfku kola Lehká hliníková slitina

Velikost předního ráfku 17 x MT 3,00

Velikost zadního ráfku 17 x MT 4,10

Kotouč přední brzdy 300 mm / 4 mm - min 3 mm

Kotouč zadní brzdy 240 mm / 4mm - min 3 mm

Brzdová kapalina DOT4



Technické údaje

Typ motoru Dvouválcový čtyřtaktní, olejem chlazený, OHC

Zdvihový objem 124,6 cm3

Vrtání x zdvih 2 x 44 mm x 41 mm

Kompresní poměr 9:1

Výkon 8,4 kW při 9000 ot/min

Maximální točivý moment 9,4 NM při 7500 ot/min

Zapalovací svíčka NGK CR7HS

Zapalovací systém Simultánní dvoujiskrový (wasted-spark) 

Způsob zapalování CDI

Způsob mazání Tlakové a rozstřikovací

Mazivo motoru SAE 10W-40

Systém EFI Delphi MT05 Software: BD125125

51
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Technické údaje
Spojka Mokrá, vícelamelová

Převodový systém Mezinárodní 1-N-2-3-4-5

Primární převodový poměr 3.833

Převodový poměr 2.714

1.stupeň 2.767

2.stupeň 1.882

3.stupeň 1.400

4.stupeň 1.217

5.stupeň 1.0835

Přední ozubené kolo 520 x 14T

Zadní ozubené kolo 520 x 38T
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Technické údaje

Způsob startování Elektrický startér

Žárovka čelního světlometu 12 V, 35 W / 35 W

Žárovka čelního obrysového světla 12 V, 4 W

Žárovka koncového / brzdového světla LED

Žárovky směrových světel 12 V, 10 W

Žárovka přístrojů 12 V, 0.2 W

Klakson 12 V,  3 A

Baterie 12 V, 9 Ah

Pojistka 15 A

Palivo Bezolovnatý benzín E5

Objem palivové nádrže 19 L
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