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Tento manuál by měl být považován za trvalou součást motocyklu I v případě 
prodeje motocyklu či převedení na nového majitele. Příručka obsahuje důležité 
bezpečnostní informace a pokyny, přečtěte ji důkladně před zahájením provozu 
motocyklu.



     i 

 

 

!VELMI DŮLEŽITÉ!  
 

 

 

                                   !VAROVÁNÍ!       
Nedodržení těchto pokynů může vést k ohrožení jak vašeho 
zdraví a života, tak i života ostatních lidí.

 

 

                                     !POZOR!

Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození časti vašeho 
motocyklu a motocykl nemusí již být bezpečný pro další užívání.

 

 

 

Dbejte prosím pečlivě na doporučované postupy zajetí, intervaly údržby a 
kontroly. Jejich správným dodržováním zvyšujete životnost vašeho 
motocyklu. Ujistěte se, že pravidelné kontroly provádí jen autorizovaní AJP 
prodejci.
Nezapomínejte si vzít bezpečnostní helmu, chrániče očí a ochranné 
oblečení kdykoliv jdete jezdit.

PŘEJEME VÁM SPOUSTU ZÁBAVY A LEGRACE S MOTOCYKLEM AJP!
 

 

 

AJP MOTOS si vyhrazuje právo k úpravě jakéhokoliv zařízení, technické 
specifikace, barvy a použitých materiálů bez předchozího upozornění a bez 
uvedení důvodů nebo zrušením výše uvedeného bez možnosti náhrady něčím 
jiným. Musí být akceptováno, že může dojít k pozastavení výroby určitého 
modelu bez předchozího upozornění. V tomto případě se prosím obraťte na 
nejbližšího AJP prodejce pro bližší informace. Neneseme zodpovědnost za 
tiskové chyby.



AJP PR5 User’s manual – 3
rd
 Edition – Rev 1  Page   1 

INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Instalace příslušenství a preventivně 
bezpečnostní tipy 
Existuje několik řad příslušenství pro 
motocykly AJP,  a proto AJP nemůže mít 
přímou kontrolu nad kvalitou či vhodností 
příslušenství, které si budete chtít ke svému 
motocyklu přidat. Použití nevhodného 
příslušenství může vést ke zhoršení 
provozních podmínek. Obraťte se prosím na 
vašeho AJP prodejce, který vám pomůže při 
výběru správného příslušenství a pomůže 
vám ho I správně na motocykl nainstalovat.

          !VAROVÁNÍ!      
Nevhodné příslušenství nebo opravy 
mohou vést ke snížení bezpečnosti 
motocyklu, což může zapříčinit i 
nehodu. Nikdy neopravujte motocykl s 
nevhodnými či špatně instalovanými 
součástmi. Dodržujte všechny pokyny 
popsané v tomto uživatelském 
manuálu týkající se příslušenství a 
oprav. Pokud máte jakékoliv otázky, 
kontaktujte svého AJP prodejce 

Některé doplňky mění normální polohu 
jezdce, omezují volnost pohybu a mohou 
ovlivnit I řídící schopnosti 

Další elektrické součásti mohou přetížit 
elektrický systém. Těžké přětížení může 
poškodit elektroinstalaci nebo může dojít k 
nebezpečné situaci ve ztrátě elektrické 
energie během provozu motocyklu. 

Při převozu nákladu na motocyklu, ho 
připevněte co nejníže k motocyklu. 
Nesprávně namontované zatížení může 
změnit těžiště a tím ovlivnit řiditelnost stroje. 
Ovlivnit manipulaci se strojem může také 
velikost nákladu, která mění earodynamiku. 
Vyvažte proto zátěž na levou I pravou stranu 
motocyklu a důkladně upevněte.

 

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOU 
JÍZDU:
Používejte helmu!
Bezpečnostní vybavení na motorku 
začíná kvalitní přilbou. Jedno z 
nejvážnějších zranění, která se mohou 
stát, je poranění hlavy. Vždy používejte 
jen schválenou helmu. Také 
doporučujeme chránit oči vhodným 
očním protektorem (hledí, brýle).

Oblečení
Volné, oblíbené oblečení může být 
nepohodlné a nebezpečné pro jízdu 
na motorce.Vyberte si vhodné a 
kvalitní motorkářské oblečení, 
nezapomínejte na rukavice, vhodné 
boty, které chrání kotník, dlouhé 
kalhoty a triko nebo bundu s 
dlouhým rukávem.

Kontrola před jízdou
Zkontrolujte všechny pokyny v 
sekci ,,kontrola před jízdou,, v tomto 
manuálu. Nezapomeňte provést kontrolu 
pro zajištění bezpečnosti jezdce.

Seznamte se s motocyklem

Vaše jezdecké schopnosti a mechanické 
znalosti jsou základem pro bezpečné 
ježdění. Doporučujeme vám nacvičit si 
jízdu na otevřeném prostranství, kde 
nebudou žádné překážky dokud nejste 
obeznámeni s motocyklem a jeho 
ovládacími prvky. 

Poznejte své vlastní limity
Vždy jezděte v rámci svých dovedností. 
Znát své limity a nepřeceňovat je jsou 
základem v zabránění nehod a zranění. 

Buďte extra opatrní a přizpůsobte 
jízdu špatným povětrnostním 
podmínkám či špatnému stavu silnic.
Jízda za špatného počasí vyžaduje 
velkou pozornost, brzdná dráha se 
zdvojnásobuje za deště. Pokud si nejste 
jistí o stavu silnic, jeďte raději pomaleji a 
s dvakrát tak větší opatrností.
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ÚPRAVY 
Úpravy motocyklu nebo odstranění 
originálního vybavení může učinit 
motocykl nebezpečným či 
protizákonným. 
 
 
UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA
Rám a/nebo výrobní číslo motoru slouží 
k registraci motocyklu. Jsou také 
užívány při objednávání náhradním dílů 
nebo pomáhájí při zjištění speciálních 
servisních informací. 

ČÍSLO RÁMU 
Číslo rámu je vyznačeno na pravé 
straně krku řízení.

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOMOLOGAČNÍ ŠTÍTEK 
Homolagční štítek je umístěn na levé 
straně rámu, mezi řízením a levým 
předním krytem.

 

 
 
 
 

 

ČÍSLO MOTORU 
Číslo motoru je vyraženo na levé straně 
motoru pod válcem.

Frame              
number 

Engine 
number 
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UMÍSTĚNÍ KOMPONENT  

11 13 12 

10 
9 8 

1     Zadní nádržka brzdové kapaliny
 2 Vzduchový filtr
3 Pojistky
4 Zapalovací svíčka 
5 Víčko olejové vany
6 Zadní brzdový pedál
7  Okénko pro kontrolu hladiny oleje
  

 

 

 8 Baterie 

 9 Nádrž
10 víčko palivové nádrže 
11 řadící páčka 
12 Stupačky
13   Stojánek
  

6 7 1 

2 
3 

4 

5 
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Umístění ovládacích prvků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Spojková páčka
2  

3 

4  

5 

6 

7 

8 

9 

Blinkry,klakson,přepínač světel 

 Páčka přední brzdy
Startovací tlačítko a On-Off přepínač 

Neutral kontrolka

Kontrolka dálkových světel 

Kontrolka blinkrů 

Digitální tachometr
 Spínací skřínka

 

10 plynová rukojeť 
11     Zpětná zrcátka 

Ovládaní 

KLÍČE
Tento motocykl je vybaven párem klíčů, 
mějte vždy jeden z nich na bezpečném 
místě, např. doma, pro případ nouze.

ZAPALOVÁNÍ / ZAMYKÁNÍ ŘÍZENÍ

 

 
 

 
 

Pozice ZAMČENO – všechny elektrické 
obvody jsou vypnuty a motor se 
nenastartuje. Zámek řízení se aktivuje a 
nelze otočit řidítky a klíček lze 
vytáhnout. Chcete – li přejít do polohy 
ZAMČENO musí být vypínač ve vypnuté 
(OFF) poloze, poté zatlačíte dovnitř a 
otočíte klíčkem doleva. Řidítka musí být 
natočeny co nejvíce doleva.

Vypnutá (OFF) pozice -  všechny 
elektrické obvody jsou vypnuty a motor 
se nenastartuje. Klíček lze vyndat ze 
zapalování.
Zapnutá (ON) pozice – obvod 
zapalování je zapnutý, motor lze 
nastartovat, klíč nelze vytáhnout ze 
zapalování

              !POZOR!
Chcete – li přejít do polohy ZAMČENO 
musí být vypínač ve vypnuté (OFF) 
poloze, poté zatlačíte dovnitř a otočíte 
klíčkem doleva. Řidítka musí být 
natočeny co nejvíce doleva. Pokud ne, 
do zamčené polohy se nedostanete.

                !POZOR!
Nesnažte se jezdit s vypínačem v 
zamčené pozici. Řízení je zamčené a 
ovládání motocyklu je nemožné. 
Neotáčejte za jízdy klíčkem v 
zapalování do zamčené polohy.

Poznámka: Nastartujte motor jakmile 
otočíte klíčkem na ON pozici, jinak se 
baterie rychleji vybije díky spotřebě 
digitálního tachometru, světlometů a 
zadního světla (pokud jsou zapnuta). 
Nestartujte se zapnutými světly, aby se 
zamezilo vybití baterie a zkrácení její 
životnost
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOCK 

OFF ON 

11 11 

2 

1 5 

6 

9 8 

7 

3 

10 

4 
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1 –Spojková páčka
Spojková páčka se používá pro uvolnění 
pohonu na zadní kolo, při startování 
motoru nebo při řazení. Zmmáčknutí 
páčky uvolní spojku. 

2 – Parkovací světlo 
S ovladačem v této poloze jsou zapnuta 
parkovací světla vpředu a koncová 
světla.

 
 
 

 

 4 

 

3 – Vypnutá světla
V této poloze nesvítí žádná světla

 

4 – Potkávací světlo 
V této poloze je zapnuto potkávací 
světlo vpředu a koncové světlo. 
Používají se pro svícení ve dne.

5 – Dálková světla -zapnutá
V této poloze je zapnuté dálkové světlo 
v předním světlometu a koncová světla.
6 – Blikače - zapnuto 
Posunutím tohoto tlačítka vlevo, začne 
blikr ukazovat změnu směru vlevo. 
Posunutím tlačítka vpravo, začne blikr 
signalizovat změnu směru vpravo. K 
vypnutí blinkru, posuňte tlačítko zpět do 
střední pozice

7 –Klakson 
Pro aktivaci zmáčkněte toto tlačítko.

 
 
!POZOR!

V některých státech je povoleno 
jezdit na motocyklu jen se zapnutými 
potkávacími světly! Respektujte 
proto národní legislativu!

         !POZOR!
Blikry se nevypínají automaticky! 
Mějte na paměti vypnutí blinkru po 
odbočení či předjetí! V opačném 
případě budete dávat nesprávné 
informace o směru vaší jízdy 
ostatním řidičům.

            PRAVÉ ŘÍDÍTKO 

 2 

 3 

 1

DIGITALNÍ TACHOMETR 

 1 

Digitální tachometr poskytuje informace 
o okamžité rychlosti a celkové nebo 
právě ujeté vzdálenosti. Rychlost a 
vzdálenost jsou udávány buď v 
kilometrech nebo mílích, záleží na tom, 
kde je motocykl prodáván. Pokud chcete 
přeonout mezi těmito jednotkami, 
obraťte se na svého AJP prodejce. K 
přepnutí mezi celkovou a momentálně 
ujetou vzdáleností zmáčkněte tlačítko 1. 
Pokud chcete momentálně ujetou 
vzdálenost vynulovat, najeďte si na ní 
tlačítkem 1 a následně držte tlačítko 1 

dokud vzdálenost neukazuje nulu.        
LEVÉ ŘÍDÍTKO 

 5 

 4 

 3

1 

6 

7 

2 
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1 – Otočná rukojeť plynu
Otáčky motoru a rychlost je řízena polohou 
plynové rukojeti. Otáčením směrem k sobě 
zvýšíte rychlost a otáčky motoru, otočením 
od sebe naopak snížíte otáčky a rychlost.

2 – Přední brzdová páčka
Brždění přední brzdou začne lehkým 
zmáčknutím brzdové páčky směrem k 
plynové rukojeti.

3 – Elektrický startér
Toto tlačítko se používá pro nastartování 
motoru. Se zapalováním v ON pozici, 
zařazeným neutrálem, startérem 
zapnutým, vymáčkněte spojkovou páčku a 
zmáčkněte tlačítko elektrického startéru a 
nastartujte motor.

4 – Nouzový vypínač 
Tento přepínač má 2 polohy: doleva 
umožnuje chod motoru, vpravo zastaví 
motor. Ujistěte se před nastartováním, že 
tento přepínač je zapnutý.

 

 

          !POZOR!
Pokud není nouzový vypínač zapnutý
(vlevo), motor nenastartuje a startér 
nereaguje!

PALIVO 
PR5 250 LC motor potřebuje bezolovnatý 
prémiový benzín s oktanovým číslem 95 
nebo vyšším. Nikdy nepoužívejte olovnaté 
palivo, aby se zabránilo zničení 
katalyzátoru a výfukového systém.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Použití nedoporučeného paliva může 
způsobit vážné škody na motoru! 
Ujistěte se, že používáte pouze 
bezolovnatý benzín s oktanovým 
indexem stejným nebo vyšším než 95!
 
 
 
 
 

 

VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE 
Otočte víčko palivové nádrže (1) proti 
směru hodinových ručiček a otevřete ji. 
Otáčením ve směru hodinových ručiček 
uzavřete a pevně ji utáhněte. 
Poznámka: Zkontrolujte, zda uzávěr 
nádrže je zbaven nečistot nebo vody, 
aby odvzdušňování nádrže pracovalo 
správně, aby se zabránilo poruše 
vstřikování nebo zastavení motoru. 

 1

 

 

 !  VAROVÁNÍ  !      

Benzín je vysoce hořlavý a jedovatý. 
Extrémní opatrnost je třeba při 
manipulaci s benzínem. Palivo 
nedoplňujte v blízkosti otevřeného 
ohně nebo hořících cigaret. Vždy 
vypněte motor před doplňováním 
paliva. Dávejte pozor, abyste nerozlili 
benzín na motor nebo výfuk, když je 
motor horký. Pokud se tak stane, 
utřete  okamžitě části. 
Pokud benzín spolknete nebo si jej 
vstříknete do očí, vyhledejte lékaře a 
to bezprostředně. 
Udržujte děti a domácí zvířata dálé 
při taknování . Neplňte palivovou 
nádrž zcela plnou z důvodu zvýšení 
objemu benzínu.

 !  POZOR  !

Jelikož je nádrž průhledná, motocykl
není vybaven kontrolkou nebo ukaza-
telem paliva. Kontrolujte hladinu paliva
před jízdou!



AJP PR5 User’s manual – 3
rd
 Edition – Rev 1  Page   7 

ŘADÍCÍ PÁČKA 
PR5 250 má převodovku 6-ti rychlostní. 
Řadicí páka je uložena na levé straně 
motoru. jednotlivé rychlosti jsou 
zobrazeny na obrázku. Neutrál se 
nachází mezi prvním a druhým 
rychlostním stupněm.

 

 
 
Chcete-li řadit správně, zatáhněte za 
páčku spojky a zavřete plyn ve stejné 
době, kdy působíte na řadicí páku. 
Pohybem páky nahoru řadíte vyšší 
stupeň, zmáčknutím dolu podřazujete.

PEDÁL ZADNÍ BRZDY
Nožní brzda je umístěna před pravou 
stupačkou. Sešlápnutí pedálu zadní 
brzdy brzdíte zadní kolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !  VAROVÁNÍ  !      
Je-li odpor ruční brzdy nebo pedálu 
zadní brzdy slabý "houbovitý" (lze 
mačkat příliš zlehka), je to známkou 
toho, že brzdový systém nefunguje 
dobře. Nejezděte už na motocyklu, 
aniž by předtím brzdový systém 
zkontroloval  prodejce AJP!

BOČNÍ STOJÁNEK
Zatlačte boční stojan na zem  nohou a 
opřete o něj motocykl. Ujistěte se, že  
motocykl stojí na pevné zemi a v 
bezpečné poloze.

 

  
 
 

  !  VAROVÁNÍ  !      
Vždy zkontrolujte, zda jste zaklopili 
zpět boční stojan před každou jízdou. 
Pokud se boční stojan dotkne země 
během jízdy, můžete ztratit kontrolu 
nad svým motocyklem!

  !  POZOR  !

Boční stojan byl navržen pouze na 
hmotnost motocyklu. Pokud sedíte 
nebo stojíte na motocyklu, a tím je 
zvýšená váha, boční stojan nebo 
uchycení mohou být poškozeny, a 
motocykl by mohl spadnout na bok!

 

 

  !  POZOR  !

Zaparkujte motocykl na pevném 
rovném povrchu s cílem zabránit 
jeho převrácení. 
Pokud musíte zaparkovat ve 
stoupání, namiřte přední stranu 
motocyklu do kopce a zařaďte 1. 
rychlostní stupeň, aby se snížilo 
nebezpečí sjetí bočního stojanu.
 

4 

3 

2 

N 

5 

1 

6 
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NASTAVENÍ TLUMIČŮ 

Přední vidlice Enduro  and 
Supermoto nastavení (Sachs 48mm)
Pro nastavení tlumení  otáčejte 
vnitřním šroubem  (1) ve směru 
hodinových ručiček, aby byla odezva 
tlumičů tužší. Otáčením proti směru 
hodinových ručiček, aby byla měkčí .
 

 
 
K nastavení předpětí pružiny, otáčejte 
maticí (2). 
Chcete-li nastavit kompresi, otočte 
spodní šroub ve směru hodinových 
ručiček (3) pro větší kompresi;  otáčejte 
proti směru hodinových ručiček pro nižší 
kompresi.

 

 
 

  !    VAROVÁNÍ  !      
Špatné nastavení odpružení levé a 
pravé vidlice může způsobit špatnou 
manipulaci a ztrátu stability. 
Nastavte pravý a levý tlumič na 
stejné nastavení. 

AJP PR5 User’s manual – 3
rd 

Edition – Rev 1

Přední vidlice  Extreme  nastavení
(Marzocchi 48mm)
Pro nastavení komprese otáčejte 
vnitřním šroubem (1) ve směru 
hodinových ručiček, pro tvrdší reakci. 
Otáčením proti směru hodinových 
ručiček, pro měkčí odezvu.
 

 
 

Chcete-li nastavit střední rychlost, otočte 
upínací maticí (2). 

Chcete-li nastavit útlum otočte spodním 
šroubem (3) - ve směru hodinových 
ručiček  pro větší útlum; otočte proti 
směru hodinových ručiček pro menší 
útlum 

 
 
Přední vidlice Trail nastavení 

Chcete-li nastavit kompresi točte 

vnitřním šroubem na levé vidlici 

(1) ve směru hodinových ručiček

3 

3 

1 

2 

2 

1 
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pro tvrdší odezvu. Otáčejte proti směru 
hodinových ručiček pro měkčí odezvu. 

Pro nastavení útlumu otáčejte šroubem 
na pravé vidlici (2) po směru hodinových 
ručiček přitvrzujete.  Proti směru 
hodinových ručiček povolujete.

 

 
 
 
Šroub  (3) umístěný ze spodu vidlic   
40mm  Marzocchi  nemá nastavovací 
funkci; používá se pouze pro servis 
vidlic.
 

 
 
Nastavení zadního tlumení 
PR5 je vybaven plně nastavitelným 
tlumičem, s výjimkou Trail verze. 
Chcete-li nastavit předpětí pružiny  
nejprve povolte horní matici (1) a poté 
otočte seřizovací matici (2) ve směru 
hodinových ručiček pro přitvrzení, 
nebo proti směru hodinových ručiček 
pro povolení.
 

 

 
 
Chcete-li nastavit útlum, otočte šroub 
umístěný na spodní části tlumiče (3) ve 
směru hodinových ručiček pro větší útlum 
nebo proti směru hodinových ručiček pro 
menší útlum. 
Chcete-li nastavit rychlou kompresi tlumení, 
otočte knoflíkem (4) ve směru hodinových 
ručiček pro zvýšení rychlosti odskoku. 
Chcete-li snížit rychlost odskoku otočení 
proti směru hodinových ručiček. 
Chcete-li nastavit pomalé kompresní 
tlumení, otáčejte šroubem (5) ve směru 
hodinových ručiček pro zvýšení rychlosti 
odskoku. Chcete-li snížit rychlost odskoku 
otočejte proti směru hodinových ručiček.

 
 
Standardní nastavení:

- délka pružiny:  Enduro  205mm; 
 Supermoto 210mm

- Rychlá komprese:  otáčejte do plné 
 pozice  (+) a po té otáčejte zpět  12 

      kliků do pozice "soft" (-)

1 

2 

4 5 
3 

3 

1 2 
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-Pomalá komprese: otáčejte do konečné 
pozice (+) a po tom otočte o  8 kliknutí 
do pozice (-)
- Útlum: otáčejte do konečné pozice 
hard (H) a po té otočte o 12 kliknutí do 
pozice (S)

 !  VAROVÁNÍ !      
Nesprávná obsluha a zásahy do 
zadního tlumiče,mimo tento návod 
jsou nebezpečné. Zadní tlumič 
obsahuje vysoký tlak plynu a může 

explodovat. 

Trail Verze 
Zadní tlumič u této verze dovoluje 
pouze nastavení předpětí pružiny. 
Chcete-li nastavit předpětí pružiny, 
uvolněte fixační šroub (1) a upínací 
matice a otočte matici (2) doleva nebo 
doprava, aby jste získali požadovanou 
tuhost pružiny.

 

 
 

MOTOROVÝ OLEJ - 
DOPORUČENÍ
Kvalita oleje 
Používejte kvalitní Premium 4-taktní 
motorový olej pro zajištění delší 
životnosti vašeho motocyklu. Používejte 
pouze oleje, které splňují nebo

 

nebo překračují specifikaci API classes 
SF or SG:

Doporučené oleje

Značka: ENI – Agip 
Type: i-Ride Moto SAE 10W 50 
Specifikace:  API SG JASO MA, MA2 

Olejová náplň: 1,7 litres 

Hladina oleje
Hladinu motorového oleje můžete 
kontrolovat ve skle před pedálem zadní 
brzdy. Hladina oleje by měla být mezi 
dvěma liniemi v krytu. Je-li hladina oleje 
pod dolní ryskou, doplňte . Pokud váš 
motor ztrácí olej, okamžitě kontaktujte 
dealera AJP.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !  VAROVÁNÍ  !      
Nedostatečné množství oleje nebo 
nekvalitní olej vedou k předčasnému 
opotřebení motoru a můžou způsobit 
vážné poškození!

Kaplinové chlazení 

Chladiče 
AJP PR5 je vybaven dvěma chladiči, 
umístěnými v přední části, jak je 
znázorněno na obrázku.

 
 

2 

1 

Máx
. 

Min
. 
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HLADINA CHLADÍCÍ KAPALINY
Často kontrolujte haldinu chladící 
kapaliny v  chladícím systému.
Vždy provádějte kontrolu hladiny 
chladící kapaliny při studeném motoru.

Pokud chcete kontrolovat hladinu 
chladící kapaliny, mějte motocykl rovně. 
Sundejte víčko chladiče (1), umístěné 
na levém chladiči  a zkontrolujte, zda je 
hladina kapaliny 5mm od vrchu (2). 

 

 
 

 
 
Pokud není hladina správná, doplňte 
chladící kapalinu na požadovanou 
úroveň. 

Množství: 1 litr

Doporučená kapalina: 
Agip - SPEZIAL PERMANET – 40OC 

Poznámka:
Teplota nemrznoucí chladicí kapaliny 
závisí na nejnižší teplotě,při které bude 
motocykl fungovat nebo se skladovat. 
Vyberte nemrznoucí chladicí kapalinu, 
která odolává rozmezí teplot 5/10 ºC 
pod minimální očekávanou teplotu v 
zimě.Nikdy nekontrolujte hladinu 
kapaliny při horkém motoru. Kapalina v 
chladiči je pod tlakem 1,1 baru a při 
otevření víčka, kapalina může 
vystříknout a způsobit zranění a 
popáleniny.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nekontrolujte hladinu při 
ohřátém motoru. Horká kapalina 
může způsobit popáleniny či jiné 
zranění. 

Pro vypuštění chladící kapaliny 
vyšroubujte šroub na vodní pumpě (1)  a 
zachyťte kapalinu do vhodné nádoby.
 

 
 
Po vypuštění naplňte chladiče opět 
příslušnou kapalinou..

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nestartujte motocykl bez 

chládíci kapliny nebo s nízkou 
hladinou.Může dojít k přehřátí motoru 

Ventilátor chladiče 
AJP PR5 je vybavena ventilátorem 
umístěným na pravém chladičí, který 
se aut. spustí pokud teplota chladící 
kapaliny přesáhne 95ºC a

1 

2 

1 
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a vypne se pokud teplota klesne na 80 
ºC.

 !  

 VAROVÁNÍ  !      
 Nikdy nezakrývejte přední  nebo 

zadní strany chladičů. Bránilo by to  
tepelné výměně a způsobí přehřátí 
motoru. 

pozn. Udržujte lamely chladičů čisté, 
aby docházelo ke správnému 
ochlazování a zabránilo se přehřátí 
motoru. 

ZAJÍŽDĚNÍ 

Následuje vysvětlení, proč je tak 
důležité správné zajíždění pro dosažení 
maximální životnosti a výkonu Vašeho 
nového AJP. 
Dokonce i velmi přesně obrobené části 
součásti motoru, mají hrubší povrch než 
součásti, které byly používany již 
nějakou dobu;
Proto, je třeba každý motor postupně 
rozbýhat v průběhu prvních 1,000 Km. 

Z tohoto důvodu není vhodné během 
prvních 500 km zatížovat motor z více 
než 50% , vyhněte se jízdě na plný plyn. 
V následujících 500 km, můžete 
používat motor do 75% jeho kapacity, za 
častého řazení. 
Ponechte motocykl běžet na volnoběh, 
asi 1-2 minut po teplém i studeném 
startu před následném zatížení nebo 
vytáčení motoru. To umožňuje, aby          

se olej dostal do všech kritických míst. 

Pamatujte na první a nejdůležitější servis 
v 1000km. Při tomto servisu bude 
vyměněn olej,vyčištěny olejové filtry, 
zkontrolovány ventilové vůle. velice dobře 
zkontrolovány všechny součásti, 
zkontrolován a nastaven vstřikovací 
systém.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nesprávné zajíždění motocyklu může 
mít za následek zničení motoru nebo 
rapidní snížení životnosti. 

KONTROLA PŘED JÍZDOU 

Zkontrolujte následující před každou 
jízdou
 
Vždy když se chystáte vyjet, by měl být 
Vás motocykl v perfektním stavu. 
Zvykněte si provádět následují kontrolu 
před každou jízdou. Jen tak bude mít Váš 
motocykl dlouho životnost a ochráníte i 
své zdraví !

1  – Hladina oleje.  Nízká hladina oleje 
má za nsáledek rychlé opotřebení 
součástek a poškození motoru. 
2  - Palivo.  Zkontrolujte dostatek paliva na 
požadovanou cestu
3  - Řetězový pohon.  Volný řetěz může 
spadnout z řetězových kol; extrémně 
opotřebený řetěz se může přetrhnout a 
nedostatečné mazání může vést k 
nadměrnému opotřebení řetězových kol a 
řetězu. 
Nadměrné napnutí řetězu bude klást další 
zatížení na součásti sekundárního 
hnacího ústrojí (řetěz, ložiska převodovky 
a zadního kola). Kromě předčasného 
opotřebení, může řetěz dokonce 
prasknout  nebo poškodit osu převodovky.
4  - Pneumatiky.  Zkontrolujte stav 
pneumatik a hloubku vzorku. Dávejte 
pozor na praskliny a zpuchření.
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a obuv i na krátké vyjížďky. 
Bezpečnostní oblečení by mělo být 
barevné, aby byl jezdec dobře 
viditelný i pro ostatní účastníky 
provozu. Nezapomínejte 
svítit.Neřidte, pokud jste požili alkohol 
či drogy. 
Používejte pouze originální díly nebo 
schválené díly. 
Přední a zadní pneumatika musí 
splňovat rozměry a specifikace 
určené výrobcem motocyklu.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Vynechání této kontroly před každou 
jízdou může ohrozit Vaše zdraví nebo 
poškodit motocykl. 
Vždy provádějte tuto kontrolu!

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nejezděte na plný výkon při 
nedostatečné ohřátem motru! Píst se 
ohřívá rychleji než válec a může dojít  
k fatálnímu poškození motoru.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Kontrolování pohyblivých součástí za 
spuštěného motoru je nebezpečné ! 
Mohlo by dojít k poranění rukou a 
vtáhnutí pohyblivou součástí.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Dodržujte pravidla silničního provozu 
a věnujte se řízení, snažte se dívat 
dopředu tak daleko, jak je to možné, 
aby jakékoliv nebezpečí mohlo být 
rozpoznány co nejdříve.
Přizpůsobte rychlost jízdy stavu  

Nezapomínejte na legislativu dané země 
při jízdě na pozemních komunikacích. 
Zkontrolujte tlak v pneumatikách. 
5  - Brzdy.  Zkontrolujte správnou funkci 
brzdového systému a hladiny brzdové 
kapaliny v obou nádržích. Tyto nádrže 
jsou navrženy takovým způsobem, že 
brzdová kapalina nemusí být znovu 
naplněna, i když jsou brzdové destičky 
opotřebované. Pokud hladina brzdové 
kapaliny klesne pod minimální hodnotu, 
znamená to, že  jsou někde případné 
netěsnosti nebo zcela opotřebované 
destičky. Nejezděte a přistavte motocykl 
ke kontrole u Vašeho prodejce AJP, aby 
se zabránilo úplnému selhání systému. 
Také zkontrolujte stav brzdových hadic 
a tloušťku brzdového obložení, stejně 
jako mrtvý chod páčky ruční brzdy a 
brzdového pedálu. 
6  - Elektrický systém. Proveďte 
kontrolu osvětlení, blikačů,klaksonu a 
kontrolek při běžícím motoru. 
7  - Zavazadla. Pokud převážíte 
zavazadla, ujistěte se o správném 
upevnění. 
8  – Řízení –Zkontrolujte lehkost řízení. 
Řízení musí být bez zadrhávání nebo 
nadměrných vůlí. 
9  – Plyn  – Zkontrolujte vůli plynové 
rukojeti, správný chod a vracení. 
10  –Spojka – Proveďte kontrolu 
správné funkce spojkové páčky. 
11 – Tlumení – Zkontrolujte tlumiče 
proti úniku oleje. 
12  –Tlačítko stop  - zkontrolujte 
správnou funkci tlačítka. Ujistěte se,že 
motor v pozici " vypnuto" nelze startovat.

          !  VAROVÁNÍ  !      
Používání sjetých, nevhodných nebo 
nesprávně nahuštěných pneumatik 
může způsobit nehodu nebo zhoršit 
ovládání stroje. Neriskujte!  

 ! VAROVÁNÍ  !      
Nezapomeňte nosit motocyklové 
oblečení na každou jízdu .Noste 
přilbu,rukavice, motocyklové oblečení 
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cesty a Vaším schopnostem. Jezděte 
zvláště opatrně v 
neznámých usecích. 
Při jízdě Off-road vždy jezděte 
minimálně ve dvou, či skupině, aby 
bylo zajištěno bezpečí a vzájemná 
pomoc. 
Nahraďte poškozené nebo 
zašpiněné brýle či plexi.Přes špínu, 
rýhy a škrábance je zhoršena 
viditelnost. 
V případě pádu vždy opět 
zkontrolujte všechny funkce 
motocyklu před další jízdou ! 
Neopravujte ohnutá řídítka, vyměnte 
je za nová !!

Jízdní tipy

- Ověřte, zda váš AJP prodejce provedl  
přípravu motocyklu.
- Přečtěte si pozorně tento návod před 
jízdou.
- Seznamte se se všemi ovládacími 
prvky.
- Zvykněte si na manipulaci s 
motocyklem na prázdném parkovišti 
nebo na volné prostranství, než se 
vydáte na delší jízdu. Zkuste také řídit 
tak pomalu, jak je to možné a v poloze 
vsedě s cílem zlepšit své pocity na 
motocyklu.
- Během jízdy držte řídítka oběma 
rukama a nechat nohy na stupačkách.
 - Sundejte nohu z brzdového pedálu, 
pokud nechcete brzdit. 
Pokud brzdový pedál není uvolněn 
brzdové destičky budou třít nepřetržitě a 
brzdový systém se bude přehřívat.
- Neprovádějte žádné změny na 
motocyklu a používejte vždy AJP 
originální náhradní díly z 
bezpečnostních důvodů.
 - Motocykly jsou citlivé na změny v 
rozložení hmotnosti. Pokud převážíte 
zavazadla , zajistěte jej co nejblíže ke 
středu motocyklu, za účelem rozložení 
hmotnosti pro obě kola.
 

 
 

 

 

START MOTORU

 1-  Vyklopte nahoru boční stojan a otočte 
      klíček do polohy Zapnuto 

 2-  Zařaďte neutrál  ( kontrolka se rozsvítí).

 3-  Zkontrolujte, zda je nouzový vypínač v
      pozici zapnuto !

  4 - Startujte bez přidání plynu

 !   POZOR  !

 Nikdy nedržte startér déle než 5 sec. 
A nestartujte s rozsvícenými světly. 
Vyčkejte min 10 sec před opakováním 
startu.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Před rozjetím se znovu ujistěte, 
že boční stojánek je zaklopen. V 
případě,že by se stojánek dotkl 
země, může dojít k nehodě. 
Také ihned po rozjetí rozsviťte světla, 
aby jste byli viditelní i pro ostatní 
účastníky provozu 

Co dělat ,když je motor “ulitý” 

Za určitých podmínek může jít 
domotoru přebytečné palivo. Pokud se 
motor ulije a necyhtá, otevřete plyn na 
3 sec před startem. Pokud motor 
nenastartuje vyčkejte 10 sec a zkuste 
to znovu. Po pěti zkouškách, pokud 
motor nenastartuje, zkontrolujte 
zapalovací svíčku. Očistěte ji a zkuste 
znovu. Pokud motor stále neběží, dejte 
novou svíčku.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nestartujte motor, nebo nechte 
běžet na volnoběh v uzavřeném 
prostoru. Výfukové plyny jsou 
jedovaté a mohou způsobit ztrátu 
vědomí a dokonce i smrt. Vždy 
zajistěte dostatečné větrání, když je 
motor v chodu.Nikdy nenechávejte 
motor běžet po dobu delší než 5 
minut, když je motocykl zaparkovaný: 
motor se může přehřát a může dojít k 
vážnému poškození.
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ROZJÍŽDĚNÍ 
Zmáčkněte páčku spojky a zařaďte na 
první rychlostní stupeň. Pomalu 
pouštějte spojku a přidávejte plyn ve 
stejnou dobu. 

ŘAZENÍ 

První převodový stupeň je označován 
jako rozjížděcí nebo do rychlost do 
kopce .V závislosti na podmínkách 
(doprava, velikost kopce, atd.), Můžete 
přejít na vyšší rychlostní stupeň. Zavřete 
plyn, zároveň zmáčkněte spojku a 
zařaďte na následující vyšší rychlostní 
stupeň. Uvolněte spojku a přidejte plyn. 

Když se dostanete plnou rychlost 
otevřením škrticí klapky až na doraz, 
otočit plyn zp

!   ět na ¾; rychlost se nesníží 
a motor bude používat méně paliva. 
Přidávejte jen tolik plynu, co motor 
zvládne. Rychlé a zbytečné přidávání do 
plného plynu zvýšuje spotřebu paliva. 
Při podřazování, použijte brzdy v 
případě potřeby a uberte plyn. 
Zmáčkněte spojku a zařaďte nižší 
převodový stupeň. Pomalu pouštějte 
spojku a přidávejte znovu plyn, nebo 
bez plynu podřezujte dále. 

 VÝSTRAHA  !

 Vysoké otáčky motoru, když je 
motor studený majít nepříznivý vliv
 na životnost motoru. Doporučujeme 
používat motor v mírném rozsahu
 otáček pro prvních 5 - 10km , aby
 měl motor dost času na prohřátí do 
provozní teploty.
 Nikdy neotvírejte úplně plyn při
 podřazování. Riskujete poškození 
ventilů.
 Pokud se za jízdy vyskytnou nějaké 
neobvyklé vibrace,zkontrolujte, 
upevňovací šrouby motoru,zda jsou 
utažené. Zůstanou-li obraťte se na 
autorizovaného prodejce AJP. 
Pokud zpozorujete nějaký neobvyklý 
hluk

 za jízdy, zastavte a vyhledejte 
nejbližší AJP servis. 

 Nikdy nestartujte motocykl bez 
vzduchového filtru, může dojít k 
nasátí nečistot a k fatálnímu 
poškození motoru. 

BRAKINGBRAKING 

 Apply  both  brakes  at  the  same  time 
with  the  throttle  closed.  When  driving 
on  sandy,  wet  or  slippery  ground  use 
mainly  the  rear  brake.  Avoid  blocking 
the  wheels,  otherwise  you  may  skid  or 
fall;  also  you  can  change  down  to  a 
lower gear depending on your speed. 

Use  the  braking  effect  of  the  engine 
when  driving  downhill  to  assist  the 
brakes; change down one or two gears 
but  do  not  over-speed  the  engine. This 
way,  you  will  not  need  to  use  the 
brakes so much and avoid overheating.

 !  WARNING  !      

In  the In  case case  of of  rain, rain,  after after  washing washing  the 
motorcycle, after rides through water motorcycle, after rides through water 
and wet offand wet off--roads tracks, wet or dirty 
disc  brakes  can  delay  the  braking 
effect.  Brakes  must  be  then 
actuated until disc brakes are dry or 
clean. 
Dirty  brake  discs  cause  increased 
wear of brake pads and discs.

 !  WARNING  !      

Hard braking on wet, loose, rough or Hard braking on wet, loose, rough or 
other  cause other  slippery slippery  surfaces surfaces  can can  cause 
wheel skid and loss of control.wheel skid and loss of control. 
Brake  lightly  and  with  care  on 
slippery or irregular surfaces.

 !  WARNING  !      

Hard  may Hard  braking braking  while while  turning turning  may 
cause  of cause  wheel wheel  skid skid  and and  loss loss  of 
control.control. 
Brake before you begin to turn.
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 !  VAROVÁNÍ  !      
Nezkušení jezdci mají tendenci  
používat jen přední brzdu. To může 
způsobit nadměrnou brzdnou dráhu 
a vést ke kolizi. Používání pouze 
přední nebo zadní brzdy může 
způsobit smyk a ztrátu kontroly.
Používejte obě brzdy rovnoměrně a 
ve stejnou dobu.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Pokaždé, když brzdíte, brzdové 
kotouče, destičky, třmeny a brzdová 
kapalina se ohřívá. Čím teplejší jsou 
tyto části, tím slabší brzdný účinek je; 
V extrémních případech může celý 
brzdový systém selhat!

Zastavení a parkování 
Zabrzděte úplně a zařaďte na 
neutrál. Chcete-li vypnout motor, 
použíjte Nouzový vypínač nebo 
otočte klíč do polohy OFF na spínací 
skřínce s motorem ve volnoběžných 
otáčkách, dokud se motor zastaví. 
Parkujte na místě, kde půda je pevná 
a zajistěte motocykl.

 

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nenechávejte svůj motocykl 
bez dozoru, nebo s dětmi v okolí 
pokud je motor v chodu . 
Motocyklové motory produkují velké 
množství tepla při běhu. Motor, 
výfukové potrubí, tlumič výfuku, 
brzdové 
třmeny a tlumiče mohou být velmi 
horké. Nedotýkejte se žádného z 
těchto dílů po provozu motocyklu a 
zamezte pohybu dětí v okolí. 
Dbejte na to, aby byl motocykl 
zaparkován tak,aby ni chodci se 
nepopálili. 
Nikdy neparkujte motocykl na  
místech, kde je nebezpečí požáru, 
jako je suchá tráva nebo na jiných 
snadno hořlavých materiálech.

 
Upozornění týkající se bočního 
stojanu:
Vysuňte boční stojan na zem  nohou a 
opřete motocykl. Ujistěte se, že 
motocykl stojí na pevné zemi a v 
bezpečné poloze. 

 !  POZOR  !

 Mějte na vědomí, že stojánek byl 
navržen pouze na hmotnost 
motocyklu. V případě další zátěže, 
např. nasedání na motocykl se 
stojánkem, může dojít k poškození 
stojánku nebo držáku a k pádu.
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INSPEKCE A ÚDRŽBA 

PLÁN ÚDRŽBY 

Plán údržby je stanoven v km. 
Hlídejte si,aby byl tento plán dodržován. 
Pokud je motocykl používán v těžších 
podmínkách, jako je např. prašné 
ovzduší, stížené podmínky, vysoká 
okolní teplota atd. ,mohou být intervaly 
zkráceny. V tomto případě se zeptejte 
svého AJP prodejce, který Vám sestaví 
vhodný plán. AJP prodejce je oprávněn 
dle svého uvážení a aktuální kontroly 
stavu motocyklu zkrátit servisní intervaly 
pro delší životnost motocyklu. 

Součásti řízení, tlumení a komponenty 

zavěšení kol jsou klíčové položky a
vyžadují velmi zvláštní a pečlivou 
údržbu. Pro maximální bezpečnost 
doporučujeme, tyto položky nechat 
kontrolovat a servisovat u 
autorizovaného prodejce AJP.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Nikdy nestartujte motocykl nebo 

nenechávejte motor dlouho běžet v 
uzavřených nebo špatně větraných 
prostorech. Výfukové plyny jsou 
jedovaté a hrozí smrt. 

 
 

 !  VAROVÁNÍ  !      
Povinností  vlastníka je zajistit, že 
motocykl bude servisován v rámci 
tohoto pravidelného plánu údržby. 
AJP nepřebírá žádnou záruku, 
jestliže se údržba neprovádí v 
předepsaném intervalu.
 
 
 
 
 
 
 

  !  VAROVÁNÍ  !      
Nedodržováním předepsaných 
servisních úkonů a nebo 
neprofesionálním zásahem do 
motocyklu může dojít k poškození. 
Vždy dodržujte doporučení a plány na 
kontrolu a údržbu v této příručce. 
Pokud jste mechanicky zruční, 
zeptejte se svého AJP prodejce na 
body údržby,které můžete provádět 
sami. V manuálu jsou označeny  (*). 
Pokud ovšem nevěříte svým 
dovednostem, nechte veškerou 
údržbu na servisu AJP.

 !  POZOR  !

Používání nekvalitních a nebo 
neschválených dílů a materiálů, 
může způsobit, že motocykl stárne 
rychleji a může se zkrátit jeho 
životnost. Používejte pouze originální 
náhradní díly AJP.
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 PLÁN ÚDRŽBY 

PO PRVNÍM 1.000  km  – ZAJÍŽDĚNÍ 
Vyměňte zapalovací svíčku ;
Vyměňte motorový olej; 
Zkontrolujte olejové filtry a vyčistěte 
je 
Zkontrolujte hladinu oleje;
Vyčistěte a naimpregnujte vzduchový 
filtr. 
Kontrola hladiny chladící kapaliny; 
Kontrola řetězu;
Kontrola ventilových vůlí;
Kontrola správné funkce: brzdový 
systém,  dráty a hřídel kola; 
pneumatiky;  spojkové a plynové 
lanko; boční stojan; ložiska řízení; 
tlumení; výfuk; baterie a dobíjení; 
elektrické komponenty.Kontrola 
hadic palivového čerpadla a 
konektorů. 
Kontrola vstřikovacího systému. 

KAŽDÝCH 500KM NEBO MĚSÍC 
Kontrola hladiny oleje a 
doplnění ,když je třeba; 
Kontrola hladiny chladící kapaliny; 
Kontrola,napnutí, namazání řetězu. 

KAŽDÉ 3.000 km NEBO 6 MĚSÍCŮ 
Kontrola funkce vstřikovací jednotky;
Kontrola plynové rukojeti a sensoru; 
Kontrola ventilových vůlí;
kontrola rozvodů;
Výměna zapalovací svíčky;
Výměna oleje motoru;
Čištení olejových filtrů;
Kontrola hladiny oleje;
Kontrola, čištení a impregnace 
vzduchového filtru;
Kontrola chladičů, hadic a celého 
chladícího systému;
Kontrola hladiny nemrznoucí směsi;
Kontrola funkce ventilátoru chladiče;

Kontrola, nastavení, vyčistění a 
namazání hnacího řetězu;
Zkontrolujte připojení palivového 
čerpadla na palivové nádrži a 
palivového systému hadic; 
Zkontrolujte stav a fungování  
elektrického systému;
Zkontrolovat baterii. Ovládací napětí 
a dobíjení;
Kontrola a mazání lanka plynu; 
Kontrola a mazání lanka spojky; 
Zkontrolujte brzdové destičky,
Zkontrolujte hladinu brzdové 
kapaliny;
Zkontrolujte, zda brzdový systém 
funguje a zkontrolujte spínače světel 
brzd;
Zkontrolujte stav pneumatik
Zkontrolujte těsnost;
Zkontrolujte ložiska kol;
Zkontrolujte funkci bočního stojanu 
Zkontrolujte řízení ;
Zkontrolujte, výfuk: stav, úniky a 
hluk;
Zkontrolujte utažení šroubů, matic, 
svorky různých komponent.

KAŽDÝCH 6.000 km NEBO 12 

MĚSÍCŮ 
Proveďte údržbu psanou pro 3000km 
plus:
Vyměňte vzduchový filtr;
Kontrola vstřikovače;
 Promazání ložisek řízení;
 Promazání zadního přepákování; 
Promazání ložisek zadní kyvné 
vidlice. 

KAŽDÝCH 12.000 km NEBO 24 

MĚSÍCŮ 
proveďte operace, které se dělají ve 
3000km a 6000km plus:
Výměna brzdové kapaliny;
Výměna těsnění předních tlumičů;
Výměna oleje v předních tlumičích; 
Výměna řetězu.
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Údržba :

 !  VAROVÁNÍ !      
Nesprávná nebo zanedbaná údržba 
zvyšuje šanci nehody, nebo 
poškození motocyklu. Vždy dodržujte 
doporučený plán údržby, který je 
uveden v této příručce. Zeptejte se 
svého prodejce AJP jak správně 
postupovat při údržbě. Můžete 
provádět neoznačené procesy v této 
sekci (*), pokud máte zkušenosti a 
jste technicky zaměřený a manuálně 
zručný. Pokud si nejste jisti, 
kontaktujte svůj AJP servis.

 !  POZOR  !

 Při čištění motocyklu nepoužívejte 
vysokotlaké čističe. Vysoký tlak vody 
může poškodit ložiska, vstřikování, 
elektroinstalaci, konektory. 

Při převozu Vašeho AJP se ujistěte, 
že Váš motocykl je ve svislé poloze 
a upevněn popruhy. Používejte 
pouze speciální šrouby se správnou 
délkou závitu. Aby nedošlo k 
poškození nádrže. Při poškození 
nádrže bude docházet k úniku 
paliva.

Před zahájením údržby nechte svůj 
motocykl vychladnout aby jste tak 
zabránili popálení.

Myslete na ochranu životního 
prostředí při odstraňování starého 
oleje, olejových filtrů.
Za žádných okolností nevylévejte 
starý olej do odpadních vod, nebo 
jakýchkoliv vodovodních systémů. 
Myslete na to, že 1litr použitého 
oleje kontaminuje až 1 000 000 litrů 
vody.

 

Mazací body :
Správné mazání je důležité pro 
správnou funkci a dlouhou životnost 
každé namáhané části motocyklu a pro 
bezpečnou jízdu. Promazat důležité 
části motocyklu je doporučeno po jízdě v 
mokrém a zabahněném prostředí. Po 
jízdě na sněhu. Po umytí atd.Důležité 
mazací body jsou označeny. 

Kontrola ložiska řízení (*)

 1 2 

 3 

Kontrolujte ložiska řízení pravidelně. Při 
kontrole umístěte Váš motocykl na 
stojan, tak aby přední kolo bylo nad 
zemí. Zkuste zahýbat vidlicemi dopředu 
a dozadu. (Kontrola vůle ložiska) Pro 
opravu povolte horní matici (2) a čtyři 
šrouby (1) horních brýlí a otočte 
ozubené matice (3) na krku řízení po 
směru hodinových ručiček dokud 
nezmizí vůle. Nepřetahujte matici (3), 
jinak dojde k poškození ložiska. 
Gumovou paličkou lehce udeřte do 
horních brýlí, aby se uvolnilo napětí, po 
té utáhněte horní matici (2) a šrouby (1). 

Ložiska v krku řízení je nutné promazat 
1x za rok.

 !  WARNING  !      

If  steering  head  bearings  are  not 
adjusted  to  be  free  of  play  or  too 
tight,  the  motorcycle  will  become 
unstable and can get out of control.
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 !  POZOR  !

Pokud je Váš motocykl používám a s 
velkou vůlí v krku řízení po delší 
dobu , dojde k poškození ložiska, 
případně k poškození rámu a krku 
řízení! 
Čištění prachovek tlumičů

 

 
 
Uvolněte prachovky (1) od hrubých 
nečistot a prachu. Nicméně, po nějakém 
čase se špína a prach mohou dostat 
pod prachovky. Pokud se špína a prach 
neodstraní, mohou vniknout pod těsnění 
( gufero ) a začne docházet k úniku oleje 
z tlumičů. Použijte šroubovák a vyndání 
prachovky (1) z pouzdra a posuňte ji 
směrem dolů. Důkladně očistěte 
dosedací plochu prachovky a tlumič. Po 
té namažte tlumič silikonovým nebo 
novým motorovým olejem a zatlačte 
rukou prachovku zpět. 

ŘETĚZ 

Nastavení řetězu

 
Průvěs řetězu musí být +/- 15 – 30 mm.

 

 
 
Chcete-li nastavit ( dopnout ) řetěz, 
použijte následující postup:
 

 
 
1 – Postavte motocykl na boční stojan

2 – Povolte matici osy kola (1)

3 – Uvolněte obě pojistné matice (2)

4 – Pomocí šroubů (3) na obou stranách 
dopněte/povolte řetěz tak aby jeho 
průvěs byl 15 – 30 mm a současně musí 
být velké řetězové kolo (rozeta) v 
dokonalém zákrytu s předním ozubeným 
kolem. Srovnejte pravý a levý napínák 
podle retenčních značek na kyvné 
vidlici. Pokud nejsou značky viditelné, 
použijte posuvné měřítko a nastavte oba 
napínáky do stejné pozice.

5 – Utáhněte matici osy (1) a dotáhněte 
pojistné matice (2)

6 – Znovu překontrolujte vůli řetězu. 
Pokud je to nutné, řetěz očistěte a 
promažte.

1 

15 – 30 mm 

1 

3 2 
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 !  VAROVÁNÍ  !      
Nadměrné napínání řetězu klade 
vyšší zatížení na další komponenty 
řetězové sady (řetěz, ložiska zadního 
kola a řetězová kola). Důsledkem je 
předčasné opotřebení komponentů  
sady. Může dojít k přetržení řetězu a 
poškození řetěz. kol. Pokud je řetěz 
příliš povolený (prověšený) muže 
dojít k přeskakování řetězu přes 
ozubená kola, případně „spadnutí
“ řetězu. Pokud se tak stane, může 
řetěz zablokovat zadní kolo, nebo 
poškodit motor. V každém případě je 
pravděpodobné, že ztratíte kontrolu 
nad Vaším motocyklem.

Údržba řetězu 
Kvalitní údržba je důležitá pro dlouhou 
životnost řetězu. Řetězy bez O-kroužků 
by měly být vyčištěny v rozpouštědle a 
poté namazány horkým tukem, nebo 
mazacím sprejem. Řetězy s O-kroužky 
je velice snadné vyčistit. Používejte 
pouze speciální čistící přípravky, které 
nepoškodí O-kroužky. V žádném 
případě nepoužívat ocelové a jinak 
hrubé kartáče. Po vyčištění řetězu ho 
nechte vyschnout a poté namazat 
speciálním mazadlem určeným k 
mazání řetězů s O-kroužky. Zkontrolujte 
současně stav řetězových kol.

 !  VAROVÁNÍ  !      
 Při čištění a mazání řetězu dejte 

pozor na zadní pneu a brzdový 
kotouč aby nebyla snížena přilnavost 
pneu a brzdný účinek brzd.

 !  POZOR  !

Při montáži řetězu musí uzavřená 

strana závlačky směřovat po směru 
chodu řetězu.

 

 

BRZDY 

BRZDOVÉ DESTIČKY 
Brzdové destičky používané na předním 
i zadním kole poskytují optimální brzdný 
výkon a přiměřenou životnost.

BRZDOVÝ KOTOUČ 

 !  VAROVÁNÍ  !      
 Pro Vaší vlastní bezpečnost je nutné 

vyměnit brzdové kotouče, jakmile 
dosáhnou hranice opotřebení 
(tloušťka 3mm a méně)
Opravy na brzdovém systému 
doporučujeme přenechat 
autorizovaným servisům AJP.

Nádržka Brzdové kapaliny 
Nádržky brzdové kapaliny byly navrženy 
takovým způsobem, že i v případě 
opotřebení brzdových destiček není 
nutné dolévat brzdovou kapalinu. Pokud 
brzdová kapalina klesne pod minimální 
úroveň, je pravděpodobné, že brzdový 
systém netěsní nebo brzdové destičky 
jsou ZCELA opotřebeny.
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Přední brzdové destičky mohou být 
kontrolovány zrakem bez demontáže. 
Obložení musí mít minimálně 1mm.
 

 

V takovém případě se neprodleně 
obraťte na autorizovaný servis AJP !!!

Brzdová kapalina 
AJP plní brzdový systém kapalinou DOT 
4 

Doporučená kapalina:
AGIP Brake Fluid DOT4

 !  VAROVÁNÍ  !      
Výměna brzdové kapaliny je nutná 
alespoň jednou za každé dva roky. 
Pokud Váš motocykl často umýváte, 
je lepší výměna brzdové kapalin 
jednou za rok. Brzdová kapalina do 
sebe absorbuje vodu a tím dochází 
ke snížení brzdného účinku, 
případnému selhání. 

Kontrola hladiny brzdové kapaliny –
přední brzda 

Nádržka brzdové kapaliny je spojená s 
páčkou přední brzdy. Na nádobce je 
kontrolní sklíčko (1). Hladinu je nutné 
měřit, pokud jsou řidítka motocyklu ve 
vodorovné poloze. Hladina (bublina) by 
neměla klesnout pod střed sklíčka. 

 1

 !  VAROVÁNÍ  !      
Pokud hladina brzdové kapaliny 
klesne pod minimum, je 
pravděpodobné , že brzdový systém 
netěsní, nebo jsou brzdové destičky 
max. opotřebované. V tomto případě 
se neprodleně obraťte na servis AJP.

Doplnění brzdové kapaliny – přední 
brzda (*)

      
    
      
    
      
    
      

 
       
 
 
 
       
      
 

 
       
       
 

Povolte šrouby (1), sejměte víko (2) a 
membránu (3). Je důležité mít nádobku ve 
vodorovné poloze a po té naplnit 
nádobku brzdovou kapalinou DOT 4 ažna 
hranici maxima. V případě poškozenívíka 
(2) nebo membrány (3) je nutnájejich 
výměna. Po té vše vraťte do 
původní polohy, a utáhněte šrouby (1).

 !  VAROVÁNÍ  !      
 Skladujte brzdovou kapalinu mimo 

dosah dětí. Brzdová kapalina může 
způsobit podráždění kůže. Vyhněte 
se kontaktu s kůží a očima. Pokud se 
kontaktu nevyhnete je nutné 
zasáhnuté místo, případně oči vymýt 
množstvím vody a Kontaktovat Lékaře.

 !  POZOR  !

 Nedopusťte, aby brzdová kapalina 
přišla do kontaktu s lakem. Brzdová 
kapalina je efektivní odstraňovač barev. 
Používejte pouze čistou kapalinu z 
hermeticky uzavřených obalů.

Kontrola předních brzdových 
destiček
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 !  VAROVÁNÍ  !      
 Minimální tloušťka obložení je 1mm.

 !  VAROVÁNÍ  !      
Pokud brzdové destičky vyměníte 
později, nebo již zcela opotřebované, 
je pravděpodobné, že ocelové části 
destiček poškodí brzdový kotouč a 
dojde k selhání brzdového systému, 
nebo ke snížení brzdného účinku.

Výměna předních brzdových destiček 

(*)
Demontujte brzdový třmen z vidlice, 
vyšroubujte šrouby (1). Sundejte 
brzdový třmen z kotouče. Odstraňte 
svorky a podložky ze třmenu.

 1

Vyčistěte brzdový třmen pomocí 
stlačeného vzduchu. Překontrolujte, 
případně vyčistěte vodící šrouby a 
prachovky pokut je to nutné. Zatlačte 
opatrně brzdový váleček do třmenu. 
Vložte nové brzdové destičky a zajistěte 
svorkami a čepy tak aby nedošlo k 
vypadnutí destiček. Nasaďte zpět 
brzdový třmen a utáhněte šrouby (1). Po 
té několikrát namačkejte páčku přední 
brzdy, dokud nebude tvrdá. Ujistěte se, 
že se přední kolo točí volně.

 !  VAROVÁNÍ  !      

 Udržujte brzdové kotouče bez oleje 
a mastných látek, jinak se výrazně 
sníží brzdný účinek. Po každém 
sundání třmenu a manipulaci s 
destičkami je nutné namačkat brzdu 
tak, aby se brzdové destičky zapřely 
do kotouče.

 
Nastavení polohy brzdového pedálu – 
zadní brzda

 1 

Natavení (vůle) se dá nastavit otáčením 
pístu (1). Měřeno na výšku, musí mít 
pedál vůli 3 – 5 mm, než se začne 
pohybovat píst v zadním třmenu.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny – 
zadní brzda

Nádržka brzdové kapaliny zadní brzdy je 
integrována do brzdové pumpy, 
umístěné na pravé straně motocyklu 
pod výfukovým potrubím (svody).



 

Hladina brzdové kapaliny nesmí klesnout pod 

označení „MIN“ pokud motocykl stojí rovně. 

POZOR ! 

Pokud není vůle v nádobce a na brzdovém 

pedálu, může tlak v brzdovém systému 

způsobit samovolné brzdění zadního kola. 

Dojte k přehřátí brzd a ty pak mohou 

v extrémních případech selhat. Nejezděte 

s nohou na brzdovém pedále. 

Doplnění brzdové kapaliny – zadní brzda  

Odšroubujte víčko (1) a sundejte membránu. 

Doplňte brzdovou kapalinu DOT 4, dokud 

nedosáhne na značku „MAX“. Vraťte 

membránu zpět a utáhněte víčko (1) 

 

Kontrola – zadní brzdové destičky 

Brzdové destičky mohou být kontrolovány 

zrakem. Tloušťka obložení nesmí být 1mm a 

méně. 

VAROVÁNÍ ! 

Pokud brzdové destičky vyměníte později, 

nebo již zcela opotřebované, je 

pravděpodobné, že ocelové části destiček 

poškodí brzdový kotouč a dojde k selhání 

brzdového systému, nebo ke snížení brzdného 

účinku. 

 

VAROVÁNÍ ! 

Skladujte brzdovou kapalinu mimo dosah dětí. 

Brzdová kapalina může způsobit podráždění 

kůže. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. 

Pokud se kontaktu nevyhnete je nutné 

zasáhnuté místo, případně oči vymýt velkým 

množstvím vody a kontaktovat svého lékaře. 

VAROVÁNÍ ! 

Pokud hladina brzdové kapaliny klesne pod 

minimum, je pravděpodobné, že brzdový 

systém netěsní, nebo jsou brzdové destičky 

maximálně opotřebované. V tomto případě se 

neprodleně obraťte na autorizovaný servis 

AJP. 

POZOR !  

Nedopusťte, aby brzdová kapalina přišla do 

kontaktu s lakem.  Brzdová kapalina je 

efektivní odstraňovač barev. Používejte pouze 

čistou kapalinu z hermeticky uzavřených 

obalů. 

Výměna brzdových destiček – zadní brzda 

Demontujte zadní kolo – viz kapitola ZADNÍ 

KOLO. Plochým šroubovákem roztáhněte 

brzdové destičky. Odstraňte krytku (1), poté 

demontujte čep a vyndejte brzdové destičky. 

Vyčistěte brzdový třmen, nejlépe stlačeným 

vzduchem. Poté vložte nové brzdové destičky, 

zajistěte plechem a čepem. Poté našroubujte 

krytku (1). Vraťte zpět zadní kolo. Našlapejte 

zadní brzdu, dokud nebude tvrdá. 



 

Přední kolo – demontáž 

Chcete-li demontovat přední kolo, umístěte 

motocykl na zvedák, tak, aby se přední kolo 

nedotýkalo země. 

Povolte dva šrouby (1) na levé vidlici. 

Vyšroubujte osu předního kola (2), podrž kolo 

a poté ho opatrně vyjměte. 

Pokud je nutné odstranit distanční „čep“ (3) 

na pravé vidlici, je nutné změřit si jeho polohu 

a při montáži vrátit do původní polohy. 

 

 

POZOR ! 

Nemačkejte páčku přední brzdy, pokud máte 

sundané přední kolo. 

 

 

 

 

 

Přední kolo – montáž 

Umístěte přední kolo mezi vidlice, tak, aby, 

jste brzdový kotouč zasunuli mezi brzdové 

destičky. Přidržte přední kolo a našroubujte 

osu předního kola. Poté pevně utáhněte dva 

šrouby na levé vidlici. Zkontrolujte, zda se 

přední kolo volně otáčí. 

VAROVÁNÍ ! 

Po montáži předního kola namačkejte páčku 

přední brzdy, dokud nebude tvrdá. Udržujte 

brzdový kotouč bez oleje a ostatních mastnot. 

Pokud je přední kotouč mastný, snižuje se 

brzdný účinek. 

Zadní kolo – demontáž 

Umístěte motocykl na zvedák, tak, aby, bylo 

zadní kolo nad zemí. Povolte matici hlavní osy 

(1) a vytáhněte osu (2). Posuňte zadní kolo co 

nejvíce dopředu a sundejte řetěz z rozety. 

Poté, vyjměte zadní kolo. 

 



Zadní kolo – montáž 

Chcete-li namontovat zadní kolo, postupujte 

dle předchozího návodu jen v opačném 

pořadí. 

Dejte pozor na správně nasazený brzdový 

kotouč mezi brzdové destičky. A ujistěte se, že 

napínáky zadní osy jsou na obou stranách ve 

stejné poloze. 

 

VAROVÁNÍ ! 

Nemačkejte páčku zadní brzdy, pokud máte 

sundané zadní kolo. Po montáži zadního kola 

namačkejte páčku zadní brzdy, dokud nebude 

tvrdá. Udržujte brzdový kotouč bez oleje a 

ostatních mastnot. Pokud je brzdový kotouč 

mastný, snižuje se brzdný účinek. 

Pneumatiky 

Tip, stav a tlak vzduchu v pneumatice ovlivňují 

způsob, jaký se Váš motocykl chová. Proto je 

před každou jízdou nutná kontrola. Rozměry 

pneumatik lze nalézt v technické specifikaci 

Vašeho motocyklu. Před jízdou zkontrolujte, 

zda není pneumatika propíchnutá a zda 

z pneumatiky nekoukají nejrůznější předměty 

(hřebíky a jiné ostré předměty), které by mohli 

v průběhu Vaší jízdy způsobit defekt 

pneumatiky. Viz dopravní předpisy ve Vaší 

zemi. Tlak v pneumatikách by měl být 

kontrolován pravidelně za studena. Optimální 

tlak zajišťuje Vaše pohodlí, jízdní vlastnosti a 

prodlužuje životnost Vaší pneumatiky. 

 

Tyto hodnoty tlaku jsou uvedeny pro použití 

v terénu. Verze Enduro nebo Extreme je 

doporučen nižší tlak, aby se zajistila co nejlepší 

trakce. 

Doporučujeme: 1,0bar (14psi) na obě 

pneumatiky. 

Zvažte prosím, že se jedná o orientační 

hodnoty. 

VAROVÁNÍ ! 

Nepoužívejte pneumatiky, které nejsou 

schváleny AJP. Jiné pneumatiky mohou mít 

nepříznivé účinky na to, jak se Váš motocykl 

chová. Použijte pneumatiky homologované 

pro silniční provoz. V zájmu vlastní 

bezpečnosti poškozené pneumatiky ihned 

vyměňte. 

Opotřebované pneumatiky mohou mít 

negativní vliv na to, jak se Váš motocykl chová 

a to hlavně na mokrém povrchu. 

Je-li tlak vzduchu v pneumatikách příliš nízký, 

dochází k abnormálnímu opotřebení a 

přehřívání pneumatik. 

 

 

 

 

 



Dráty kol  

Správné napnutí drátů kol je velmi důležité 

pro stabilitu kol a jízdní vlastnosti a 

k bezpečnosti jízdy. Už jen jeden uvolněný 

drát může mít za následek, že kolo bude 

nevyrovnané a Váš motocykl nestabilní. 

Nebude trvat dlouho a uvolní se další paprsky. 

Zkontrolujte napnutí paprsků zejména u 

nového motocyklu v pravidelných intervalech. 

Pokud je nutné paprsky dotahovat a seřídit, 

neprodleně kontaktujte Váš AJP autorizovaný 

servis. 

VAROVÁNÍ ! 

Jízda s uvolněnými dráty, je velice nebezpečná 

a může zapříčinit způsobení dopravní nehody. 

Baterie 

Baterie má uzavřený systém a proto 

nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Není 

nutné kontrolovat hladinu elektrolytu nebo 

doplňovat vodu. Udržujte čisté poly, lehce 

namažte tukem, který neobsahuje kyseliny. 

Pro přístup k baterii vyjměte levý plastový 

kryt. Chcete-li vyjmout baterii, nejprve 

odpojte záporný pol (-) a poté kladný pol (+) 

akumulátoru. Pak povolte jistící gumový pásek 

a baterii vyjměte. Při výměně, nebo montáži 

baterie nejdříve připojte kladný pol (+) a poté 

záporný (-). Při delším odstavení motocyklu 

baterii každý měsíc dobijte. Skladovací teplota 

baterie je 0 – 35 C. Nevystavujte baterii 

přímému slunci, pokud je to možné. 

POZOR ! 

Nikdy nezaměňujte polaritu, jinak dojde 

k poškození baterie. Baterii nikdy neodpojujte, 

pokud běží motor. 

 

 

 

VAROVÁNÍ ! 

Pokud dojde k poškození obalu baterie a úniku 

kyseliny, postupujte s velikou opatrností. 

Kyselina může způsobit vážné popáleniny a 

poleptání. V případě kontaktu kyseliny 

s pokožkou je nutné vystavit zasáhnuté místo 

silným proudem čisté vody minimálně na 15 

minut a ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

Baterie je uzavřený model (MF), ale i tak může 

produkovat výbušné plyny. Vyvarujte se 

otevřenému ohni v blízkosti baterie. Baterie 

musí být skladována mimo dosah dětí. Je 

nutné zajistit řádnou ekologickou likvidaci 

staré nebo poškozené baterie. 

Pojistky 

Pojistky jsou umístěny pod sedlem v blízkosti 

vzduchového filtru. Odstraňte sedlo a získáte 

přístup k pojistkám. 

 

Kapacita pojistky je 20A (žlutá) pro elektrický 

systém a 15A (modrá) pro palivové čerpadlo a 

vstřikování. Dále je k dispozici jeden držák na 

náhradní pojistku. Doporučujeme vozit 

náhradní pojistku 20A. Plastový kryt musí být 

nasazen bez vůle. Kryt zabraňuje průniku 

vlhkosti a případné ztrátě pojistky. 

 

 



Pokud je pojistka prasklá vyměňte za novou. 

Pokud neprodleně dojde k prasknutí nové 

pojistky navštivte Váš autorizovaný servis AJP. 

POZOR ! 

Za žádných okolností nepoužívejte silnější 

pojistku, než je stanoveno. Neodborné 

zacházení může poškodit celou elektroinstalaci 

vašeho motocyklu. 

Žárovka – výměna 

Uvolněte obě gumičky (1) masky 

 

Odstraňte pryž a jemně vyjměte držák ze 

světlometu. Zatlačte na držák a jemně otočte 

ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej. 

 

Při vkládání nové žárovky se nedotýkejte 

skleněného těla. Držák instalujte opačným 

postupem něž při jeho vyjmutí. Poté vraťte 

gumový kryt světlometu a pomocí gumiček 

přichyťte masku zpět. Používejte pouze 

žárovku 12V25 / 35W BA20d. 

 

 

Výměna parkovací žárovky 

Vyjměte držák žárovky z lampy. Zatlačte a 

otočte proti směru hodinových ručiček. 

Nasaďte novou žárovku a opačným  způsobem 

nasaďte zpět. 

Zadní světlo 

Poznámka: Zadní světlo je LED diodové a 

neumožňuje výměnu, protože LED diody jsou 

nevyměnitelné. V případě selhání zadního a 

brzdového světla je nutné vyměnit světlo celé. 

Vzduchový filtr 

Čištění vzduchového filtru 

Zanesený vzduchový filtr omezuje průtok 

vzduchu, snižuje výkon motoru a zvyšuje 

spotřebu paliva. Vyčistěte tedy vzduchový filtr. 

Pro tento účel odstraňte sedlo. Odšroubujte 

šroub (1) pod zadním blatníkem a sedlo 

zatáhněte směrem dozadu. Potom sejměte 

vzduchový filtr po vyšroubování fixačního 

šroubu (2) 

 

 

 

 

 

 



 

Důkladně vyčistěte vzduchový filtr speciální a 

přímo určenou kapalinou. Nechtě vzduchový 

filtr vyschnout. Suchý a čistí vzduchový filtr 

naimpregnujte speciálním a přímo určeným 

přípravkem pro impregnaci vzduchových 

pěnových filtrů. Pro větší bezpečnost a jistou 

namažte dotykovou plastovou plochu. Pro 

montáž , postupujte stejně jako u demontáže, 

jen v opačném pořadí. 

 

 

 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ ! 

K čistění vzduchového filtru nepoužívejte 

kyseliny a látky, které naleptají a poškodí filtr. 

Udržujte vzduchový filtr čistý a 

naimpregnovaný, aby byl zajištěn co největší 

výkon Vašeho motocyklu. Nikdy nestartujte 

Váš motocykl bez vzduchového filtru. Jinak 

prach a nečistoty proniknou do motoru a bude 

hrozit vážné poškození motoru. 

Plynové lanko 

Otočná rukojeť plynu a plynové lanko musí být 

pravidelně čištěny a mazány, je-li motocykl 

často používán mimo silnici pro jeho perfektní 

funkci. 

Nastavení plynového lanka 

Rukojeť plynu musí mít vždy 2 až 6 mm 

měřeno na seřizovacím šroubu. Motor nesmí 

měnit volnoběžné otáčky pokud zatočíte 

řidítka úplně doleva nebo doprava.  

Chcete-li nastavit lanko klapky uvolněte 

pojistnou matici (1) a otáčejte šalovacím 

šroubem (2). Utáhněte pojistnou matici a 

zkontrolujte zda rukojeť plynu se dá plynule 

ovládat. 

 

 

 



 

Spojkové lanko 

Spojkové lanko musí mít 10-20 vůli. Fungování 

spojkové páčky by nemělo být závislé na 

natočení řidítek. Mějte spojkové lanko vždy 

čisté a namazané. 

Motorový olej  

POZOR ! 

Hladinu motorového oleje je ve vlastním 

zájmu nutné kontrolovat před každou jízdou. 

Pokud to bude nutné, je nutné olej dolít. Vždy 

mějte hladinu oleje mezi „MIN“ a „MAX“ 

Kontrola hladiny motorového oleje 

Postavte motocykl na rovinu. Hladinu 

motorového oleje kontrolujte přes kontrolní 

sklíčko. Pokud je motor teplý měla by být 

hladina oleje na úrovni „MAX“. 

POZOR! 

Pokud hladina motorového oleje rychle klesá, 

neprodleně kontaktujte svůj autorizovaný AJP 

servis. 

 

 

 

 

 

 

Kvalita motorového oleje 

Používejte pouze značkové motorové oleje pro 

čtyřtaktní motory, které splňují nebo 

překračují požadavky API SG 

Olej – SAE 10W 50 

Specifikace – API SG JASO MA, MA2 

Kapacita motorového oleje – 1,7L 

VAROVÁNÍ ! 

Nedostatek motorového oleje , nebo horší 

kvalita motorového oleje může způsobit 

závažné poškození motoru. 

Výměna motorového oleje 

Motorový olej se musí měnit při zahřátém 

motoru na provozní teplotu. 

 

 

 



POZOR ! 

Motor a motorový olej zahřátý na provozní 

teplotu je velice horký a může dojít k popálení. 

Prosíme dodržujte bezpečný postup. 

VAROVÁNÍ !!!! 

POKUD JE VÁŠ MOTOCYKL V ZÁRUCE, 

DOPORUČUJEME VÝMĚNU MOTOROVÉHO 

OLEJE POUZE V AUTORIZOVANÉM SERVISE 

AJP. POKUD V PRŮBĚHU ZÁRUKY NEDOJDE 

K VÝMĚNĚ MOTOROVÉHO OLEJE 

V AUTORIZOVANÉM SERVICE AJP , VAŠE 

ZÁRUKA PROPADÁ !!!!!!! 

Poznámka: Výměna motorového oleje probíhá 

při zahřátém motoru na provozní teplotu 

proto, aby bylo zajištěné úplné vypuštění 

motorového oleje. Motocykl nakloňte na 

levou stranu. Na boční stojánek. Pokud před 

výměnou není motor teplý, nastartujte 

motocykl a nechte jej běžet 5 min na 

volnoběh. 

Vyšroubujte vypouštěcí šroub (1) umístěný na 

spodní straně klikové skříně. Pod šroubem je 

měděná podložka. Otevřete víčko pro nalévání 

motorového oleje  

 

Vypusťte olej do vhodné nádoby, aby olej 

neunikl na zem. 

 

 

Vypouštění oleje 

Na levé straně klikové skříně v blízkosti rámu 

se nachází vypouštěcí šroub. Použijte 17mm 

klíč. Opatrně aby nedošlo ke ztrátě těsnící 

podložky. Umyjte magnetickou část šroubu 

rozpouštědlem a vyčistěte stlačeným 

vzduchem. Zkontrolujte, zda těsnící podložka 

není poškozená. Pokud ano použijte novou 

podložkou. Po vypuštění oleje vraťte podložku 

a šroub zpět a utáhněte na předepsaný 

utahovací moment 25N.m 

Poznámka: Pokud je to nutné použijte 

teflonovou pásku pro zajištění dokonalé 

těsnosti. 

Olejové filtry  

Vyjměte hlavní víko olejového filtru (1), a 

vyjměte olejový filtr kleštěmi. 

 

Vyčistěte hlavní olejový filtr a kryt stlačeným 

filtrem.  

Zkontrolujte těsnící O-kroužek, pokud je to 

nutné vyměňte. 

VAROVÁNÍ ! 

Aby nedošlo k poškození motoru v důsledku 

nedostatečného mazání, je velmi důležité, aby 

bylo zajištěno, že hlavní olejový filtr je umístěn 

ve správné poloze – otvorem dovnitř motoru. 

 



Nainstalujte hlavní olejový filtr ve správné 

poloze. Namontujte jeho kryt a pevně jej  

dvěma šrouby M5x16. 

Vyšroubujte kryty obou sekundárních 

olejových filtrů (2). Jeden na levé straně 

klikové skříně, druhý na pravé straně. Pokud je 

to nutné vyjměte filtry kleštěmi. 

Umyjte a vyčistěte kryty a sekundární olejové 

filtry. Vyčistěte olejový filtr a kryt stlačeným 

filtrem.  

Zkontrolujte těsnící O-kroužek, pokud je to 

nutné vyměňte. 

Jakmile je veškerý olej venku a všechny filtry 

čisté, nainstalujte vše zpět. Šrouby utáhněte 

na předepsané momenty. 

Momenty :  

Hlavní výpustný šroub 25N.m 

Sekundární olejové filtry 25N.m 

Kryt hlavního olejového filtr 8N.m 

Nalijte (1) doporučený motorový olej - 1,7L 

 

Zavřete víko nalévání oleje. Nastartujte motor 

a nechte jej běžet cca 2min na volnoběh. 

Nakonec zkontrolujte hladinu motorového 

oleje. Je-li nutné – doplňte. 

 

 

Výfukový systém 

Výfukový systém vyžaduje pravidelnou 

údržbu. Interiér výfuku by měl být měněn 

každých 3 000Km, nebo 50 hodin. 

Čištění motocyklu 

Myjte svůj motocykl pravidelně , aby jste 

zachovali jeho „krásu“ . Pravidelným 

umýváním zabráníte korozi. Ideální je teplá 

voda 30-35 C. Zaschlou špínu a bahno můžete 

umýt slabým proudem vody. 

POZOR !  

Při mytí motocyklu nikdy nepoužívejte 

vysokotlaké čističe. Může dojít k poškození 

elektronických komponentů (ECU, škrtící 

klapky) dále (chladič, konektory, žárovky, 

ložiska, gufera). Následkem vysokotlakého 

mytí může dojít ke zkrácení životnosti 

některých součástí. Při každém mytí ucpěte 

výfuk,aby jste zabránili vniknutí vody do 

výfukového systému. 

Používejte pouze značkové čistící produkty. 

Vysoce znečištěné části motocyklu je potřeba 

dodatečně vyčistit pomocí štětce, kartáče. 

Poté co motocykl vyčistíte slabím proudem 

vody, měl by být vysušen pomocí textilií a 

proudem stlačeného vzduchu. Špatně 

přístupné části motoru vysušíme zahřátím 

motoru aby se zbytková voda vypařila. 

Po vychladnutí motoru je potřeba namazat 

veškeré namáhané součásti jako čepy, osy atd. 

Dále je nutné namazat řetěz. Nouzový vypínač, 

přepínač světel a konektory vystříkat 

kontaktním sprejem. 

 

 

 

 



Zimní provoz 

V případě, že je motocykl používán i v zimním 

období a na pozemních komunikacích je nutné 

brát v úvahu agresivní posypové soli a 

přijmout preventivní opatření. Vyčistěte 

motocykl po každé jízdě a věnujte dostatečný 

čas konzervaci náchylných součástek. 

„Zazimování motocyklu“ 

Při delším (déle než jeden měsíc) odstavení 

motocyklu dodržujte tyto pokyny: 

- Důkladně motocykl očistěte (VIZ 

čištění motocyklu) 

- Vyměňte motorový olej 

- Vyjměte svíčku a naplňte válec motoru 

cca 5ccm motorového oleje 

- Protočte motor,aby se olej ve válci 

dostal tam kam má 

-  Doplňte nádrž na max, nebo naopak 

vypusťte kompletně veškeré palivo 

- Upravte tlak v pneumatikách 

- Namazat otočné ovládací prvky 

- Namazat tlumič 

- Skladovací místo musí být suché  

- Vyjměte a dobijte baterii 

- Motocykl uschovejte pod plachtu 

 

 

 

 

 

 

POZOR ! 

Nedovolte aby motor běžel na krátkou 

dobu ( méně než 5 minut ) 

Uvedení do provozu po „zazimování“ 

Nainstalujte nabitou baterii 

Naplňte nádrž novým palivem 

Zkontrolujte motocykl jako před 

každou jízdou 

Nejprve se vydejte na krátkou 

zkušební jízdu s veškerou obezřetností 

a zkontrolujte funkčnost veškerých 

systémů Vašeho motocyklu (ovládací 

prvky, světla, brzdový systém atd.. ) 
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TECHNICKÁ DATA 

 PR5 250 LC 

 1 válec, 4 takt, SOHC, 4 Ventily 

 249 cm
3 

 77 x 53,6 mm 

 20,2KW (27,5 cv) / 8.000 r.p.m. 

 23,0 N.m / 7.000 r.p.m. 

 Delphi Electronic Fuel Injection 34 mm 

 Electric ký
 6 rychlostí
 Chladící kapalina (dva chladiče)

 1 litr (anti-freeze)

 Panasonic 135mm 

 Hliníkový dvojitý nosník + ocelový dvojitý kolébkový 

 940 mm 

 1460 mm 

 115 Kg – (111Kg Extreme)

 7,5 litres 

 ENI-Agip i-Ride Moto SAE 10W-50 (API, SG MA, MA2)

 1,7 litres 

 Champion RG6YC (NGK CR8E)

 YTZ7S (12V 6Ah)

 20 A / 15 A / 15 A 

 12V35/35W BA20d 

 12V 5W BA 9S 

 LEDs 

 12V10W BA15S 

 12 teeth (Z12)

 46 / 48 / 50 / 52 teeth (Z46/48/50/52)

 520H / 112L / 114L / 116L 

 IN – 0,05mm / EX – 0,08mm 

 38 N.m (3,9 kg.m)

 Horní brýle: 20 N.m (2.0 kgf.m)

                       spodní brýle: 12 N.m (1,2kgf.m)

Motor 

Typ 

Objem 

Vrtání x zdvih

 Výkon 

Kroutící moment 

Příprava paliva 

Start 

Převodovka 

Chlazení
Objem chl. kapaliny 

Ventilátor 

Rám
Výška sedla
Rozvor 

Hmotnost 

Palivová nádrž 

Motorový olej 

Objem mot. oleje

 Zapalovací svíčka
Baterie

Pojistky 

potkávací/dál. světlo  

Obrysové světlo
Zadní světlo
Blinkry

přední řetěz. kolečko 

Zadní rozeta 

Řetěz 

Ventilové vůle
 Utahovací moment šroubů hlavy 

brýle vidlic - utahovácí

 

moment

 VERSION

TRAIL SUPERMOTO ENDURO EXTREME 

 

UpSideDown Fork 
MARZOCCHI 40 
mm, adjustable.  
Stroke 280 mm 

UpSideDown Fork SACHS 48 
mm, multi adjustable. stroke 

300 mm 

UpSideDown Fork 
MARZOCCHI 48 

mm, multi 
adjustable. Double 
cartridge. Stroke 

300 mm 

Progressive 
system. Stroke 

280 mm 

Progressive system 
Shock absorber ZF SACHS, multi adjustable.  

Stroke 300 mm 

Double piston calliper, disc 260mm 

Single piston calliper, disc 220mm 

MICHELIN T63 
90/90 – 21 

MICHELIN 
100/80 - 17 

MICHELIN ENDURO 
COMPETITION III 90/90 – 21 

Přední tlumení

 Zadní tlumič 

Přední brzda

Zadní brzda

Přední pneu 

Zadní pneu
MICHELIN T63 

120/80 - 18 

MICHELIN 
130/70 – 17 

MICHELIN ENDURO 
COMPETITION III 120/80 – 18 

 


