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Návod k použití Skútr Viktorie II. 125ccm EFI 

 

Děkujeme Vám za koupi tohoto skútru. Skútr byl vyroben na základě moderních technologií a dílů 

s vysokou kvalitou. Vozidlo má na svoji třídu velký výkon, nízkou spotřebu, nízkou míru hlučnosti a 

dobré zrychlení. Všechny tyto přednosti dělají ze skútru praktického společníka do měst a moderní 

symbol naší doby. Tento manuál popisuje detailní informace a rady pro správné zacházení a údržbu.  

Viktorie II. je vylepšená verze modelu Viktorie I. Je nově vybavena vstřikováním paliva od americké 

společnosti Delphi, lambda sondou a katalizátorem. Skútr splňuje nejpřísnější emisní normy Euro IV. 

Hydraulický brzdovým systémem s přední a zadní kotoučovou brzdou garantuje bezpečný prožitek z 

jízdy. Rozložení brzdného účinku při použití pravé páčky je 60% přední brzda a 40% zadní brzda. Nová 

řídící jednotka umožňuje pohodlně diagnostikovat skútr přes OBD zásuvku.  Přejeme Vám mnoho 

příjemných zážitků a kilometrů bez nehod. 
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2) Ovládací prvky 

3) Pokyny před jízdou 

4) Startování  

5) Doporučení pro bezpečnou jízdu 

6) Údržba a povinná výbava 

7) Postup při uložení skútru 

8) Údaje o výrobci a prodejci 

 

Technické údaje 

Rozměry a hmotnost 

Délka / Šířka / Výška        1970x705x1150 (cm) 

Rozvor kol (mm)       1380   

Rozměr pneumatiky přední:       130/60-13 

Rozměr pneumatiky zadní:        130/60-13 
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Tlak přední pneumatiky      1,75 

Tlak zadní pneumatiky      2,00  

Celková hmotnost       116 (kg) 

Nosnost        150 (kg) 

Maximální přípustná hmotnost      266 (kg)   

Brzdy (přední )        kotoučové 

Brzdy ( zadní )        kotoučové 

Brzdy         hydraulické CBS 

Motor  

Čtyřtaktní vzduchem chlazený jednoválec 

Typ motoru        152QMI  

Obsah          124,6 ccm 

Olej kapacita        6000 +/- 500 (ml) 

Vrtání / zdvih         52,4/57.8 

Výkon          6,2 kW / 7500min 

Kompresní poměr        9,5:1 

Max. rychlost         90 km/h 

Převodovka 

Spojka    Suchá, automatická odstředivého typu 

Schéma řazení        Automatické 

Hnací systém        Řemen 

 

Nádrž 

Objem nádrže        5,5 (l) 
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Průměrná spotřeba       3 (  l/100km) 

Převodový olej        110 ml 

Motorový olej        1 000 ml  

 

Elektrický systém 

Startování          Elektrické / mechanické 

Zapalování        CDI / EFI 

Akumulátor        12 V / 7 Ah 

Svíčka zapalování       C7HSA (NGK) 

Kapacita pojistky       9A   

        

Osvětlení          

Přední světlomet       12 V 35 W / 35W 

Zadní světlomet / brzdové světlo     12 V 0,26 W / 2,8W 

Světlo blinkrů přední       12 V / 1.3 W  

Světlo blinkrů zadní       12 V / 1.1 W 

Dálkové světlo        12 V / 5W 

Podsvícení přístrojového panelu     12 V / 3W / 3W 
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Sedadlo Spínací skříňka Nádobka brzdové 

kapaliny 

Páčka přední brzdy 

Přední směrové  

         světlo      

Kryt nádržky oleje Tlumič výfuku Zadní směrové světlo 
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                             Přední světlo              Stojan                      Startovací páka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění Vin a čísla motoru  

Přední světlo Zpětné zrcátko Páčka zadní brzdy Koncové světlo 

 Boční stojan Hlavní stojan         

Skútr box 
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Ovládací prvky 

 

        VIN ( výrobní identifikační číslo je na rámu motoru) 

 

VIN ( výrobní identifikační číslo je i pod řídítky) 

- odkryjte víčko 

 

Číslo motoru – je umístěno na variátoru 
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1) Přístrojová deska 

 

                                                              

 

 

                                    

Kontrolka 

EFI Pozn.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. 1 Zobrazovaná rychlost na vnější stupnici je v km/h a na vnitřní v mph. 

 kontrolka EFI Pozn. 5 

Kontrolka pravého 

směrového blinkru 

Rychloměr 

Pozn.1 

Kontrolka dálkových  

             světel 

Počitadlo ujetých 

 kilometrů (v km) 

 

Ukazatel stavu paliva 

Kontrolka dálkových světel 
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2) Spínací skříňka 

 

Klíč je v poloze: 

Off – Vypnutí. Motor se zastaví. Klíč lze vyjmout. 

On – Zapnutí. Může se nastartovat motor. Klíč nelze vyjmout. 

Lock – Řídítka jsou zablokována, nelze nastartovat motor. Klíč lze vyjmout. Stlačením spínací skříňky a 

otočením směrem do leva dojde k uzamčení řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 
Pokud motor neběží a klíč je v poloze ON, dochází ke snižování kapacity baterie. To muže vést 
k problému se startováním 
Pokud parkujete, dbejte na to aby byla spínací skřiňka v poloze Lock s vytaženým klíčem, omezíte 
tím případné odcizení skútru. 
 

 

Lock On Off 
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3) Přepínače 

 

a) Přepínač pravý 

 

 

 

 

 

 

Startovací tlačítko se používá ke spuštění motoru pomocí el. Startéru. 

Pozn.2 Při startování musí být v poloze jako na obrázku. 

Pozn.3 Při startování nutno dlouze držet dokud nedojde ke startu motoru 

Pozn.4  a) Když je přepínač v pozici nalevo svítí přední potkávací světlo a zadní obrysové světlo 

b) Když je přepínač vpravo pouze svítí potkávací a aktivuje jen parkovací světlo                   

( doporučujeme používat ) 

Přední brzda je kotoučová slouží k okamžitému brždění.  

Vypínač motoru 

Pozn.2 

Akcelerátor 

Startovací tlačítko 

Pozn.3 

 

 

Přepínač světel 

Pozn.4 

Přední brzdová páčka 
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c) Přepínač levý 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 
Nepoužívejte dálková světla v obci. Nebo pokud jede jiný řidič v protisměru. Osněním můžete 
způsobit nehodu a ohrozit bezpečnost silničního provozu. 

 

Blokováním řídítek můžete omezit odcizení skútru. Řídítka přesuneme do polohy vlevo a otočíme 

klíčem ve spínací skřínce do polohy LOCK. 

 

Zadní brzda je bubnová slouží k dobrždění skútru. 

 

Upozornění 
Nikdy nezkoušejte polohu LOCK za jízdy ! 

 

Přepínač dálkových

 světel 

  

Přepínač směrových 

světel 

Zadní brzdová páčka  

 

Klakson 
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4) Zamykání sedadla 

Pokud potřebujete uschovat helmu, zasuňte klíček do zámku sedadla a otočte jím vpravo. Poté 

nadzvedněte sedadlo. Při zamykání stačí sedadlo sklopit a zatlačením dolů dojde k uzavření. 

 

 

 

 

 

Upozornění 
Nikdy nenechávejte klíče od skútru pod sedadle, když sedadlo zavíráte. 
V případě že, máte zakoupen skútr box dbejte na jeho maximální zátěž tj. 3kg  

 

 

 

 

 

 

 

Zámek sedadla 
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5) Doplňování paliva 

Palivová nádrž se nachází pod uzamykatelným sedadlem. Nejprve odemkněte sedadlo viz. Zamykání 

sedadla. Poté otočte víčko palivové nádrže doprava viz. obrázek. Poté vytáhněte víčko a doplňte 

palivo. Použijte benzin s oktanovým číslem 91 nebo vyšším př. Natural 95.  Nepoužívejte žádné 

přísady. Po doplnění paliva uzavřete víčko nádrže. 

 

 

 

 

 

 

Upozornění 

Před doplňováním paliva vypněte motor a skútr postavte na hlavní stojan. 
Během doplňování paliva nekuřte ani nemanipulujte s ohněm. 
Zkontrolujte správné uzamčení nádrže před nastartováním motocyklu. 
Během doplňování paliva dbejte na to aby se do nádrže nedostal prach, voda a jiné předměty. 
Nemixujte palivo s motorovým olejem.  
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6) Umístění akumulátoru 

Akumulátor je umístěn v podlážce skútru pod plastovým krytem zabraňujícím jeho poškození. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjmutí akumulátoru: 

Odmontujeme šrouby držící plastový kryt, odpojíme svorky a akumulátor vyjmeme z boxu. 

 

Zakrytý akumulátor 
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Údržba vzduchového filtru: 

Vzduchový filtr pravidelně čistěte a vyměňujte podle servisních intervalů. (viz servisní knížka) 

Pokud se pohybujete v prašném prostředí, provádějte čištění častěji. Zaprášený vzduchový filtr zvedá 

spotřebu paliva proto je potřeba ho čistit. 

1) Vyjměte filtr z airboxu 

2) Vyperte v přípravku na praní filtru 

3) Osušte na slunci 

4) Ošetřete speciálním olejem na filtry  

5) Počkejte až filtr uschne a až pak ho dejte zpět 

 

POZOR V době záruky přenechejte kontrolu autorizovanému servisu. Při nedodržení servisních 

intervalů servisem hrozí ztráta záruky. 
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Svíčka zapalování: 

 

Údržba: 

Pravidelně odstraňujte ze zapalovací svíčky uhlíkové usazeniny. 

Zapalovací svíčku pravidelně vyměňujte. 

Nepřetahujte příliš svíčku a dbejte na to, aby nedošlo k překřížení závitů. 

Pozor, aby se nedostaly nečistoty do motoru po vyjmutí svíčky. 

Doporučená svíčka je NGK 

 

Pojistky: 

1) Pojistná skříňka se nachází na straně u akumulátoru. Nejprve odšroubujte kryt akumulátoru 

viz Umístění akumulátoru. Poté uvidíte pojistkovou skříňku. V případě potřeby vyměňte 

vadné pojistky. Kapacita pojistky je 9 A. 

 

 

 

Pokyny před jízdou 

Kontrola hladiny motorového oleje: 

Tento skútr má čtyřtaktní motor proto používejte olej určený pro takový motor. Například SAE 10W-

30. Olejová nádrž je na 0,6l. V nádobce je snímač hladiny oleje, který je napojen na zvukovou 

signalizaci. Je-li hladina oleje nízká, dojde k aktivaci zvukové výstrahy. Doplňte olej neprodleně! 

Doplňujte olej v pravidelných intervalech dle servisní knížky, dříve než dojde k aktivaci výstrahy.  

1) Vyšroubujte měrku oleje a hadrem jí očistěte 

2) Očistěnou měrku oleje vraťte zpět do olejové nádrže 

3) Vyšroubujte měrku oleje a podívejte se na aktuální stav 

- pokud bude hladina oleje u spodní čáry měrky vyměňte olej 

 

V případě že, často jezdíte na štěrkových a pískových cestách, děláte časté krátké jízdy nebo jezdíte 

na chladných místech. Měňte olej častěji než je udáno v servisní knížce. 
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Upozornění: 
Jízdou bez oleje dojde k trvalému poškození motoru! 
Nepřelévejte maximální hladinu oleje. 
Při kontrole hladiny oleje se přesvědčte, že je skútr umístěn na rovné ploše. V opačném případě 
může být kontrola nepřesná. 

 

Kontrola převodového oleje 

Intervaly kontroly převodového oleje jsou v servisní knížce.  

 

 

 

Kontrola brzdové kapaliny 

Řídítka narovnejte do vodorovné polohy a hladina by měla být mezi ryskami MIN a MAX. 

Doplněním brzdové kapaliny provedete uvolněním dvou šroubů držících víčko nádobky. Dolijte 

brzdovou kapalinu a víčko opět přišroubujte. 

POZOR V době záruky přenechejte kontrolu autorizovanému servisu. Při nedodržení servisních 

intervalů servisem hrozí ztráta záruky. 

 

 

 

Kontrola brzdové soustavy 

Optimální vzdálenost šroubu zadní brzdy od konce lanka je 2-3 cm. 

Po seřízení zkontrolujte funkčnost brzdy testem ve kterém se pomalu rozjeďte a zabrzděte. 

Zkontrolujte opotřebení brzdového kotouče a destiček. Vyměňte brzdové destičky a disky pokud jsou 

opotřebované. Nechte opravu a údržbu na autorizovaném servisu. 

Upozornění 
Vždy zkontrolujte funkčnost a nastavení brzdy před vyjetím do silničního provozu. 
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Kontrola pneumatik 

 

1) Kontrola tlaku v pneumatikách: 

Tlak v Kpa 1 osoba 2 osoby 

Přední pneumatika 200 kPa 200 kPa 

Zadní pneumatika 225 kPa 235 kPa 

 

 

Upozornění: 
Správný tlak v pneumatikách má vliv na jejich životnost a jízdní vlastnosti skútru. 
Pokud je tlak v pneumatikách nízký hrozí špatná ovladatelnost skútru 
 

 

Minimální hloubka pneumatiky ( pro bezpečnou jízdu) 

Přední pneumatika 1.5 mm 

Zadní pneumatika 2.0 mm 

 

 

 

 

2) Kontrola hloubky vzorku. Na pneumatice nesmí být žádné praskliny nebo řezná poškození. 

Kontrola osvětlení: 

Provést kontrolu všech světel a indikátorů – potkávací, koncové, brzdové, osvětlení přístrojového 

panelu a ukazatelů směru. 

 

Kontrola paliva: 

Před vyjetím se vždy ujistěte, že máte dostatečné množství paliva na plánovanou trasu. 

Kontrola řízení: 

Zkontrolujte plynulost ovládání. V pohybu nesmí být žádná omezení ani vůle. 

Kontrola všech šroubů na skútru: 

Před každou jízdou zkontrolujte a popřípadě utáhněte veškeré povolené šrouby. 
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Startování 

 

Váš skútr je vybaven komfortním, el. Spouštěčem tak i nožním startérem. 

 

 

 

Startování pomocí el. spouštěče 

1) Proveďte kontrolu před jízdou 

2) Postavte skútr na hlavní stojan ( Pozor ne na vedlejší) 

3) Otočte klíček ve spínací skříňce na ON rozsvítí kontrolka EFI viz Pozn. 5 

4) Pokud kontrolka EFI po několika vteřinách nezhasne, značí to závadu, kontaktujte proto 

autorizovaný servis. 

5) Dejte vypínač motoru do polohy start viz. Pozn.2 

6) Zmáčkněte páčku zadní brzdy – dojde k propojení přívodu proudu do zapalování viz 

Přepínače levé 

7) Stiskněte startovací tlačítko na pravé rukojeti viz Přepínače pravé 

8) Dojde k nastartování motoru 

9) Nechte motor na nějakou dobu zahřát 

 

 

 

Upozornění: 
Jestliže Vám svítí kontrolka EFI viz Pozn.5 po dobu delší než několik vteřin od otočení klíčku do 
polohy ON nebo přímo za jízdy značí to závadu na systému EFI nebo motoru ihned proto 
vyhledejte autorizovaný servis. 
Startovací tlačítko uvolněte ihned, po spuštění motoru. Nedržte ho déle jak 4 sekundy. 
Když se nedaří nastartovat vždy opakujte start s 10 sekundovou prodlevou. 
Pokud dojte k nastartování motoru přestaňte držet startovací tlačítko 
Nemačkejte startovací tlačítko, když je motor v chodu. Nezapínejte osvětlení ani směrová světla 
před spuštěním motoru – zvýšíte tím přívod proudu potřebného k nastartování. 

 

 

 

Startování pomocí nožního startéru 

1) Proveďte body 1 až 5 jako v případě el. spouštěče 

2) Odklopte startovací páku 

3) Prudkým sešlápnutím nastartujete motor 

4) Dojde k nastartování motoru v opačném případě pokračujte bodem č. 3 
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Před rozjezdem 

Posunutím motocyklu vpřed dojde automaticky ke sklopení hlavního stojanu. 

Ujistěte se, že i boční stojan je sklopený. POZOR při použití bočního stojanu nelze nastartovat. 

Světla nejdou spustit před nastartováním motoru. Po startu se spustí automaticky. 

Vymáčknutím páčky zadní brzdy a otočením plynové rukojeti, dojde k rozjezdu skútru. 

 

 

Doporučení pro bezpečnou jízdu na skútru 

1) Vždy jezděte se správně nasazenou a připevněnou přilbou 
2) Zvolte vhodné oblečení a ochranné pomůcky 
3) Provádějte důkladně kontrolu stavu skútru 
4) Dbejte na každé nebezpečí při jízdě za špatného počasí 
5) Snažte se předvídat situace na silnici i mimo ni 
6) Nepřekračujte povolené rychlosti a hranice Vašich možností 
7) Nenechávejte oblečení pod sedadlem ( mimo úložný prostor) mohlo by způsobit vznícení  
8) Nepřepravujte žádné předměty mimo zavazadelník, zamezíte tím případnému poškození 

vnějších krytů skútru. 
9) Neupravujte součásti motocyklu, vystavujete se možnému zhoršení jízdních vlastností. 
10) Nepovolené změní způsobí ztrátu záruky 
11) Pozor! Nepřetěžujte skútr. Může to mít vliv na bezpečnost jízdy. 

 

 

Nožní startér 

-Startovací páka 

Hlavní stojan 
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Údržba a povinná výbava 

 

Upozornění 
Palivo BA 95 při zazimování doporučujeme palivo BA 100. 

 

Upozornění 

Pro kontrolu funkčnosti brzd a správného nastavení celého vstřikovacího systému včetně lambda 
sondy, snímače otáček, vstřikovače, snímače teploty motoru a katalyzátoru navštivte autorizovaný 
servis.  

 

Výměna a servisní intervaly: 

Vzduchový filtr výměna po 3 000 km nebo jednou ročně podle provozních podmínek. 

Hnací řemen výměna po 8 000 km (při nedodržení podmínek dochází k nadměrnému opotřebení 

variátoru. 

Motorový olej kontrolujte vždy před jízdou. ( viz. Kontrola hladiny oleje) 

Kontrola provozních kapalin a brzdového ústrojí provádějte před každou jízdou! 

 

Povinná výbava 

 

Povinná výbava je upravena vyhláškou a není součástí koupeného skútru. 

 

1) Jedná náhradní pojistka 

2) Jedna náhradní žárovka od každého druhu a nářadí nutné k jejich výměně 

3) motolékárnička 
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Postup při uložení skútru 

Když budete Váš skútr ukládat na delší dobu ve které nebude používán poraďte se s našim 

autorizovaným servisem. Pokud budete provádět uložení sami řiďte se těmito všeobecnými radami. 

Skútr: 

Očistěte celý skútr. Umístěte ho na hlavní stojan na pevném a plochém povrchu. Natočte řídítka do 

leva. Uzamkněte a vyjmete klíček ze spínací skříňky. Nastříkejte všechny pryžové prvky ochrannými 

prostředky. 

Palivo: 

Vypusťte palivovou nádrž nebo načerpejte palivo BA 99 Schell které neobsahuje rozpouštědla. 

Akumulátor: 

Vyjměte akumulátor ze skútru. Očistěte vnější plochy akumulátoru a odstraňte veškeré znaky koroze 

ze svorek. Uskladněte akumulátor v dostatečně teplé místnosti kde teplota nesklesá pod bod mrazu. 

Pneumatiky: 

Nafoukněte pneumatiky na optimální tlak dle specifikace. ( doporučujeme naplnit inhentním plynem) 

 

Údaje o výrobci a prodejci 

Výrobce: 

JiaJue Motorcycle Manufacturing Co. LTD 

888-18 East Road Maizhi Bridge  

Luqiao, 318050, Taizhou, Zhejiang, China 

 

Dovozce: 

Skutr Centrum s.r.o 

Nám. Přátelství 1518/2 

102 00, Praha 10 

 

Záruční a pozáruční servis:  

Servisy po celé ČR viz. adresy na našich webových stránkách www.skutrcentrum.cz/kontakt/ 


