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Uživatelská příručka 

 



Úvod 

Skútr výrobní značky KINGWAY je vozidlo určené pro 
přepravu dvou osob na komunikacích , za sportem, k rekreaci nebo do 
zaměstnání. Jeho technická úroveň je garantovaná homologací EU. 

Tento skútr se vyznačuje cenovou dostupností, atraktivním a 
dynamickým designem orientovaným na současné požadavky 
zákazníků. 

Pohonná jednotka, čtyřdobý, vzduchem chlazený jednoválec, je 
konstruován z hlediska dlouhé životnosti, ekonomického provozu a 
vysokých výkonových parametrů. 

Pro bezporuchový provoz skútru je nutno se řádně seznámit 
s Návodem na obsluhu a respektovat dané pokyny. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

1. Řidič a spolujezdec 

Skútr KINGWAY  je dvoumístný s povoleným maximálním celkovým 
zatížením do 195kg. ( včetně zavazadel ) 

2. Provoz 

Skútr je určen k jízdě na běžných silnicích a není konstruovaný na jízdu 
v terénu nebo na nezpevněných komunikacích. 

3. Pozorně si přečtěte tuto knížku a respektujte dané 
technické pokyny a následující upozornění :  

UPOZORNĚNÍ: nedodržování instrukcí může způsobit vážné zranění 
řidiče, případně může vést až k tragické událostí. 



UPOZORNĚNÍ : nedodržování technických pokynů může způsobit 
poškození skútru. 

UPOZORNĚNÍ : návod k obsluze pouze obsahuje základní informace 
pro uživatele. Dodržování stanovených pokynů vede i k prodloužení 
životností skútru. Mějte tyto pokyny vždy na vědomí při jízdě na 
skútru. 

Výrobce a výhradní dovozce si vyhrazuje právo změny textů a obrázků 
v návodu. 

Bezpečnostní předpisy 

1. Kontrolami před jízdou můžeme předejít poruchám skútru a 
nehodám 

2. Řidič musí vlastnit předepsaný řidičský průkaz. 

3. Vysoká rychlost bývá častou příčinou dopravních nehod, 
jezděte prosím opatrně 

4. Při odbočování a předjíždění z pruhu do pruhu používejte 
vždy směrovky 

5. Na křižovatkách a rychlých cestách buďte obzvláště opatrní. 

6. V nepříznivém počasí buďte taktéž opatrní, jezděte raději 
pomaleji a brzděte s dostatečnou rezervou. 

7. Nejezděte s jednou rukou, je to velmi nebezpečné . 
Noste speciální oblečení, nohy na stupačkách. 

 

 

 



1. Levý spínač 

2. Tachometr 

3. Pravé spínače 

4. Páčka přední brzdy 

5. Plynová rukojeť 

6. Spínací skřínka 

7. Akumulátor 

8. Zámek sedadla 

9. Mech. startér 

10. Hlavní stojan 

11. Pohotovostní stojan 

12. Páčka zadní brzdy 

13. Zavazadlový prostor  

14. Zadní nosič 

A. Číslo rámu 

B. Číslo motoru 

 

 

 

 



 

 

 

1. Spínač elektrického startéru :  

Zmáčkněte přední nebo zadní brzdovou páčku a stlačte na 3-4 
sekundy tlačítko el. startéru. Startujte bez plynu ( aut. sytič ), případně 
s mírným plynem. 

Poznámka : Když motor naskočí, ihned uvolněte tlačítko a již jej 
nepoužívejte. Pokud motor napoprvé nenaskočí, opakujte startování 
přibližně po 10 sekundách. Při studeném motoru a delším odstavení je 
nutné startovat pomocí mechanického startéru. 

2. Mechanický startér : 

  Pokud je motor  studený startujte pomocí mechanického 
startéru. Silně našlápněte na páku mechanického startéru (směrem dolů) 
a povolte. Pokud motor nenaskočí opakujte úkon znova. 

Upozornění :Mechanický startér je nutno vždy vracet do původní 
polohy, jinak Vám může způsobit problémy při jízdě, nebo poškodit 
startovací systém. 

3. Zavazadlový prostor pod sedadlem a zadní kufr 

Prostor pro zavazadla nejdeme pod sedadlem po odemknutí 
klíčkem. Zadní kufr je jištěn zámkem se samostatným klíčem. 

4. Akumulátor : 

Akumulátor ( 12V-4/5AH ) s pojistkou nalezneme v prostoru 
pod sedadlem, kde se také nachází nalévací hrdlo nádržky ( OZN. C ) 
s motorovým olejem. 



    

5. Kola 

Použití příliš ojetých pneumatik snižuje stabilitu skútru. 
Doporučujeme výměnu pneumatiky v případě, kdy hloubka vzorku je 
nižší než 1,6mm u předních a 2mm u zadních 

Upozornění : 
TYP PNEU : PŘEDNÍ : 120/130-12/13, ZADNÍ : 120/130-12/13 
. Jiné typy a rozměry pneumatik způsobují nestabilitu skútru. Vždy 
používejte doporučené pneumatiky !!! 

6. Pneumatiky - huštění  

Nedostatečný tlak v pneumatikách způsobuje nejen jejich 
rychlejší opotřebení, ale má vliv i na stabilitu motorky a ovlivňuje 
zatáčení. Velký tlak v pneumatice naopak snižuje přilnavost a může 
způsobit smyk. Tlak musí být vždy v přípustných  hranicích. Tlak je 
nutno kontrolovat vždy u stejných pneumatik. 

Upozornění : 
Tento skútr není možné používat v terénu, na nezpevněných 
komunikacích , v blátě, v písku, na špatných cestách atd. Při 
nedodržení těchto předpisů snižujete výkon motorky a riskujete 
poškození motoru a ztrátu záruky. 

7. Tlak ve studených pneumatikách 

Tlak v pneumatikách kontrolujeme vždy ve studeném stavu. 
Součastně kontrolujeme stav mechanického poškození pneumatik. 
V případě zajištění jakékoliv vady vyhledejte nejbližší pneuservis. (dop. 
hodnoty přední 155kpa, zadní 200 kpa ) 

8. Výměna žárovek 



Předepsaný výkon žárovky určuje specifikace výrobce, což 
musíme mít  na zřeteli při jejich výměně. Používání nesprávných 
žárovek může způsobit přetížení elektrického systému a způsobit chybu 
v provozu. 

Upozornění :  
Žárovky se užíváním zahřívají. Před výměnou je nutno nechat žárovky 
vychladnout.Před výměnou žárovek otočte klíčkem ve spínací skřínce 
do polohy ,,OFF´´. Po výměně překontrolujte správnou funkčnost 
žárovek. 

9. Pojistka 

Objímka je na držáku baterie. Pojistka zajišťuje ochranu 
elektrického systému vůči elektrickému zkratu, přetížení elektrického 
systému apod. pokud dojde k přepálení pojistky, proveďte kontrolu 
elektrického systému, zda nedošlo k poškození izolace či jiné poruše. 
V případě jakýchkoli problémů navštivte některý z autorizovaných 
servisů. 

Upozornění : 
Před kontrolou nebo při výměně pojistky vždy přepněte klíček do 
polohy ´´OFF´´, abyste předešli případnému zkratu. 
Upozornění : 
Vždy používejte předepsané hodnoty pojistek (12V 10A) V opačném 
případě může dojít k vážnému poškození, případně může dojít až ke 
vznícení skútru. 
 

10. Řešení  problémů 

V případě že nejde skútr nastartovat, doporučujeme zkontrolovat 
následující: 

1. Zda máte dostatek paliva v nádrži 

2.  Zda teče benzín do karburátoru 



3.  Odpojte hadičku od karburátoru a zkontrolujte, zda je v hadičce 
benzín  

4. V případě, že je palivo v pořádku, překontrolujte startovací 
systém. 

Upozornění :  
Dbejte na to, aby nedocházelo k úniku paliva. Vždy buďte dostatečně 
vzdálení od ohně a zdrojů tepla. 
Vytáhněte svíčku a vložte ji do fajky. Přiložte svíčku k rámu skútru, 
otočte klíček do polohy ´´ON´´ a startujte motorku. Pokud je startovací  
systém v pořádku, svíčka dává modrou jiskru. V opačném případě 
vyhledejte nejbližší autorizovaný servis. 
 

KONTROLY PŘED POUŽITÍM 

Před použitím zkontrolujte následující části: 

1.Přední / Zadní brzda 

Pohyb zadní a přední brzdové páčky musí byt v rozmezí 10-
20mm. 

• Kontrolujte pravidelně pohyb brzd k zajištění co 
nejlepšího brzdného účinku. 

• Po seřízení proveďte několikrát kontrolu brzd. Zpomalte 
a přezkoušejte obě brzdy. 

Upozornění: Po nastavení je zlepšena účinnost brzd, buďte opatrní a 
předejdete tak možným nehodám. 

2. Množství paliva 



• Překontrolujte množství paliva v nádrži, je-li to potřebné, 
dolijte benzín. Překontrolujte, zda není poškozená nádrž 
a nedochází k úniku paliva. 

Upozornění: Při tankování paliva vždy vypněte motor. 

3.Výměna oleje 

• Během záruky dle rozpisu servisních prohlídek, dále 
každých 5 000km (viz. Záruční list ) 

4.Světla a klakson 

• Překontrolujte funkčnost předního světla a zadního 
brzdového světla, směrovek, kontrolky na přístrojovce, 
klakson 

5.Další kontroly – překontrolujte 

• Stav a tlak v pneumatikách 

• Volný pohyb řídítek a dalších pohyblivých částí.   

 

Dotažení všech šroubů a spojovacího materiálu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Namátkové kontroly 

 

 Z důvodů dlouhodobého bezpečného užívání skútru je nutné 
provést důkladnou kontrolu. V našich autorizovaných servisech Vám 
rádi veškeré tyto úkony odborně provedeme 

 

Upozornění : Během záruční doby je majitel povinen absolvovat 
servisní prohlídky dle rozpisu na zadní straně listu, používat k opravě 
pouze originální díly a náplně předepsané výrobcem. V případě 
nedodržení těchto zásad není dovozce zodpovědný za vzniklé škody a 
závady nebudou posuzovány jako předmět záruky. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 

(4 TAKTNÍ MOTORY) 

 
Délka : 1815-2030 mm 
Šířka : 668-715mm 
Výška : 1110-1334mm 
Rozvor : 1290-1400mm 
Provozní hmotnost : 87-119kg 
Největší povolená hmotnost : 231kg 
Motor čtyřdobý, vzduchem chlazený, jednoválec 
Typ motoru : 139QMB 
Zdvihový objem : 49 ml 
Max. výkon : 2.5-3,6 kW/7500-8200 rpm 
Kola, pneumatiky (př., z.) 120/130-12/13 ,120/130-12/13 /4PR 
Brzdy - přední kotoučová 
- zadní bubnová (kotouč) 
Nejvyšší rychlost :  55-65 km/h 
Palivo : Natural 95 
Spotřeba : 2,5-2,9 l/100km. 
Kapacita palivové nádrže : 5-6,5 L 
Rezerva  : 0.8L 
Mot. olej : Mobil 1 Racing 2T 
Zapalování : elektrické /CDI 
Startér : elektrický, nožní 
Baterie : 12V4Ah/12V5Ah 
Pojistka : 10A 
Žárovky - př. Světlomet 12V35/35W 

- brzdové 12V21W/5W 
- směrovky 12V21W 

 

 



 

 
 

Předprodejní servis: 
 
Uskutečněn dne: 
 

 
 
Výrobní číslo motoru: 
 
 
Výrobní číslo rámu: 
 
 
Předprodejní servis byl proveden v plném rozsahu 
 
 
 
 
Podpis zákazníka: 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko autorizovaného prodejce: 
 

 



 
 
 
 
Záruční karta 
 
Jméno a adresa kupujícího: 

 
Skútr byl předán kompletní a pojízdný. Zákazník byl 
poučen o obsluze a manipulaci se skútrem. Byla mu 
vydána záruční knížka, návod k obsluhu, technický 
průkaz. 

 
Adresa prodejce: 
 
 
 
Razítko a podpis: 
 
Označení skútru:  
Číslo motoru: 
Číslo podvozku: 
 
Datum prodeje: 

 
Podpis kupujícího: 



 
 

POZNÁMKY  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elektrické schéma 

 

 

Záruční podmínky 

Na uvedený výrobek přebírá prodávající záruku po dobu dvou 
let od data prodeje ( nebo od data vystavení Technického průkazu 
prodejci ) Kupujícímu – konečnému uživateli. Záruka se vztahuje pouze 
na vady způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou výrobku. 
Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení tohoto 
záručního listu ( uživatelský manuál ) s typovým označením výrobku. 
datem prodeje a razítkem prodávajícího.  

 

Řádně vyplněný Záruční list s originálem kupního dokladu 
je podmínkou uznání záruky dle §620 odst.1 Občanského zákoníku. 



 

Nárok na poskytnutí záruky zaniká, jestliže je závada způsobena 
mechanickým poškozením, Nešetrným a nesprávným používáním ( 
překročené stanovené maximální rychlosti, používáním oleje jiné 
kvality třídy než je uvedeno v příručce ) , zanedbanou údržbou ( 
nedodržení povinných záručních prohlídek a vnější události ( živelná 
pohroma, havárie apod. ), byl-li výrobek pozměněn oproti stavu 
v jakém byl navržen a homologován, nebo proveden zákrok 
neautorizovanými osobami či firmami. 

Záruka se rovněž nevztahuje na části podléhající běžnému 
opotřebení ( svíčky, filtry, obložení brzd a spojky, válečky variátoru, 
řemeny variátoru, žárovky, alarm a akumulátory ) a části vykazující 
nadměrné opotřebení v důsledku nesprávného užíváni výrobku nebo na 
údržbu – dotahování šroubů a matic, seřízení, napnutí článkového 
řetězu, seřízení, čištění karburátoru a vzduchového filtru, seřízení vůle 
ovládacích prvků apod. 

Tento Záruční list má povahu prohlášení o podmínkách záruky a 
záruční době podle Občanského zákoníku vůči subjektům 
nepodnikatelským. Podmínky záruky a záruční dobu podle Občanského 
zákoníku vůči podnikatelským subjektům stanovuje prodejce na 6 
měsíců. 

 

 

…………………………………………… 

         podpis zákazníka 


