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Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét képezi, ezért új sítés 
esetén adja át az új tulajdonosnak.

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb in iókat 
tartalmazza. A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a hogy 
változtatásokat eszközöljön bejelentés nélkül.

tó a 

ik az 

018 Honda Motor Co., Ltd.
Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszo
jogtulajdonos írásos engedélye nélkül.

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy me
Ön járművével.
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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk a 
ípuson alapulnak.

lországonként változhatnak.

Ország

 ED Európai eladások
Korea
Ausztrália, Új-Zéland
Gratulálunk Honda motorkerékpárjának meg-
vásárlásához! Amikor valaki Honda tulajdo-
nossá válik, része lesz a világszerte elégedett 
vásárlók családjának – embereknek, akik 
nagyra értékelik, hogy a Honda különleges 
minőséget épít minden egyes termékébe.

A biztonságos motorozás érdekében:
● alaposan olvassa át a kezelési könyvet;
● kövesse az utasításokat és műveleti 

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 
és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
CBR650RA ED t

Országkódok

*A specifikációk cé

Kód
CBR650RA
ED, II ED, III ED, IV
típusok
KO, II KO
U, II U



Néhány szó a biztonságról
:

ÉLY
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TESZI ki magát.

ZAT
et az utasításokat nem tartja 
ENETELŰ vagy KOMOLY 
 balesetnek TEHETI ki magát.

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be ezt 

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek elke-
rüléseket okozzon motor-
n, egyéb tárgyakban vagy 
en.
A
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
otorkerékpár biztonságos kezelése igen ko-
oly felelősség. Annak érdekében, hogy Ön a 
ontos információk birtokában megfelelő dönté-
eket hozhasson, leírásokkal és figyelmeztetések-
el szolgálunk motorkerékpárján és itt a kezelési 
önyvben. Ezek az információk figyelmeztetik Önt 
 veszélyekre, amelyek az Ön és mások biztonsá-
át veszélyeztethetik. Természetesen lehetetlen 
inden, a motorkerékpár kezelésével és karban-
rtásával kapcsolatos, esetlegesen bekövetkező 

eszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját 
 ítélőképességére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  
szimbólum és a három figyelmeztető szó:
VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
az utasítást.

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

rülni, hogy sé
kerékpárjába
környezetéb
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
odót vagy karolja át a vezető 
ütt a motorkerékpárral, és 
tartókon még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

özelében lévő járművekre, és 
y a többi vezető észreveszi 
 gyors megállásra és elkerülő 

ármű megismerésére és 

mesen!
Biztonsági irányelvek
Biztonsága érdekében kövesse ezt az 
útmutatást:
● Végezze el a kezelési könyvben leírt összes 

rutin és rendszeres ellenőrzést.
● Tankolás előtt állítsa le a motort és tartsa a 

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól távol.
● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A kipu-

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védőfel-
szerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, il-
letve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 11. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és 
szellemileg is fel van készülve, valamint nem áll 

alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapaszk
derekát, dőljön egy
tartsa a lábait a láb

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

Mindig figyeljen a k
ne feltételezze, hog
Önt. Készüljön fel a
manőverre.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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y motorkerékpárját 
artott, biztonságos 

tt ellenőrizze és végezze el a 
kat. Soha ne haladja meg a 
ális terhelhetőségét 

kítsa át motorkerékpárját, il-
rá kiegészítőket, melyektől a 
ytalanná válhat (2 17. oldal).

ődleges szempontnak a 
llátásának kell lennie. Ha 
gálja meg a sérülések sú-
tsön arról, hogy biztonságo-
át. Hívjon segítséget 
zükséges. Amennyiben más 
mű is érintett a balesetben, 
lyi törvényi előírásokat.

művét jó állapotban!

évé válik
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irányváltoz-
tatáskor, és ha szükséges, használja a kürtöt fi-
gyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy a körül-
mények jelentette korlátokat! A fáradtság és fi-
gyelmetlenség negatívan befolyásolhatja 
képességeit és a jó helyzetmegítélést, valamint a 
biztonságos motorozást.

Az alkoholfogyasztás és a vezetés együtt nem 
működik. Akár egyetlen pohár ital csökkentheti 
gyors döntőképességét, és minden további po-
hárral egyenes arányban növekszik reakcióideje. 
Soha ne vezessen motort ittasan, és ne hagyja 
barátait sem!

Nagyon fontos, hog
megfelelően karbant
állapotban tartsa.
Minden elindulás elő
javasolt karbantartáso
motorkerékpár maxim
(2 18. oldal) és ne ala
letve ne szereljen fel 
motorkerékpár bizon

Baleset esetén az els
személyi sérülések e
bárki megsérült, vizs
lyosságát, majd dön
san folytathatja-e útj
(mentőt, orvost), ha s
személy vagy gépjár
mindig kövesse a he

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon alkoholt, ha vezet!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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IGYÁZAT
 motor járatása során 
 gyűlhetnek fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és 
thet.

 helyiségben vagy kültéren 
erékpár motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
motorkerékpárja állapotát. Ellenőrizze, hogy 
nincs-e folyadékszivárgás, illetve ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, és a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Beléleg-
zése eszméletvesztéshez és halálhoz is vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a 
belélegzett levegő veszélyes mennyiségű szén-
monoxidot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély

3V
Zárt területen a
mérgező gázok

Ennek a színtele
belélegzése esz
halálhoz is veze

Csak jól szellőző
járassa a motork
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 kezelési könyvben leírt 

 javítási könyvben leírt 
 érdekében a 
sét márkakereskedőjénél 

rrel)
tasításokat nem tartja be, 
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
i magát.
SÁRGA háttérrel)
tasításokat nem tartja be, 
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
 ki magát.
ttérrel)
a motorkerékpár károsodá-
tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák 
jelentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági 
információkat tartalmaznak. Olvassa 
el az alábbi információkat 
figyelmesen, és ne távolítsa el a 
matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy 
olvashatatlanná válik, keresse fel 
márkakereskedőjét új matricáért.

Minden egyes matricán egy külön 
szimbólum található.
A szimbólumok és a matricák 
jelentéseit az alábbiakban olvashatja.

Olvassa el figyelmesen a
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el a
utasításokat. A biztonság
motorkerékpár szervizelé
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS hátté
Amennyiben ezeket az u
HALÁLOS KIMENETELŰ 
JÁRÓ balesetnek TESZI k
VIGYÁZAT (NARANCS
Amennyiben ezeket az u
HALÁLOS KIMENETELŰ 
JÁRÓ balesetnek TEHETI
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy 
sát kockáztatja, ha nem 

ED, II ED, III ED, IV ED, U, II U típusok
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Biztonságos m
otorozás

A

rtól a szikrákat és a nyílt 
bbanásveszélyes gázt termel.
özben viseljen 

kesztyűt, különben égési 
sszabb esetben az elektrolit 

agy más személyeket az 
csak nem ismerik az 
s pontjait!
t különösen óvatosan kezelje, 
lmaz. Bőrrel való érintkezése 
a vakságot okozhat.
tt alaposan olvassa el az itt 
eg őket. Az utasítások 

emélyi sérülést és a 
át okozhatja.
tort, ha az elektrolit a 
alatt van! Felrobbanhat és 
AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumuláto

lángot. Az akkumulátor ro
● Az akkumulátor kezelése k

védőszemüveget és gumi
sérüléseket szenvedhet, ro
vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket v
akkumulátor közelébe, ha
akkumulátorkezelés fonto

● Az akkumulátor elektrolito
mert hígított kénsavat tarta
égési sérülést, szembe jutv

● Az akkumulátorkezelés elő
leírt utasításokat és értse m
figyelmen kívül hagyása sz
motorkerékpár károsodás

● Ne használja az akkumulá
minimum szinten vagy az 
súlyos sérülést okozhat.
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zd el nyitni.
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY

NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél ke

ED, II ED, III ED, IV ED típusok
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Biztonságos m
otorozás

LMEZTETŐ MATRICA

t befolyásolja a kiegészítők és 

lvassa el figyelmesen a 
tatóban található utasításokat.
tők és csomagok együttes 
t (370 lb), azaz a maximum 

ények között nem haladhatja 

ögzíthető idom felszerelése 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYE
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségé

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt o

kezelési könyvben és a szerelési útmu
● A vezető és utasa, valamint a kiegészí

súlya nem haladhatja meg a 168 kg-o
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülm
meg a 7 kg-ot (15 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra r
nem javasolt.

ED, II ED, III ED, IV ED típusok
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S HAJTÓLÁNC MATRICA

 36 psi)
 42 psi)

 36 psi)
 42 psi)
cot.

s védőruházatot motorozás 
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2,
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2,
[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2,
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2,
Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 25–35 mm (1,0 - 1,4 in)

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen sisakot é
közben.

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

vagy
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Biztonságos m
otorozás

knak megfelelő, jól látható, és 

ecsatolást követően is 
és kényelmesnek kell lennie.
 sisak plexivel, vagy egyéb 
édelem

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű 
ét ütközéskor.

biztonságilag elfogadott 
 győződjön meg arról, 
t teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

● Az utas tartsa kezét a kapaszkodón vagy a ve-
zető derekán, a lábait pedig az utaslábtartón.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztve-
vőjének biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előíráso
megfelelő méretű
● Az állcsatnak a b

biztonságosnak 
● Szkafander alakú

megfelelő szemv

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
balesetek esély

Mindig viseljen 
bukósisakot, és
hogy utasa is ez
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készületek

övesse ezeket az előírásokat 
gbízhatósága és hosszú 
en.
zal indulást és a hirtelen 

fékezést és a hirtelen vissza-

gottan.

us
# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

# Csizma vagy motoros cipő
Erős csizma csúszásmentes talppal és boka-
védelemmel

# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú kabát és 
megfelelő motoros nadrág (vagy egyberészes 
védőöltözet).

Vezetési elő

Az első 500 km-en k
a motorkerékpár me
élettartama érdekéb
● Kerülje a teljes gáz

gyorsítást.
● Kerülje a kemény 

váltásokat.
● Vezessen visszafo

Bejáratási periód
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ékrendszer (ABS)
olásgátló fékrendszerrel (ABS) 
 erős fékezéskor 
ogy blokkoljon a kerék.
si távolságot nem csökkenti. 
ények között előfordulhat, 
szabb féktávot eredményez.
ködik kis sebességnél 
agy ez alatt).
n a fékkarok enyhén vissza-
rmális jelenség.

lő működése érdekében min-
miabroncsokat és lánckereke-
Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.
u A gumiabroncsok a kevésbé tapadós 

felületeken könnyebben megcsúszhatnak, 
így a féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
u Az ismételt fékezéstől, mint például hosszú, 

meredek lejtőkön, a fékek túlmelegedhet-
nek, ami csökkenti hatékonyságukat. A mo-
tor lassítása érdekében a fékezés mellett 
folyamatosan használja a motorféket is, kü-
lönösen hosszú lejtmenetben.

● A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Blokkolásgátló f
Ezt a modellt blokk
szerelték fel, amely
megakadályozza, h
● Az ABS a fékezé

Bizonyos körülm
hogy az ABS hos

● Az ABS nem mű
(kb. 10 km/óra, v

● A fékezés közbe
rúghatnak. Ez no

● Az ABS megfele
dig a javasolt gu
ket használja.

Fékek
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t szilárd felületű, egyenletes 

 vagy laza szerkezetű 
onyosodjon meg róla, hogy 
em tud feldőlni.

a forró alkatrészek ne kerül-
tba éghető anyagokkal.
oz, a kipufogóhoz, a 
 forró alkatrészhez, amíg 
k!
se érdekében mindig 
nyzárat, és soha ne hagyja a 
pcsolóban, amikor leparkol.
ló alkalmazások használatát 
# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít a 
gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

# Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között csú-
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté-
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkolaton 
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket néhány-
szor lassú sebességen, hogy megszáradjanak.

● Állítsa le a járműve
talajra.

● Ha lejtős területen
talajon parkol, biz
a motorkerékpár n

● Ellenőrizze, hogy 
hessenek kapcsola

● Ne érjen a motorh
fékekhez és egyéb
azok le nem hűlne

● A lopás megelőzé
használja a kormá
kulcsot a gyújtáska
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás

tmutatásokat a motor és a 
 érdekében:
s benzint használjon.
ktánszámú benzint használja. 
nszámú benzin 
kenést eredményez.
agas alkoholtartalmú 
 2 140. oldal
jon állott vagy szennyezett 
j/benzin keveréket!

y ne kerüljön kosz vagy víz az 
a!

manyag útmutató
# Parkolás az oldaltámaszon
1. Állítsa le a motort.
2. Hajtsa ki az oldaltámaszt.
3. Lassan dőljön a motorkerékpárral balra, amíg 

teljes súlyával rá nem nehezedik az 
oldaltámaszra.

4. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a 

motorkerékpár instabillá válhat és 
felborulhat.

5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 
húzza ki a kulcsot. 2 56. oldal

Kövesse az alábbi ú
katalizátor védelme
● Csak ólommente
● Csak a javasolt o

Az alacsony oktá
teljesítménycsök

● Ne használjon m
üzemanyagokat!

● Soha ne használ
benzint, vagy ola

● Ügyeljen rá, hog
üzemanyagtankb

Tankolás és üze
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zás nem minden esetben tud 
a útviszonyokhoz és a gáz-
téséhez. Gyorsítás közben, 
ata mellett, mindig vegye fi-
őjárási viszonyokat is.

 esetleg elakadna a sárban, 
an, könnyebb lehet kiszaba-
matékszabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a motorkerékpár feletti 
an terepmotorozás közben.

zó megfelelő működése 
javasolt gumiabroncsokat és 
álja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, a rendszer 
leszabályozza a hátsó kerékre jutó nyomatékot a 
kiválasztott nyomatékszabályozási szint alapján.

A nyomatékszabályozás lassítás közben nem 
működik, tehát nem védi meg a hátsó kereket a 
megcsúszástól motorfék üzemben. Lehetőség 
szerint ne zárja el a gázt hirtelen, különösen 
csúszós útfelületen nem!

A nyomatékszabályo
alkalmazkodni a durv
kar hirtelen működte
motorozási tapasztal
gyelembe az út- és id
Ha a motorkerékpár
hóban vagy homokb
dítani kikapcsolt nyo
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
uralom fenntartásáb

A nyomatékszabályo
érdekében mindig a 
lánckerekeket haszn

Honda választható 
nyomatékszabályozó (Torque Control)
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Biztonságos m
otorozás

árt nem arra tervezték, hogy 
ánfutót szereljenek rá. Ennek 
an rontaná a motorkerékpár 

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a motorkerékpárhoz készültek, és ne 
változtassa meg a motorkerékpár eredeti 
kialakítását! Ettől a motorkerékpár bizonytalanná 
válhat.
Az átalakítások miatt elveszítheti a motor-
kerékpárra vonatkozó jótállást és a jármű illegá-
lissá válhat a közúton történő használatra. 
A kiegészítők felszerelése előtt győződjön meg 
róla, hogy az átalakítás biztonságos és legális.

Ezt a motorkerékp
oldalkocsit vagy ut
megszegése súlyos
vezethetőségét.

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta
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GYÁZAT
a poggyász nem 
ítése súlyos vagy 
 okozhat.

atárokat és felerősítési 
lyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solhatja a motorkerékpár stabilitását, irányít-
hatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 142. oldal

● A poggyászt egyenletesen, a motorkerékpár 
tömegközéppontjához közel helyezze el.

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
megfelelő felerős
halálos balesetet

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.
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Üzemeltetési útmutató

e

osíték (127.o)

ulátor (83.o)

k-kar (105.o)

r (103.o)

olyadék tágulási tartály 
)

fék-folyadéktartály 
)

töltő-sapka/nívópálca 
)

pa-kapcsoló (94.o)

k-folyadéktartály 
)

ítékdobozok (126.o)

fék-pedál
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Főbizt

Akkum

Elsőfé
Gázka

Hűtőf
(90.o

Hátsó
(92.o

Olajbe
(86.o

Féklám

Elsőfé
(92.o

Biztos

Hátsó

Adatkábel csatlakozó
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ungkar (100.o)

sapka (62.o)

artó táska (64.o)

számkészlet (63.o)

ó futómű rugó-
szítés-állító (106.o)

lánc (96.o)

ltámasz (95.o)

kar (59.o)

orolaj-leeresztő csavar 
.o)

ülés (85.o)

orolajszűrő (88.o)

tőülés (84.o)

tartó (63.o)
Kupl
Tank

Iratt

Szer

Háts
előfe

Hajtó

Olda

Váltó

Mot
(88

Utas

Mot

Veze
Sisak



ő animáció. Ha a vissza-
es lenne, kérjük, keresse 
22
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Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözl
jelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor szükség
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 gombSEL  gombSET
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ességmérő

tása: (35.o)

 24 órás kijelző)

ny (25.o)

kijelző-tartomány 
9.o)
Seb

Fordulatszámmérő 
piros zóna
(túlzott motorfordulatszám 
tartomány)

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő 
piros zónájában! A túlzott motorfordulatszám 
hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő

Az óra beállí
Óra (12 vagy

„A” kijelző-tartomá

„B” 
(2
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 liter
lző 
Műszerek (Folytatás)

Amennyiben a hűtőfolyadék elérte a beállított 
hőmérsékletet, a H-szegmens villogni kezd.
Ha a H (Hot=forró) szegmens menet közben 
villog: (109.o)

Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet 
jelző villog: (114.o)

Hűtőfolyadék-hőmérséklet jelző

A fennmaradó üzemanyag
mennyisége, amikor az első
(E=empty (üres)) szegmens
villogni kezd: körülbelül 3,2

Üzemanyagszint-jelző

Ha az üzemanyagszint-je
villog vagy kikapcsol: 
(113.o)

A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja.

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a 
sebességváltás nem megfelelően 
történt meg.
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ijelző-tartományban
válthat a pillanatnyi üzem-
s, az átlag üzemanyag-

zemanyag-fogyasztás, az 
 eltelt idő és a tartalék-
sztás kijelzése között.

zd a pillanatnyi üzemanyag-
az átlagsebesség és eltelt idő 

Üzemanyag-
fogyasztás

Átlagsebesség
# „A” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
● Üzemanyag-fogyasztás
● Átlagsebesség [AVG.]
● Eltelt idő [TIME]
● Tartaléküzemanyag-fogyasztás kijelző [RES]

# Váltás az „A” k
A  gombbal 
anyag-felhasználá
felhasználás, az ü
átlagsebesség, az
üzemanyag-fogya

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense villogni ke
felhasználás, az átlag üzemanyag-felhasználás, az üzemanyag-fogyasztás, 
kijelző átvált tartalék üzemanyag-fogyasztás kijelzésre.

SEL

Amikor az üzemanyagszint-jelző első 
(E=Empty (üres)) szegmense villogni kezd

Pillanatnyi üzemanyag-
felhasználás

Átlag üzemanyag-
felhasználás

Tartaléküzemanyag 
fogyasztás

Eltelt idő
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g-felhasználás a kiválasz-
api számláló értékei alap-
ra.
láló átlag üzemanyag-fel-
eg, amikor a km-számlá-
láló, a numerikus fordulat-

g megtehető távolság van 

a: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
agy mile/L)
 L/100 km (km/L, mile/gal 

tén: „300,0“ jelenik meg.
gy „B” napi számlálót 
” jelenik meg.

ken kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedő-
ól.

yag-felhasználás 
)

Műszerek (Folytatás)
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Több, mint 300,0 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „300,0” jelenik meg.
● Ha a sebessége 6 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.

# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG]
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.

Az átlag üzemanya
tott („A” vagy „B”) n
ján kerül kiszámítás
Így az „A” napi szám
használása jelenik m
ló, az „A” napi szám
számmérő és a mé
kiválasztva.
A kijelző tartomány
ig (km/L, mile/gal v
● Több, mint 300,0

vagy mile/L) ese
● Amikor az „A” va

lenullázza: „---.-

Ha a fent leírt esete
„---.-” a kijelzőn, ke
jét ellenőrzés céljáb
Az átlag üzeman
nullázása: (31.o
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 [AVG]
 számláló nullázása óta mért 
leníti meg.
 kiválasztott („A” vagy „B”) 

kei alapján kerül kiszámításra.
láló átlagsebessége jelenik 

zámláló, az „A” napi számláló, a 
zámmérő és a még megtehető 
ztva.
ya: 0-tól 299 km/h-ig
: „---” jelenik meg.
kerékpár kevesebb, mint 
a motor beindítását követően: 
.

kerékpár kevesebb, mint 
t üzemelt a motor beindítását 
jelenik meg.
# Üzemanyag-fogyasztás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
mért üzemanyag-fogyasztást jeleníti meg.
Az üzemanyag-fogyasztás a kiválasztott („A” 
vagy „B”) napi számláló értékei alapján kerül 
kiszámításra.
Így az „A” napi számláló üzemanyag-felhasz-
nálása jelenik meg, amikor a km-számláló, az 
„A” napi számláló, a numerikus fordulatszám-
mérő és a még megtehető távolság van kivá-
lasztva.
A kijelző tartománya: 0,0-tól 300,0 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 300,0 gal-ig (gallon)
● 300,0 L (liter) vagy 300,0 gal (gallon) 

túllépése esetén: „300,0“ jelenik meg.

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.
Az üzemanyag-fogyasztás nullázása: 
(31.o)

# Átlagsebesség
A kiválasztott napi
átlagsebességet je
Az átlagsebesség a
napi számláló érté
Így az „A” napi szám
meg, amikor a km-s
numerikus fordulats
távolság van kiválas
A kijelző tartomán
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a motor

0,2 km-t haladt 
„---” jelenik meg

● Amikor a motor
30 másodperce
követően: „---” 
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yag-fogyasztás kijelző 

anyag-fogyasztást jelzi ki, 
gszint-jelző 1. (E) 
tt villogni.
agszint-jelző 1. (E (empty) 
illogni kezd, a pillanatnyi 
álás, az átlag üzemanyag-

manyag-fogyasztás, az át-
t idő átvált tartaléküzem-
jelzésre. A lehető 
jon.
gy gallontól (gal) villog.
sznált üzemanyag mennyisé-
,6 liter, a RES felirat a kijelzőn 
llog.
et meghaladó mértékű 
 kijelző normál kijelzésre 
Műszerek (Folytatás)
Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
Az átlagsebesség nullázása: (31.o)

# Eltelt idő [TIME]
A motorkerékpárnak a kiválasztott napi számláló 
nullázása óta eltelt üzemelési idejét jelzi ki.
A még megtehető távolság a kiválasztott („A” 
vagy „B”) napi számláló értéke alapján kerül 
kiszámításra. 
Így az „A” napi számláló eltelt ideje jelenik meg, 
amikor a km-számláló, az „A” napi számláló, a 
numerikus fordulatszámmérő és a még 
megtehető távolság van kiválasztva.
A kijelző tartománya: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző visszaáll „00:00”-ra, ha eléri a 

„99:59”-es értéket.
Az eltelt idő nullázása: (31.o)

# Tartaléküzeman
[RES]

Az azóta mért üzem
hogy az üzemanya
szegmense elkezde
Amikor az üzemany
=üres) szegmense v
üzemanyag-felhaszn
felhasználás, az üze
lagsebesség és eltel
anyag-fogyasztás ki
leghamarabb tankol
● „0,0” litertől (L) va

uAmikor az elha
ge több mint 1
gyorsabban vi

A tartalékmennyiség
tankolást követően a
vált át.
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elző-tartományban
válthat a km-számláló, 
áló, a „B” napi számláló, 
latszámmérő és a még 

ág kijelzése között.

ogni kezd, a km-számláló, a 
g megtehető távolság 

„A” napi számláló

mérő
„B” napi számláló
# „B” kijelző-tartomány
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● Km-számláló [TOTAL]
● Napi számláló [TRIP A/B]
● Numerikus fordulatszámmérő
● Még megtehető távolság [RES]

# Váltás a „B” kij
A  gombbal 
az „A” napi száml
a numerikus fordu
megtehető távols

Amikor az üzemanyagszint-jelző 1. (E (empty)=üres) szegmense vill
napi számlálók és a numerikus fordulatszám-kijelző átváltanak a mé
kijelzésre.

SET

Amikor az üzemanyagszint-jelző első 
(E=Empty (üres)) szegmense villogni kezd

Kilométer-számláló

Még megtehető 
távolság

Numerikus 
fordulatszám
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 távolság [RES]
 azóta, hogy az üzem-
(E) szegmense elkezdett 

yagszint-jelző 1. (E (empty) 
villogni kezd, a km-számlá-
, ill. a numerikus fordulat-
ak a még megtehető 
A lehető leghamarabb tan-

eg, keresse fel márkake-
és céljából.
get meghaladó mértékű 
 a kijelző normál kijelzésre 
Műszerek (Folytatás)
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.
Ha „------” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

# Napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett km.
Ha „-----.-” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A napi számláló nullázása: (31.o)

# Numerikus fordulatszámmérő
A motor percenkénti fordulatszámát mutatja.
A kijelző tartománya: 0 és 15000 ford./perc 
(rpm) között
● 15000 ford./perc (rpm) felett „15000“ jelenik 

meg.

# Még megtehető
A megtett távolság
anyagszint-jelző 1. 
villogni.
Amikor az üzeman
=üres) szegmense 
ló, a napi számlálók
számmérő átváltan
távolság kijelzésre. 
koljon.

Ha „----.-” jelenik m
reskedőjét ellenőrz
A tartalékmennyisé
tankolást követően
vált át.
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n, a lenullázott érték jelenik 
lzőn. Ezt követően a kijelző 
iválasztott megjelenítésre.
ó, az átlag üzemanyag-
manyag-fogyasztás, az 
 eltelt idő automatikusan 

alékmennyiségnél többet tankol 
t. Az automatikus „nullázzon 
 mód ki-, illetve bekapcsolható. 
# A napi számláló [TRIP A/B], az átlag 
üzemanyag-felhasználás [AVG], az 
üzemanyag-fogyasztás, az átlagsebes-
ség [AVG] és az eltelt idő nullázása 

Az „A” napi számláló, az „A” átlag üzemanyag-
felhasználás, az „A” üzemanyag-fogyasztás, az „A” 
átlagsebesség és az „A” eltelt idő (ez mind az „A” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A nullázást követőe
meg mindegyik kije
visszatér az utolsó k
Az „A” napi számlál
felhasználás, az üze
átlagsebesség és az
nullázódik, ha a tart
és megtesz 0,1 km-
tankolást követően”
(37.o)

SET

„A” napi számláló

„A” üzemanyag-fogyasztás

„A” eltelt idő

„A” átlagsebesség

„A” átlag üzemanyag-felhasználás
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, a lenullázott érték jelenik 
zőn. Ezt követően a kijelző 
iválasztott megjelenítésre.
Műszerek (Folytatás)
A „B” napi számláló, a „B” átlag üzemanyag-
felhasználás, a „B” üzemanyag-fogyasztás, a „B” 
átlagsebesség és a „B” eltelt idő (ez mind a „B” 
napi számlálón alapszik) együttes nullázásához 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, 
miközben a kijelzőn a „B” napi számláló látható.

A nullázást követően
meg mindegyik kijel
visszatér az utolsó k

SET

„B” napi számláló

„B” üzemanyag-fogyasztás

„B” eltelt idő

„B” átlagsebesség

„B” átlag üzemanyag-felhasználás
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ód
kat lehet módosítani, 
orrendben. (39.o)

lző beállítása
m beállítása
m-intervallum beállítása
g beállítása
 megjelenítési módjának 
A kijelző beállítása
„A” beállítási mód
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben. (34.o)

● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
● Az „A” napi számláló, az átlag üzemanyag-

felhasználás, az üzemanyag-fogyasztás, az 
átlagsebesség és az eltelt idő automatikus 
nullázásának aktiválása/kikapcsolása

● A HISS-visszajelző beállítása
● A sebesség és megtett távolság 

mértékegységének módosítása
● Az üzemanyag-felhasználás 

mértékegységének módosítása

„B” beállítási m
Az alábbi funkció
egymást követő s
● A REV-visszaje

-A fordulatszá
-A fordulatszá
-A fényerőssé

● A fordulatszám
módosítása



34

Üzem
eltetési útm

utató

ormál kijelző

„A” beállítási mód
őformátum beállítása

ítás fényerősségének beállítása

Az óra beállítása

S-visszajelző beállítása

zámláló, az átlag üzemanyag-
, az üzemanyag-fogyasztás, az 
g és az eltelt idő automatikus 
nak aktiválása/kikapcsolása

volság mértékegységének váltása

anyag-felhasználás mérő 
ékegységének váltása
Műszerek (Folytatás)
„A” beállítási mód
Amennyiben egyik gombot sem nyomja meg 
több, mint 30 másodpercig, a vezérlés auto-
matikusan átkapcsol beállítási módból normál 
kijelző módba.

Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, az éppen beállítás alatt álló 
tételek törlődnek és csak a befejezett beállítá-
sok rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  
állásba kapcsolja, fognak a beállított és a beál-
lítás alatt álló értékek rögzülni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és a 
 gombot

SEL
SET

Nyomja meg a  gombotSET

N

Az id

A háttérvilág

A HIS

Az „A” napi s
felhasználás
átlagsebessé

nullázásá

A sebesség és tá

Az üzem
mért
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sa:
  gombot, amíg a kívánt 
ó nem lesz.
eállításhoz nyomja meg és 
va a  gombot.

  gombot. A perc érték 

SEL

SEL

SET
1 Az időformátum beállítása:
Az időformátumot a 12 és 24 órás kijelzés kö-
zött válthatja.
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  és 

 gombot, amíg a jelenlegi időformátum 
villogni nem kezd.

!c Nyomja meg a  gombot a „12hr” vagy 
„24hr” formátum kiválasztásához.

!d Nyomja meg a  gombot. Az időformá-
tum beállítása megtörtént, majd a kijelző átáll 
az órabeállításra.

2 Az óra beállítá
!a Nyomja meg a

óra érték láthat
uA gyors órab

tartsa lenyom

!b Nyomja meg a
villogni kezd.

SEL
SET

SEL

SET
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s fényerősségének 

fokozatban lehet állítani.
 gombot. A fényerősség 

zik.
et 5 fokozatban lehet állítani.

 gombot. A háttér-
a megtörtént és a kijelző át-
ámláló, az átlag üzemanyag-
üzemanyag-fogyasztás, az 
 az eltelt idő automatikus 
iválására/kikapcsolására.

EL

SET
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt 

perc érték látható nem lesz.
uA gyors percbeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva a  gombot.

!d Nyomja meg a  gombot. Az órabeállítás 
megtörtént, majd a kijelző átáll a 
háttérvilágítás fényerősségének beállítására.

3 A háttérvilágítá
beállítása:
A fényerősséget 5 
!a Nyomja meg a 

szintje megválto
uA fényerősség

!b Nyomja meg a 
világítás beállítás
áll az „A” napi sz
felhasználás, az 
átlagsebesség és
nullázásának akt

SEL

SEL

SET

S
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jelző beállítása:
  gombot az „ ”(aktivá-
gy „ ” (kikapcsolás) kivá-
S beállítási módban.

  gombot. A HISS-vissza-
megtörtént és a kijelző átáll a 
olság mértékegységének be-

SEL

SET
4 Az „A” napi számláló, az átlag 
üzemanyag-felhasználás, az üzemanyag-
fogyasztás, az átlagsebesség és az eltelt idő 
automatikus nullázásának aktiválása/
kikapcsolása:
Az automatikus nullázást úgy is be-, ill. kikap-
csolhatja, hogy az üzemanyagszint-jelző 1. (E= 
empty (üres)) szegmensének felvillanását köve-
tően tankol. Az alapbeállítás az aktivált állapot.
!a Nyomja meg a  gombot az „ ”(aktivá-

lás) vagy „ ” (kikapcsolás) kiválasztásához 
az automatikus nullázás módban.

!b Nyomja meg a  gombot. Az automati-
kus nullázás mód be-, ill. kikapcsolása rögzül, 
és a kijelző átáll a HISS-visszajelző beállításá-
ra (a HISS-visszajelző világítani kezd).

5 A HISS-vissza
!a Nyomja meg a

lás, villogás) va
lasztásához HIS

!b Nyomja meg a
jelző beállítása 
sebesség és táv
állításához.

SEL

SET
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felhasználás mérő 
ek módosítása:

gy „km/L” kiválasztásához 
 gombot.

 gombot a „mile/L” vagy 
asztásához.
/gal” van kiválasztva, az 
gyasztás is „gal” mérték-

 gombot. Az üzemanyag-
ékegységének beállítása 
kijelző visszaáll a normál kép-

ghez a „km/h”, a távolsághoz 
rtékegység van kiválasztva.

EL

ghez az „mph”, a távolsághoz 
értékegység van kiválasztva.
EL

ET
Műszerek (Folytatás)
6 A sebesség és távolság 
mértékegységének váltása:
!a Nyomja meg a  gombot a „km/h” és 

„km” vagy „mph” és „mile” mértékegység 
kiválasztásához.

!b Nyomja meg a  gombot. A sebesség és 
távolság mértékegységének beállítása meg-
történt és a kijelző átáll az üzemanyag-fel-
használás mérő mértékegységének váltására.

7 Az üzemanyag-
mértékegységén
!a

Az „L/100km” va
nyomja meg a 

Nyomja meg a 
a „mile/gal” kivál
uAmikor a „mile

üzemanyag-fo
egységre vált.

!b Nyomja meg a 
felhasználás mért
megtörtént, és a 
ernyőre.

SEL

SET

Amikor a sebessé
pedig a „km” mé

S

Amikor a sebessé
pedig a „mile” m

S

S
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Normál kijelző

„B” beállítási mód

 megjelenítési módjának módosítása:

 REV-visszajelző beállítása

A fényerősség beállítása

ulatszám-intervallum beállítása

 fordulatszám beállítása
„B” beállítási mód
Amennyiben egyik gombot sem nyomja meg 
több, mint 30 másodpercig, a vezérlés auto-
matikusan átkapcsol beállítási módból normál 
kijelző módba.

Ha egyik gombot sem nyomja meg több, mint 
30 másodpercig, az éppen beállítás alatt álló 
tételek törlődnek és csak a befejezett beállítá-
sok rögzülnek. Csak ha a gyújtáskapcsolót  
állásba kapcsolja, fognak a beállított és a beál-
lítás alatt álló értékek rögzülni.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
gombot, miközben a gyújtáskapcsoló 
állásban van, míg az üdvözlő „animáció” 

véget nem ér

SEL

Nyomja meg a  gombotSET

A fordulatszám

A

A ford

A



40

Üzem
eltetési útm

utató

ód módosításához fordítsa a 
  állásba, miközben nyomva 

bot, amíg az üdvözlő 
 fut. A kijelző átáll azon 

ék beállítására, amelynél a 
 leggyorsabban villog. Ezzel 
erikus fordulatszámmérő és 

nsek mutatják azt a jelenleg 
szám-értéket, amelynél a 
 leggyorsabban villog.
mérő szegmens villog, 
llítja a REV-visszajelzőt.
Műszerek (Folytatás)
1 A REV (fordulatszám) visszajelző 
beállítása:
A REV-visszajelző beállítása módosítható.
A REV-visszajelző villog a beállítás alatt.

!a A „B” beállítási m
gyújtáskapcsolót
tartja a  gom
„animáció” le nem
fordulatszám-ért
REV-visszajelző a
egyidejűleg a num
a villogó szegme
beállított fordulat
REV-visszajelző a
uA fordulatszám

miközben beá

 gombSET
 gombSEL

Fordulatszámmérő REV-visszajelző

Numerikus 
fordulat-
számmérő

SEL
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Numerikus 
fordulatszámmérő

érő
!b A  gomb minden egyes megnyomásával 
a beállított fordulatszám-érték, amikor a REV-
visszajelző a leggyorsabban villog, egy szeg-
menssel növekszik (250 fordulat/perc (rpm)). 
Amennyiben a beállított érték nagyobb mint 
12500 ford./perc, a beállított érték automati-
kusan visszaáll 5000 ford./perc értékre.
uNyomja meg és tartsa lenyomva a  

gombot az érték gyors állításához.

A rendelkezésre álló beállítási tartomány:
5000 és 12500 ford./perc között

SEL

SEL

Fordulatszámm
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inden egyes 
 a fordulatszám-intervallum 
k alapján változik: 250 ford./
erc, 750 ford./perc, 1000 
rd./perc.

latszámmérő

 fordulatszámmérő
Műszerek (Folytatás)
!c Nyomja meg a  gombot. Azon fordulat-

szám-érték beállítását követően, amikor a 
REV-visszajelző a leggyorsabban villog, a ki-
jelző átáll a REV-visszajelző villogás fordulat-
szám-tartomány beállítására. Ezzel egyidejű-
leg a numerikus fordulatszámmérő a REV-
visszajelző villogás fordulatszám-tartományt 
mutatja, a villogó szegmensek pedig azt a je-
lenleg beállított fordulatszám-értéket, amely-
nél a REV-visszajelző a leggyorsabban villog.

!d A  gomb m
megnyomásával
értéke az alábbia
perc, 500 ford./p
ford./perc és 0 fo

SET SEL

Fordu

Numerikus
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  gombot. A REV-
gás fordulatszám-tartomány 
tően a kijelző átáll a REV-
erősségének beállítására.
lző átvált villogásról 
gításra.

SET
Ha a REV-visszajelző villogás fordulatszám-
tartomány 0 értékre lett beállítva, a visszajel-
ző csak akkor villog, amikor a fordulatszám 
eléri azt az értéket, amelynél a REV-vissza-
jelző a leggyorsabban villog.

!e Nyomja meg a
visszajelző villo
beállítását köve
visszajelző fény
A REV-visszaje
folyamatos vilá

Például: Fordulatszám-érték, amelynél a 
REV-visszajelző a leggyorsabban 
villog: 12500 ford./perc (rpm)
REV-visszajelző villogás 
fordulatszám-tartomány: 
250 ford./perc (rpm)

REV-visszajelző ford./perc (rpm)
Villog 12000 ford./perc (rpm)
Villog (gyorsan) 12250 ford./perc (rpm)
Villog 
(leggyorsabban) 12500 ford./perc (rpm)
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mérő megjelenítési 
ítása:
ő megjelenítési módja 

 gombot a fordulat-
elenítési módjának módosí-

 gombot. A pillanatnyi-
ijelző beállítása megtörtént, 
áll a normál képernyőre.

SEL

SET
Műszerek (Folytatás)
!f Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 

szintje megváltozik.
uA fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.

!g Nyomja meg a  gombot. A fényerősség 
beállítását követően a kijelző átáll a fordulat-
számmérő beállítására.

2 A fordulatszám
módjának módos
A fordulatszámmér
módosítható.
!a Nyomja meg a 

számmérő megj
tásához.

!b Nyomja meg a 
lag kiválasztott k
és a kijelző vissza

SEL

SET
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os 

Csúcsérték-tartás 
szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

érő 
ző
Hagyományos kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben mutatja.

Csúcsérték-tartás kijelző
A motorfordulatszám értéket a fordulatszám-
mérő szegmens kijelzőben és a csúcsérték-
tartás kijelzőben mutatja.

Hagyomány
kijelző

Fordulatszámm
szegmens kijel
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s 

Csúcsérték-
tartás szegmens

Csúcsérték-
tartás kijelző

rő 
Műszerek (Folytatás)
A csúcsérték-tartás szegmens kijelző a 
maximálisan elért motorfordulatszámot 
jeleníti meg egy rövid ideig.
Például: Percenkénti motorfordulatszám 

10 000 ford./perc

Hagyományo
kijelző

Fordulatszámmé
szegmens kijelző



47

Üzem
eltetési útm

utató



 irányjelző visszajelző
48
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Visszajelzők
Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, 
kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 Jobb oldali Bal oldali irányjelző visszajelző



49folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

 van kapcsolva.

sban van. Körülbelül 5 
yozó működőképes.
 Távfény visszajelző

 Üres fokozat visszajelző
Világítani kezd, ha a sebességváltó üresben van.

● Akkor jelenik meg, amikor a nyomatékszabályozó rendszer ki
 Nyomatékszabályozó kikapcsolva visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (112.o)

 Nyomatékszabályozó-visszajelző
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá

km/h sebesség felett kialszik, jelezve, hogy a nyomatékszabál

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.
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Visszajelzők (Folytatás)

REV-visszajelző (52.o)
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sban van.
, miután a gyújtást  

otorleállító kapcsoló  

básodásra 

ásban van.

sban van.
.

HISS-visszajelző (108.o)
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● A HISS-visszajelző 24 órán keresztül 2 másodpercenként villog

állásba kapcsolta.

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását követően, miközben a m
állásban van, egy rövid ideig világít.
Ha menet közben kezd világítani: (110.o)

PGM-FI (Programozott benzinbefecskendezés) meghi
figyelmeztető lámpa (MIL)

● A motor beindítását követően kialszik.
● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsoló  áll

Ha menet közben kezd világítani: (110.o)

 Alacsony olajnyomás visszajelző

● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állá
● Kialszik, ha a jármű elérte a 10 km/h-nál nagyobb sebességet

ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (111.o)
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 van.

g: 12500 ford./perc (rpm)
)
perc (rpm)
rd./perc (rpm)
rd./perc (rpm)
rd./perc (rpm)
Visszajelzők (Folytatás)
REV-visszajelző
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állásban
Alapbeállítás 
Fordulatszám-érték, amelynél a REV-visszajelző a leggyorsabban villo
REV-visszajelző villogás fordulatszám-tartomány: 250 ford./perc (rpm

A felfelé váltási pont értékének beállítása: (40.o)

A váltási pont tartomány értékének beállítása: (42.o)

REV-visszajelző ford./
Villog 12000 fo
Villog (gyorsan) 12250 fo
Villog (leggyorsabban) 12500 fo
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rleállító kapcsoló

ítógomb

zhelyzetben állítsa  
apcsolt) állásba (az 
ítómotor nem működik) a 
tor leállításához.

ális esetben  (bekap-
állásban kell maradnia.

szvillogó kapcsoló
csolható, amikor a 
skapcsoló  állásban van.

t kapcsoló

órót villogtatja.
54
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Kapcsolók
Moto

 Ind

u A kapcsoló megnyomásával 
az irányjelző kikapcsol.

u Vés
(kik
ind
mo

Irányjelző kapcsoló

Norm
csolt) 

 Vé Kürtgomb Bekap
gyújtá

Fényváltó kapcsoló/Fénykür
●  : Távolsági fény
●  : Tompított fény
●  : A távolsági fénysz

 Nyomatékszabályozó 
kapcsoló 
Nyomatékszabályozó ki-/
bekapcsolva. (57.o)
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z elektromos rendszert a 
hoz/motorozáshoz.
 Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, 
reteszeli a kormányzárat.
u A kulcs kivehető, amikor  vagy  állásban 

van.

 (Be)

 (Ki)

 (Zárás)

Bekapcsolja a
motor indításá

Leállítja a motort.

Kormányzár
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Nyomja 
le

Fordítsa 
el

Gyújtáskulcs
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
!b Nyomja le a kulcsot és fordítsa a 

gyújtáskapcsolót  állásba.
uMozgassa meg a kormányt, hogy 

ellenőrizze a kormány reteszelődését.
!c Vegye ki a kulcsot.

# Nyitás
Helyezze be a kulcsot, nyomja be és fordítsa a 
gyújtáskapcsolót  állásba.
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szabályozó 

bályozó ki- és be-

yozó a nyomatékszabályozó-
sával és nyomva tartásával 
e.
Honda választható nyomaték
(Torque Control)
A nyomatékszabályozás (motorteljesítmény-
vezérlés) ki- és bekapcsolható.
u Menet közben ne működtesse a 

nyomatékszabályozó kapcsolóját!
Először állítsa meg a motorkerékpárt, majd 
kapcsolja a választható nyomatékszabályozót 
ki vagy be.

u A nyomatékszabályozó működése (a nyoma-
tékszabályzó visszajelző világít) közben a 
rendszer nem kapcsolható ki.

u A gyújtáskapcsoló minden egyes  állásba 
kapcsolását követően a nyomatékszabályzó 
automatikusan bekapcsolásra kerül.

A nyomatéksza
kapcsolása
A nyomatékszabál
kapcsoló lenyomá
kapcsolható ki és b

Nyomaték-
szabályozó 
kapcsoló



 róla, hogy a motorleállító 
ban van-e.
áskapcsolót  állásba.
váltót üresbe (az  vissza-
 húzza be a kuplungkart, 
n tudja indítani a motorkerék-
 az oldaltámasz fel van hajtva.
ndítógombot gázadás nélkül.

indul:
 gázt, és nyomja le az 

másodpercig.
 meg a normális indítási 

dult és az alapjárat 
n egy kis gázt.
indul, várjon 10 másodpercet, 
telné az !a és !b lépéseket.

 indul (108.o)

N

58

Üzem
eltetési útm

utató

A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a 
motort, függetlenül attól, hogy a motor hideg 
vagy meleg.

!a Győződjön meg
kapcsoló  állás

!b Kapcsolja a gyújt
!c Állítsa a sebesség

jelző világít), vagy
hogy sebességbe
párt, feltéve, hogy

!d Nyomja meg az i

Ha a motor nem 
!a Adja rá teljesen a

indítógombot 5 
!b Ezután ismételje

műveletsort.
!c Ha a motor bein

egyenetlen, adjo
!d Ha a motor nem 

mielőtt megismé

# Ha a motor nem

● Ha a motor 5 másodpercen belül nem indul, kapcsolja a gyújtást 
 állásba és várjon 10 másodpercet a következő indítózás előtt, 

hogy az akkumulátor ismét feltöltődhessen.
● A hosszan tartó magas alapjárat és a motor túlpörgetése a motor 

és a kipufogórendszer károsodásához vezethet.
● A felmelegedési fázisban a gázkar rángatása vagy az 5 percig is 

tartó magas alapjárat a kipufogó-könyökök elszíneződését 
idézheti elő.

● A motor nem indul a gázkar teljesen nyitott állapotában.
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 6 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik.

Ha kihajtott oldaltámasz mellett kapcsol 
sebességfokozatba, a motor leáll.

2
3

4
5

6

1

N



n az esetben nem üzemel 

rt és a fékpedált;
pcsolva;
 lassulása normális 

omja a vészvillogó 

ekapcsol,

indkét oldali irányjelző 
illog és

villog.
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Vészfékezést jelző vészvillogó
A vészvillogó automatikusan bekapcsol hirte-
len fékezés esetén, amennyiben 50 km/h vagy 
nagyobb sebességgel utazik, hogy figyelmez-
tesse az Ön mögött haladó járművet. Ez lehe-
tővé teszi, hogy az Ön mögött haladó jármű 
vezetője megfelelő lépéseket tegyen az úgy-
nevezett ráfutásos baleset megelőzése érde-
kében.

A vészvillogó abba
tovább, ha:
● kiengedi a fékka
● az ABS ki van ka
● a motorkerékpár

mértékű lesz;
● a vezető megny

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépésének folyamata:

Kivéve KO, II KO típus

Hirtelen fékezés 
történik,

a féklámpa b

m
v

mindkét oldali irányjelző-visszajelző 
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u Ez a rendszer nem véd meg a ráfutásos 
balesetektől. Javasoljuk, hogy csak indokolt 
esetben fékezzen hirtelen.

u A vészfékezést jelző vészvillogó nem lép 
működésbe, ha a vészvillogó be van 
kapcsolva.

u Amennyiben az ABS-rendszer a fékezés során 
kikapcsol, abban az esetben a vészfékezést 
jelző vészvillogó nem biztos, hogy bekapcsol.



itása
öltő sapka nyitásához nyis-
helyezze be a gyújtás-
l a kulcsot az óra járásával 

a.
rása
tően nyomja be a helyére a 
 be nem záródik.
skulcsot és zárja le a záró-

ető ki, ha a sapka nincsen lezárva.

GYÁZAT
ékony és robbanékony anyag. Ha 
kedik, könnyen súlyos balesetet 

 mindenféle hőt, szikrát vagy tüzet 
rkerékpártól!
lalkozzon üzemanyaggal!
 kicsepegett üzemanyagot!
62
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Tankolás

Ne töltsön üzemanyagot a lemez magassága 
fölé!
Üzemanyag típus: csak ólommentes benzin
Üzemanyag oktánszám: az Ön motor-
kerékpárját az optimális teljesítmény érdeké-
ben 91-es vagy magasabb oktánszámú 
üzemanyag használatához tervezték.
Üzemanyagtank térfogat: 15,4 l
# Tankolás és üzemanyag útmutató 

(15.o)

A tanksapka kiny
Az üzemanyag-bet
sa fel a zárfedelet, 
kulcsot és fordítsa e
megegyező irányb
A tanksapka lezá
!a A tankolást köve

tanksapkát, amíg
!b Vegye ki a gyújtá

fedelet.
uA kulcs nem veh

Gyújtáskulcs

Szintlemez Tanksapka
Zárfedél

Üzemanyag-
betöltő nyílás

3VI
A benzin rendkívül gyúl
üzemanyaggal tevékeny
szenvedhet.
● Állítsa le a motort és

tartson távol a moto
● Csak nyílt térben fog
● Azonnal törölje fel a
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nálja a sisaktartót, ha a 
parkol.

zerelése (85.o)

IGYÁZAT
y sisaktartón lógó bukó-
 veszélyes: beakadhat a 
agy futóműbe, ezáltal 

álos balesetet okozva.

ználja a sisaktartót, ha a 
 parkol. Ne motorozzon 
zített sisakkal!
A felszerelések tárolása
# Sisakrögzítő és szerszámkészlet
Az utasülés alatt található a sisaktartó, a sisak-
rögzítő-kábel (a szerszámkészletben) és a szer-
számkészlet.

u Csak akkor hasz
motorkerékpár 

# Az utasülés les
Sisakrögzítő-kábel

Sisakrögzítő-kábel

Sisaktartó D-karika a sisakon

Gumiszalag

Szerszámkészlet

Sisakrögzítő-kábel

3V
A motorozás eg
sisakkal nagyon
hátsó kerékbe v
súlyos, akár hal

Csak akkor has
motorkerékpár
sisaktartón rög
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álhatóak.

 megemelésére!

rögzítő fülek
A felszerelések tárolása (Folytatás)
# Irattartó táska és csomagrögzítő fülek
Az irattartó táska és a csomagrögzítő fülek az utasülés hátoldalán tal

Soha ne használja a rögzítőfüleket vontatásra, vagy a motorkerékpár

# Az utasülés leszerelése (85.o)

Irattartó táska

Csomagrögzítő fülek Csomag
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A karbantartás fontossága

 utasításokat, mielőtt bele-
, és győződjön meg róla, 
egfelelő alkatrészekkel, 

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az 

és vegye ki a kulcsot.
erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt vagy egy 
yt használva.
e érjen a motorhoz, 
khez és egyéb forró 
 le nem hűlnek, mivel 
át!
okolt esetben, jól szellőző 
a be.

antartás
66

Karbantartás

A
b
je
c
n
m
t

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen a 
iztonság és a befektetett érték megóvása, a tel-
sítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
sökkentése érdekében. A karbantartás a tulajdo-
os felelőssége. Minden elindulás előtt ellenőrizze 
otorkerékpárját és végezze el a Karbantartási 

ervben javasolt karbantartásokat. 2 67. oldal

Mindig olvassa el az
kezd egy műveletbe
hogy rendelkezik a m
szerszámokkal és ké
Lehetetlen azonban 
felhívni figyelmét, am
merülhet. Önnek kel
tartási munkálatokat

Karbantartáskor köve
útmutatásokat.
● Állítsa le a motort 
● Állítsa le a motork

egyenletes talajra 
karbantartó állván

● Szervizelés előtt n
kipufogóhoz, féke
alkatrészhez, amíg
megégetheti mag

● A motort csak ind
helyiségben indíts

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott mo-
torkerékpár vagy elhanyagolt probléma 
súlyos vagy akár halálos balesethez ve-
zethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb
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Karbantartás
Karbantartási terv

 szereplő karbantartási mun-
nntartási költség része, me-
z felszámít Önnek. Őrizze 

a a motorkerékpár eladásra 
onylatokat a járművel együtt 
 új tulajdonosnak.

olja, hogy minden elvégzett 
t után a szakember tegyen 
rkerékpárral.
A Karbantartási terv előírásainak betartása a 
biztonságos és megbízható teljesítmény és a 
megfelelő károsanyag-kibocsátás fenntartása 
érdekében szükséges.

A karbantartási munkálatokat, a Honda elvá-
rásai és előírásai szerint, megfelelően képzett 
és felszerelt szerelőnek kell elvégeznie. Már-
kakereskedője ezeknek tökéletes birtokában 
van. A karbantartások pontos dokumentáció-
jának vezetése segít a motorkerékpár megfe-
lelő karbantartásában.
Figyeljen oda, hogy aki elvégzi a szerviz-
tevékenységet, kitöltse a megfelelő rovatot.

Minden, a tervben
kálat a szokásos fe
lyet a márkaszervi
meg a számlákat. H
kerül, ezeket a biz
tovább kell adni az

A Honda azt javas
szerelési munkála
próbautat a moto
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Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám8

2
–
–

103
81
–
–

88
88
–

3 évente 90
–
–
–

antartási jelmagyarázat
:

:
:

Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés 
vagy, ha szükséges, csere)
Kenés
Csere
Tételek
Elindulás 

előtti 
ellenőrzés 
2 70. oldal

Gyakoriság *1

× 1000 km 1 12 24 36 4
× 1000 mi 0,6 8 16 24 3

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *3

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó 
rendszer *4

A karbantartás nehézségi foka Karb
: Közepes. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését márkakereskedésében 

végeztesse el, hacsak nincsen birtokában a szükséges szerszámoknak és a megfelelő 
szaktudásnak.
Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos Honda javítási könyvben.

: Szaktudást igényel. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését Honda 
szakemberrel végeztesse el.
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Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám48

32
96
99

2 évente 92
93
70
94
104

–
–

100
95
106

–
78
–

tást.
a motorkerékpárját.
Tételek
Elindulás 

előtti 
ellenőrzés 
2 70. oldal

Gyakoriság *1

× 1000 km 1 12 24 36
× 1000 mi 0,6 8 16 24

Hajtólánc Minden 1000 km (600 mi):  
Hajtólánc-vezető
Fékfolyadék *3

Fékbetét-kopás
Fékrendszer
Féklámpa-kapcsoló
Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungrendszer
Oldaltámasz
Futómű
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak
Megjegyzés:
*1: Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal végezze el a karbantar
*2: Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények között használj
*3: A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
*4: Csak ED, II ED, III ED, IV ED, KO, II KO típusok



Karbantartási alapelvek
rizze az állapotát és a 
 meg és állítsa be, ha 
ldal
őrizze a működését;

ellenőrizze a fékfolyadék-
étkopást. 2 92., 2 93. oldal
yőződjön meg a lámpák, az 

rt megfelelő működéséről.
soló – ellenőrizze helyes 
oldal
zze a működését;
ékot, amennyiben 
oldal
áslekapcsoló rendszer – 
megfelelően működik-e. 

roncsok – ellenőrizze 
másukat, és szükség szerint 
. oldal
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B
e
fe
e
m
e
r

E
v
●

●

●

●

iztonsága érdekében az Ön felelőssége az 
lindulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen 
ltárt hibák kijavítása. Az elindulás előtti 

llenőrzés nagyon fontos, nem csak a biztonság 
iatt, de azért is, mert távol a lakott területektől 

gy működészavar vagy lapos gumiabroncs 
endkívül kellemetlen lehet.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:
Üzemanyagszint – tankoljon, ha szükséges. 
2 62. oldal
Gázmarkolat - bizonyosodjon meg arról, hogy 
visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e. 2 103. oldal
Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 86. oldal
Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 
2 90. oldal

● Hajtólánc – ellenő
feszességét, kenje
szükséges. 2 96. o

● Fékrendszer- ellen
Első és hátsó fék: 
szintet és a fékbet

● Világítás és kürt – g
irányjelzők és a kü

● Motorleállító kapc
működését. 2 54.

● Kuplung - ellenőri
Állítsa be a holtját
szükséges. 2 100.

● Oldaltámasz gyújt
ellenőrizze, hogy 
2 95. oldal

● Kerekek és gumiab
állapotukat és nyo
fújja fel őket. 2 78

Elindulás előtti ellenőrzés
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IGYÁZAT
onda alkatrészek besze-

gy akár halálos baleset-

setén csak eredeti 
ak megfelelő minőségű, 

ához tervezett és 
atrészt használjon.

e
Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és 
biztonság érdekében csak eredeti Honda vagy 
ezen minőségnek megfelelő alkatrészt használjon.

Fényezett elemek cseréje esetén adja meg a 
modell nevét, színét és a színkód címkén látható 
színkódját.
A színkódot tartalmazó címke a váz bal oldalára 
ragasztva található. A színkód ellenőrzéséhez 
távolítsa el a utasülést. 2 85. oldal

Alkatrészek cseréje

3V
A nem eredeti H
relése súlyos va
hez vezethet.

Alkatrészcsere e
Honda vagy ann
motorkerékpárj
jóváhagyott alk

Színkód címk
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emébe:
sa a szemét hideg vízzel legalább 
l. A nagynyomású víz sérülést 
.

őrére:
ett ruhadarabokat és mossa le 

ájába:
 a száját vízzel, de ne nyelje le!

GYÁZAT
ális helyzetben is robbanás-
zt bocsát ki.

l az akkumulátor felrobban-
önnyen okozhat súlyos sérü-

 arcvédőt, vagy képzett szak-
el a karbantartást.
Motorkerékpárja karbantartásmentes akkumulá-
torral rendelkezik. Nem szükséges az elektrolit 
szintjének ellenőrzése vagy desztillált víz utántöl-
tése. Tisztítsa meg az akkumulátorsarukat, ha el-
koszolódtak vagy korrodáltak.
Ne távolítsa el a záródugókat! A töltés idejére 
sem kell a dugókat eltávolítani.

# Mi a teendő vészhelyzetben?
Az alábbiak előfordulása esetén azonnal forduljon orvoshoz.

● Elektrolit fröccsent a sz
u Folyamatosan mos

15 percen keresztü
okozhat a szemben

● Elektrolit fröccsent a b
u Távolítsa el az érint

alaposan a bőrét.
● Elektrolit fröccsent a sz

u Alaposan öblítse ki

Akkumulátor

FIGYELEM

Akkumulátora karbantartásmentes típusú és tartósan 
meghibásodhat, ha az akkumulátor dugóit eltávolítja.

Ez a jel az akkumulátoron azt jelenti, 
hogy tilos háztartási hulladékként 
kezelni.

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hulladék akkumulátor veszélyes lehet 
az egészségre és a környezetre is.
Mindig kövesse a helyi törvényeket és előírásokat az 
akkumulátor kezelésével kapcsolatban.

3VI
Az akkumulátor norm
veszélyes hidrogéngá

Szikrától vagy lángtó
hat, amelynek ereje k
léseket vagy halált.

Viseljen védőruhát és
emberrel végeztesse 
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 meghatározott élettartama 
rcserével kapcsolatban 
kereskedőjével. Csere esetén 
n típusú, karbantartásmentes 
áljon.

ektromos kiegészítők felszerelése 
mos rendszert, ezzel lemerítve az 
g tönkretéve a rendszert.
# Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 83. oldal
2. Ha a saruk korrodálni kezdtek, és fehér színű 

anyag borítja őket, mossa le őket meleg vízzel 
és törölje őket szárazra.

3. Ha a saruk erőteljesen korrodálódtak, 
tisztításukhoz használjon drótkefét vagy 
csiszolópapírt. Viseljen védőszemüveget.

4. Tisztítás után helyezze vissza az akkumulátort.

Az akkumulátornak
van. Az akkumuláto
egyeztessen márka
csak egy ugyanolya
akkumulátort haszn

FIGYELEM

A nem gyári Honda el
túlterhelheti az elektro
akkumulátort és esetle
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ételten kiég, valószínűleg 
sodás van a rendszerben. 
eskedőjét ellenőrzés céljából.

tás és az olaj minősége a 
knek és az eltelt időnek 
.
izze a motorolajszintet és tölt-

otorolajból, ha szükséges. A 
t mihamarabb le kell cserélni.

sztása
al kapcsolatban nézze át a 
fejezetet. 2 143. oldal

da motorolajat használ, 
 található adatokat, hogy 
 normáknak:
ány*1: MA
W-30

 SG vagy magasabb
A biztosítékok az elektromos áramköröket védik 
a motorkerékpáron. Ha a motorkerékpáron 
valamilyen elektromos berendezés nem 
működik, először azt kell ellenőrizni, hogy nem 
égett-e ki egy biztosíték. 2 126. oldal

# A biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Kapcsolja a gyújtást  állásba, majd húzza ki és 
ellenőrizze a biztosítékokat. Ha egy biztosíték ki-
égett, egy azonos értékű biztosítékot helyezzen 
be. A biztosíték értékével kapcsolatban nézze át 
a „Specifikációk” című fejezetet. 2 144. oldal

Ha egy biztosíték ism
elektromos meghibá
Keresse fel márkaker

A motorolaj-fogyasz
vezetési körülménye
megfelelően változik
Rendszeresen ellenőr
sön utána az ajánlott m
koszos vagy régi olaja

# A motorolaj kivála
A javasolt motorolajj
„Specifikációk” című 

Ha nem eredeti Hon
ellenőrizze a címkén
megfelel-e az alábbi
● JASO T 903 szabv
● SAE-szabvány*2: 10
● API-osztályozás*3:

Biztosítékok

FIGYELEM

Amennyiben nagyobb értékű biztosítékot szerel be, úgy megnő 
az elektromos rendszer meghibásodásának a kockázata.

Kiolvadt biztosíték

Motorolaj
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setén töltsön utána vagy 
adékot. Csak bontatlan 
n fékfolyadékot. Utántöltés 

b ellenőriztesse a fékrendszert 
el.

eresen ellenőrizni és kenni kell. 
izze a láncot, ha sokat 
lületen, nagy sebességen vagy 

ít teljes gázzal. 296. oldal

érülhetnek a műanyag és fényezett 

icsepegett folyadékot és alaposan 

adék:
Brake Fluid vagy ezzel 
*1. A JASO T 903 szabvány egy jelzőszám, amely alap-
ján a 4 ütemű motorok számára választható motor-
olajakat osztályozzák. Két osztály van: MA és MB. 
Például a következő jelzés mutatja az MA osztályt.

*2. A SAE-szabvány viszkozitásuk alapján osztályozza 
az olajakat.

*3. Az API-osztályozás a motorolajok minőségét és 
teljesítményét határozza meg. Soha ne használjon 
olyan SG vagy magasabb kategóriájú olajakat, 
amelyek el vannak látva a kör alakú energiatakaré-
kos („Energy Conserving” vagy „Resource 
Conserving”) API címkével!

Csak vészhelyzet e
cserélje le a fékfoly
dobozból használjo
esetén mihamarab
márkakereskedőjév

A hajtóláncot rendsz
Gyakrabban ellenőr
motorozik rossz útfe
rendszeresen gyors

Olajkód
Olaj osztályozás

Nem javasolt Javasolt

Fékfolyadék

FIGYELEM

A fékfolyadéktól megs
elemek. 
Azonnal törölje fel a k
mossa le.

Javasolt fékfoly
Honda DOT 4 
egyenértékű

Hajtólánc
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e után tisztítsa meg a láncot 
közben a hátsó kereket 
záraz ruhát és lánctisztítót, 
űrűs láncokhoz fejlesztettek 

efét, ha koszos a lánc.
szárazra és kenje be az 
al.
ag:

yűrűs láncokhoz kifejlesz-
nőanyag
lkezésre, használjon SAE 80 
olajat.
Ha a lánc nem mozog akadálymentesen, furcsa 
hangokat ad ki, sérültek a görgők, lazák a csapok 
vagy O gyűrűk hiányoznak, abban az esetben 
ellenőriztesse márkakereskedőjével.

Ellenőrizze a hajtó és a hajtott fogaskereket is. 
Ha bármelyik fogaskerék fogai kopottak vagy 
sérültek, cseréltesse le márkakereskedőjével.

# Tisztítás és kenés
A holtjáték ellenőrzés
és fogaskerekeket, mi
forgatja. Használjon s
amit kifejezetten O gy
ki. Használjon puha k
Tisztítás után törölje 
ajánlott kenőanyagg

FIGYELEM

Soha ne használjon új láncot kopott lánckerekekkel, mert 
az korai lánckopáshoz vezethet!

Normális
(JÓ)

Kopott
(CSERE)

Sérült
(CSERE)

Javasolt kenőany
Kifejezetten O g
tett hajtólánc ke
Ha nem áll rende
vagy 90 hajtómű
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yállót tartalmazó oldat 
t biztosít hideg éghajlaton is.

torokhoz való hűtőfolyadék vagy 
róziót okozhat.
Ne használjon gőzborotvát, nagynyomású 
mosóberendezést, drótkefét, benzint vagy erős 
oldószert, dörzstisztítót vagy olyan tisztítószert, 
amit NEM kifejezetten O gyűrűs láncokhoz 
fejlesztettek ki, mert ezek károsíthatják a gumi O 
gyűrű tömítéseket!
Kerülje a kenőanyag fékre és gumiabroncsra ke-
rülését. Kerülje a lánckenőanyag túlzott mértékű 
használatát és a kenőanyag ruhára vagy motor-
kerékpárra permetezését.

Pro Honda HP Coolant, amely fagyálló folyadék 
és desztillált víz előkevert oldata.

A 40%-nál kevesebb fagyállót tartalmazó oldat 
nem biztosít kellő védelmet a korrózió és a hideg 
ellen.

A 60%-nál több fag
megfelelő védelme

Javasolt hűtőfolyadék

Koncentráció:
50% fagyálló és 50% desztillált víz

FIGYELEM

A nem alumínium mo
csapvíz használata kor



Karbantartási alapelvek

78

Karbantartás

rzése
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, hogy nin-
csenek-e rajtuk 
vágások vagy repedé-
sek, a vászon nem vált-
e láthatóvá, valamint a 
gumiabroncsok oldal-
falában vagy a mintá-

azódott szög vagy egyéb 
 azt is, hogy nincs-e a gumi-

an dudor vagy kitüremkedés.

ás ellenőrzése
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, nincs-e 
rajtuk rendellenes kopás.
# A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizze az abroncsokat, 
majd használjon légnyomásmérőt legalább 
havonta egyszer, illetve ha úgy ítéli meg, hogy 
laposak a gumiabroncsok. A gumiabroncsok 
nyomását mindig hideg állapotukban ellenőrizze.
Még ha a szelepszár el is mozdult, ne mozdítsa 
vissza az eredeti pozícióba! Keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

# A sérülések ellenő

zatban nincs-e beágy
éles tárgy. Ellenőrizze
abroncsok oldalfaláb

# A rendellenes kop

Gumiabroncsok (Ellenőrzés/Csere)

Jobb oldal
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 tiltják az 1,6 milliméternél 
gű gumiabroncs használatát.

IGYÁZAT
pott vagy nem megfele-
iabroncsok súlyos vagy 
t okozhatnak.

ési könyvben leírtakat a 
lfújására és karbantartá-
an.
# A mintamélység ellenőrzése
Ellenőrizze a kopásjelzőket. Ha láthatóvá válnak, 
azonnal cserélje le a gumiabroncsokat.
A biztonságos motorozás érdekében, ha elérte a 
minimális profilmélységet, cserélje le a gumi-
abroncsot.

 
A német törvények
kisebb profilmélyséA profilmélység jelző 

helyének jelölése

vagy TWI

3V
A túlságosan ko
lően felfújt gum
halálos balesete

Kövesse a kezel
gumiabroncs fe
sára vonatkozó

Németország
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GYÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
 kezelhetőségét, stabili-
s vagy halálos balese-

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 143. oldal
Gumiabroncs csere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott gumi-

abroncstípust szereltesse fel.
● A kerék kiegyensúlyozását szakemberrel 

végeztesse el.
● Ne tegyen belsőt tömlő nélküli gumi-

abroncsba! A túlzott hőképződéstől a tömlő 
megrepedhet.

● Kizárólag tömlő nélküli gumiabroncsot hasz-
náljon ezen a motorkerékpáron.
A keréktárcsa-peremeket tömlő nélküli gumi-
abroncsokhoz tervezték, és erős gyorsításnál 
vagy fékezésnél a tömlős gumiabroncs meg-
csúszhat a peremen, megsérülhet és hirtelen 
leengedhet.

3VI
A nem megfelelő
motorkerékpárja
tását, amely súlyo
tet okozhat.

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu
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Ez a motorkerékpár viszkóz légszűrőbetéttel van 
ellátva.
A levegőfújással történő tisztítás során a viszkóz 
betét megsérülhet és csökkenhet a szűrési 
teljesítmény.
Ne Ön végezze el a karbantartást! Szervizeltesse 
márkakereskedőjével.

Légszűrő
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A
2

A
m
r

●
●
●
●
●
●
●
●
●

 szerszámkészlet az utasülés alatt található. 
85. oldal

 benne levő szerszámokkal bizonyos út 
enti javítások, kisebb beállítások és alkat-

észcserék hajthatók végre.

Körmöskulcs
10 × 14 mm-es villáskulcs
12 × 14 mm-es villáskulcs
Normál/Csillagcsavarhúzó
Csavarhúzónyél
Hosszabbító rúd
5 mm-es imbuszkulcs
Sisakrögzítő-kábel
Biztosítékcsipesz
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A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése

la, hogy a gyújtáskapcsoló 

ezetőülést. 2 84. oldal
miszalagot.
tív - sarut az akkumulátorról.
tív + sarut az akkumulátorról.
akkumulátort és vigyázzon, 
 a sarurögzítő anyákat.

s
 eltávolítás fordított sorrend-
a. Először mindig a pozitív + 
Ellenőrizze, hogy a csavarok 
 meg vannak-e húzva.
isszacsatlakoztatását 
e az órát. 2 35. oldal
egfelelő kezelése 
a át a „Karbantartási 
szt. 2 72. oldal 
emerül” 2 123. oldal
Akkumulátor # Eltávolítás
Győződjön meg ró

állásban van.
1. Távolítsa el a v
2. Távolítsa el a gu
3. Vegye le a nega
4. Vegye le a pozi
5. Távolítsa el az 

nehogy elejtse

# Visszaszerelé
Az alkatrészeket az
jében szerelje vissz
sarut kösse vissza. 
és anyák rendesen
Az akkumulátor v
követően állítsa b
Az akkumulátor m
érdekében, olvass
alapelvek” című ré
„Az akkumulátor l

Gumi-
szalag

Pozitív 
saru

Negatív 
saruAkkumulátor
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e a mélyedésbe szerelje 
lést.
 rögzítőcsavarokat.
gzítőcsavarokat.
eghúzva ellenőrizze, hogy 
ően reteszelődött-e.
Vezetőülés

# Eltávolítás
1. Távolítsa el az utasülést. 2 85. oldal
2. Távolítsa el a rögzítőcsavarokat, majd 

húzza a vezetőülést hátra- és felfelé.

# Visszaszerelés
1. A fület beillesztv

vissza a vezetőü
2. Csavarja vissza a
3. Húzza meg a rö

Felfelé enyhén m
az ülés megfelel

Rögzítőcsavarok

Fül

Mélyedés

Vezetőülés
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s
t a mélyedésbe.
yomja le az utasülés hátsó 

meghúzva ellenőrizze, hogy 
elően reteszelődött-e.
t követően automatikusan 

gy bezárja a kulcsot az utas-
keszbe!
Utasülés

# Eltávolítás
1. Helyezze a gyújtáskulcsot az ülészárba.
2. Fordítsa el a gyújtáskulcsot az óra járásával 

megegyező irányba, majd húzza az 
utasülést felfelé és hátra.

# Visszaszerelé
1. Illessze a füleke
2. Ezt követően n

részét.
Felfelé enyhén 
az ülés megfel

Az ülés a lecsukás
záródik.
Ügyeljen rá, neho
ülés alatti tárolóre

Fülek
Utasülés

Nyílások Ülészár

Gyújtáskulcs
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ltő-sapka/nívópálca
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A
1

2

3

4

5

6

7

 motorolaj ellenőrzése
. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba és 

várjon 2–3 percig.
. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
. Vegye ki az olajbetöltő sapkát/nívópálcát, 

és törölje szárazra.
. Majd helyezze vissza anélkül, hogy 

visszacsavarná.
. Az olajszintnek az olajbetöltő sapka/

nívópálca felső és alsó szintjelzése között 
kell lennie.

. Csavarja vissza a betöltősapkát/nívópálcát.

Olajbetö

Felső 
szint

Alsó 
szint
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 az olajbetöltő-sapkát/

választással kapcsolatban 
antartási alapelvek” című 

elelő olajszinttel vagy olajnyomással 
san károsodhat. Ne keverjen össze 
 és besorolású olajakat! Ezek negatí-

 kenést és a kuplung működését.
A motorolaj betöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a javasolt 
motorolajjal. 2 74., 2 143. oldal
1. Vegye ki az olajbetöltő-sapkát/nívópálcát. A 

javasolt olajjal töltse fel a felső szintjelzésig.
uAz olajszint ellenőrzésekor állítsa le a 

motorkerékpárt szilárd felületű, egyen-
letes talajra.

uNe töltse a felső szintjelzés fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

az olajbetöltő-nyílásba!
uAzonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.

2. Csavarja vissza
nívópálcát.

Az olajjal és olajki
olvassa át a „Karb
részt. 2 74. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem megf
járatják, a motor súlyo
különböző gyártmányú
van befolyásolhatják a
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hez vegye le az olajbetöltő-
t, az olajleeresztő-csavart, 
alátétet.

Tömítőalátét
Leeresztőcsavar
A motorolaj és -szűrő cseréje
A motorolaj és -szűrő cseréjéhez célszerszá-
mok szükségesek. Javasoljuk, hogy a szervize-
lést márkakereskedőjével végeztesse el.

Csak új, az Ön motorkerékpárjához való, 
eredeti Honda olajszűrőt használjon.

1. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 
3–5 percig.

2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba és 
várjon 2–3 percig.

3. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

4. Helyezzen gyűjtőtálcát a leeresztőcsavar 
alá.

5. Az olajleeresztés
sapkát/nívópálcá
valamint a tömítő

FIGYELEM

A nem megfelelő olajszűrő használata komoly 
motorkárosodást okozhat.



Motorolaj u A motorolaj és -szűrő cseréje

89

Karbantartás

 új olajszűrőt és húzza meg.

 új tömítőalátétet a leeresztő-
a meg a leeresztőcsavart.

rgattyúsházat az ajánlott 
jjal (2 74., 2 143. oldal) és 
 az olajbetöltő-nyílás 
lcát.

 olajszintet. 2 86. oldal
ogy nincs-e valahol 

·m (2,7 kgf·m)

·m (3,1 kgf·m)

jmennyiség
űrőcsere esetén:

 esetén:
6. Szűrőfogóval vegye le az olajszűrőt és 
engedje le a maradék olajat. Győződjön 
meg róla, hogy a régi tömítés nincs a 
motorhoz ragadva.
uAz olajat és olajszűrőt hivatalos újra-

hasznosító központban helyezze el.

7. Az új olajszűrő gumitömítését kenje be 
vékonyan motorolajjal.

8. Szerelje fel az

9. Helyezzen egy
csavarra. Húzz

10. Töltse fel a fo
minőségű ola
szerelje vissza
sapkát/nívópá

11. Ellenőrizze az
12. Ellenőrizze, h

szivárgás.

Gumi-
tömítés

Olajszűrő

Nyomaték: 26 N

Nyomaték: 30 N

A szükséges ola
olaj- és olajsz
2,6 l
csak olajcsere
2,3 l



Hűtőfolyadék

ék hozzáadása
szintje a LOWER (alsó) 
, töltse fel az ajánlott 
77. oldal) az UPPER (felső) 

ulási tartályon keresztül 
volítsa el hűtősapkát!

Tágulási tartály

int
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A
A
a

1

2

3

H
k
k
k

 hűtőfolyadék ellenőrzése
 hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
kkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.

. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 
helyzetben.

. Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadékszint a 
tágulási tartály UPPER (felső) és LOWER 
(alsó) szintjelzése között van-e.

a a hűtőfolyadékszint észrevehetően csök-
en vagy a tágulási tartály üres, valószínűleg 
omoly szivárgás áll fenn. Keresse fel márka-
ereskedőjét ellenőrzés céljából.

A hűtőfolyad
Ha a hűtőfolyadék 
szintjelzés alatt van
hűtőfolyadékkal (2
szintjelzésig.
Az utántöltést a tág
végezze el és ne tá

LOWER 
(alsó) szint

UPPER (felső) sz
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ék cseréje
erével kapcsolatban keresse 
őjét.

águlási tartály sapka
1. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és tölt-
sön be hűtőfolyadékot a felső szintjelzésig.
uNe töltse az UPPER (felső) szintjelzés 

fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

a tágulási tartály nyílásba!
2. Csavarja vissza a tágulási tartály sapkát.

A hűtőfolyad
A hűtőfolyadék-cs
fel márkakeresked

3VIGYÁZAT
Soha ne távolítsa el a hűtősapkát, amíg a 
motor forró, mert a nyomástól a hűtő-
folyadék kifröccsenhet, ami súlyos égési 
sérüléseket okozhat!

Mindig várja meg, amíg a motor és a hűtő 
lehűl, mielőtt eltávolítja a hűtősapkát.

T

UPPER 
(felső) szint



Fékek
ntje bármelyik tartályban a 
lzés alá csökken vagy a 
oltjátéka megnő, ellenőriz-
ását.
 kopottak, ellenőriztesse a 
es szivárgás miatt. Keresse 
jét ellenőrzés céljából.

tartály
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 fékfolyadék ellenőrzése
. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
.  Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály 

fedele vízszintesen áll-e, és hogy a folyadék-
szint a LOWER (alsó) szintjelzés felett van-e.

 Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-
tartály vízszintesen áll-e, és hogy a folyadék-
szint a LOWER (alsó) és UPPER (felső) szint-
jelzés között van-e.

Ha a fékfolyadék szi
LOWER (alsó) szintje
fékkar és fékpedál h
ze a fékbetétek kop
Ha a fékbetétek nem
fékrendszert esetleg
fel márkakereskedő

Első

Hátsó

Elsőfék-
folyadéktartály

LOWER (alsó) szintjelzés

UPPER 
(felső) 
szintjelzés

LOWER
(alsó) 
szintjelzés

Hátsófék-folyadék
Első Hátsó
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teket a féknyereg első része 
e.
őrizze mind a bal, mind a 
ékbetétet.
téteket jobb oldalon, a 
 hátulja felől ellenőrizze.
réltesse le a betéteket 
vel.
etéteket mindig egyszerre 

Fékbetét
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.

 Ha valamelyik fékbetét a kopásjelző 
aljáig kopott, a fékbetéteket le kell cserélni.

 Ha valamelyik fékbetét a kopásjelzőig 
kopott, a fékbetéteket le kell cserélni.

1.  A fékbeté
felől ellenőrizz
uMindig ellen

jobb oldali f
2.  A fékbe

motorkerékpár
Ha szükséges, cse
márkakereskedőjé
A bal és jobb fékb
cseréltesse le.

Elöl

Hátul

Elöl

Hátul

Elöl Hátul

Fékbetét

Kopásjelzők

Tárcsa

Fékbetét

Kopás-
jelzők

Tárcsa

Fékbetét

Kopás-
jelzők
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soló
Beállítóanya

B A
A féklámpa-kapcsoló beállítása
Ellenőrizze a féklámpa-kapcsoló működését.
Tartsa lenyomva a féklámpa-kapcsolót és 
eközben forgassa a beállítóanyát „A” irányba, 
ha a kapcsoló túl későn, illetve „B” irányba, ha 
túl korán működik.

Féklámpa-kapc
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Oldaltámasz

oldaltámasz szabad 
át. Amennyiben az 

ikorog vagy szorul, tisztítsa 
ap környékét és tiszta zsírral 
ócsap csavarját.
ldaltámasz rugó épségét és 

orkerékpárra, a sebesség-
 üresbe és hajtsa fel az ol-

tort, húzza be a kuplung-
jon sebességbe.
je le az oldaltámaszt. A 
n a pillanatban le kell állnia. 

m áll le, ellenőriztesse 
ját márkakereskedőjével.
Az oldaltámasz ellenőrzése 1. Ellenőrizze az 
mozgathatóság
oldaltámasz ny
meg a forgócs
kenje be a forg

2. Ellenőrizze az o
feszességét.

3. Üljön fel a mot
váltót kapcsolja
daltámaszt.

4. Indítsa be a mo
kart és kapcsol

5. Teljesen enged
motornak ebbe
Ha a motor ne
motorkerékpár

Oldaltámasz 
rugó



Hajtólánc

r előre-hátra tolásával 
c egyenletes mozgását.
askerekeket. 2 75. oldal
kenje meg a láncot. 
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2

3

 hajtólánc-feszesség 
llenőrzése
llenőrizze a láncfeszességet a lánc mentén 
öbb helyen. Amennyiben a holtjáték nem 
inden ponton állandó, egyes szemek 

agadhatnak vagy megsérültek.
eresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
éljából.
. Tegye a sebességváltót üres fokozatba. 

Állítsa le a motort.
. Helyezze a motorkerékpárt a közép-

állványra egyenes, kemény talajon.
. A feszességet a hajtólánc alsó részén a két 

fogaskerék között félúton ellenőrizze.

uNe használja a motorkerékpárt, ha a 
holtjáték több, mint 50 mm.

4. A motorkerékpá
ellenőrizze a lán

5. Ellenőrizze a fog
6. Tisztítsa meg és 

2 76. oldalLáncfeszesség:
25-35 mm
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Hátsótengely-anya

Ellenanya

Állítócsavar

Méretezés

Beállító lemez
A hajtólánc-feszesség 
beállítása
A lánc beállítása célszerszámokat igényel.
A lánc feszességének beállítását 
márkakereskedőjével végeztesse el.
A láncfeszesség beállításakor ügyeljen arra, 
nehogy a keréksebesség-szenzor vagy a 
jeladógyűrű megsérüljön.

1. Tegye a sebességváltót üres fokozatba. 
Állítsa le a motort.

2. Helyezze a motorkerékpárt a közép-
állványra egyenes, kemény talajon.

3. Lazítsa meg a hátsótengely-anyát.
4. Lazítsa meg az ellenanyákat mindkét állító-

csavaron.

Állítócsavar

Méretezés

Beállító lemez

Ellenanya
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tsótengely-anyát.

állítócsavarokat, majd 
zítőanyákat.

cfeszességet.

kor nem használt nyoma-
 ellenőriztesse márka-
eghúzás helyességét.
sszeszerelés a fékhatás 
t.

m (10,0 kgf·m)

m (2,8 kgf·m)
5. Forgassa mindkét állítócsavart egyforma 
mértékben, amíg el nem éri a megfelelő 
láncfeszességet. A lánc feszítéséhez tekerje 
az állítócsavarokat az óramutató járásával 
ellentétesen. Tekerje az állítócsavarokat az 
óramutató járásával megegyező irányba, 
és nyomja a hátsó kereket előre a nagyobb 
lazaság érdekében.
A láncfeszességet az első és a hátsó 
lánckerék között félúton ellenőrizze.
Ellenőrizze a láncfeszességet. 2 96. oldal

6. Ellenőrizze a hátsó tengely beállítását: 
nézze meg, hogy a láncbeállító lemez vége 
egy vonalban van-e a méretezéssel a 
lengőkar mindkét oldalán.
A két jelölésnek illeszkednie kell. Ha a 
tengely ferdén áll, forgassa a bal vagy jobb 
oldali beállítócsavart, míg a jelzések egy 
vonalba nem kerülnek, majd ellenőrizze 
újra a láncfeszességet.

7. Húzza meg a há

8. Tartsa meg a be
húzza meg a rög

9. Ellenőrizze a lán

Ha a visszaszerelés
tékkulcsot, mielőbb
kereskedőjénél a m
A nem megfelelő ö
csökkenésével járha

Nyomaték: 98 N·

Nyomaték: 27 N·
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 ellenőrzése
ezető állapotát.

or kell cserélni, amikor a 
ott.
réltesse le a láncvezetőt 
vel.

Kopásjelző 
határvonal

Hajtólánc-vezető
# A lánckopás ellenőrzése
A láncfeszesség beállításakor ellenőrizze a 
lánckopás-jelzőt. Ha a helyes láncfeszesség 
beállítása után az állítólemez belép a matrica 
vörös mezőjébe, akkor a lánc túlságosan kopott 
és cserére szorul.

Ha szükséges, cseréltesse le a hajtóláncot 
márkakereskedőjével.

A láncvezető
Ellenőrizze a láncv
A láncvezetőt akk
határértékig elkop
Ha szükséges, cse
márkakereskedőjé

Lánc:
DID 525V11 vagy RK 525KRW

Referenciajel

Piros zóna



Kuplung
kuplung-bowden sérülés-
 megtörve. Ha szükséges, 
kereskedőjével.
és a korrózió megakadá-
a kuplung-bowdent a ke-
lra kapható szerrel.

llítása a kuplung korai kopásához 
100
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A
#

E

 kuplung ellenőrzése
A kuplungkar holtjátékának 
ellenőrzése
llenőrizze a kuplungkar holtjátékát.

Ellenőrizze, hogy a 
mentes-e és nincsen
cseréltesse le márka
Az idő előtti kopás 
lyozására kenje be 
reskedelemben e céHoltjáték a kuplungkarnál:

10-20 mm

Kuplungkar

Holtjáték

FIGYELEM

A holtjáték helytelen beá
vezethet.
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Felső kuplung-
bowden állító

+

-

A kuplungkar holtjátékának 
beállítása
# Felső állítás
Először mindig a felső kuplung-bowden 
állítónál állítsa be a holtjátékot.

1. Lazítsa meg a felső ellenanyát.
2. Forgassa a felső kuplung-bowden állítót, 

amíg a holtjáték 10 és 20 mm között nem 
lesz.

3. Húzza meg a felső ellenanyát és ismét 
ellenőrizze a holtjátékot.

Felső ellenanya
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ort, húzza be a kuplung-
n sebességbe. A motor 
, és a motorkerékpár nem 
tosan engedje fel a kup-
n gázt. A motorkerékpár-
n kell elindulnia és 
rsulnia.

 beállítás, vagy a kuplung 
esen, forduljon márka-

a

lsó beállítóanya

-

# Alsó beállítás
Ha a felső kuplung-bowden állítócsavar már 
majdnem teljesen ki van csavarva, vagy a 
megfelelő holtjáték nem állítható be, próbálja 
meg az állítást az alsó beállítóanyánál.
1. Lazítsa meg a felső ellenanyát, majd telje-

sen forgassa be a felső kuplung-bowden 
állítót (a maximális holtjáték elérése érde-
kében). Húzza meg a felső ellenanyát.

2. Lazítsa meg az alsó ellenanyát.
3. Forgassa az alsó beállítóanyát, amíg a 

kuplungkar holtjátéka 10 és 20 mm között 
nem lesz.

4. Húzza meg az alsó ellenanyát és 
ellenőrizze a kuplungkar holtjátékát.

5. Indítsa be a mot
kart és kapcsoljo
nem fulladhat le
kúszhat. Fokoza
lungkart és adjo
nak egyenletese
fokozatosan gyo

Ha nem sikerül jól a
nem működik rend
kereskedőjéhez.

Alsó ellenany

A

+
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Gázkar

áték

Perem
A gázkar ellenőrzése
Leállított motor mellett ellenőrizze a gázkar 
finom működését és helyes holtjátékát a 
teljesen behúzott állapottól a teljesen 
kiengedettig, minden kormányállásban. 
Amennyiben a gázkar nem mozog szabadon, 
nem zár automatikusan, vagy ha a kábel 
sérült, ellenőriztesse motorkerékpárját 
márkakereskedőjével.
A gázbowden holtjátéka a gázmarkolat 
pereménél:

2-6 mm

Holtj



Egyéb beállítások

k Emelés

Leengedés

Állítókerék
104
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 fényszóró vetítési 
ávolságának beállítása
 fényszóró vetítési sugara függőlegesen 
llítható. A szerszámkészletben található 
sillagcsavarhúzóval tekerje az állítót szükség 
zerint ki- vagy befelé (2 82. oldal).
egye figyelembe az érvényes közlekedési 
zabályokat.

Emelés

Leengedés Állítókeré
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lenőrizze a kar megfelelő 

határértéken túl!

Referenciajel
Előre

Fékkar

Markolat
A fékkar beállítása
A fékkar vége és a kormánymarkolat közötti 
távolságot be lehet állítani.

# Beállítás
Addig tekerje az állítót, amíg a számok egybe 
nem esnek a referenciajellel a kar kívánt 
állásba kitolt helyzetében.

A beállítás után el
működését.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a 

Beállító
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, ha közvetlenül az 1-ből a 10-es 
zícióba állítják.
tárértékeken túl!

csillapítója nagynyomású 
Ne próbálja meg a 
relni, kiszerelni vagy javítani! 
edőjét.

Beállító

1
2 3456 7

cs

8
9

10
A hátsó futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés
A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a 
különböző motorozási és terhelési 
feltételeknek megfelelően.
Tekerje az állítót a szerszámkészletben 
található körmöskulccsal és hosszabbító 
rúddal (2 82. oldal).
A beállító elforgatásához használjon körmös-
kulcsot és hosszabbítót. Az 1-2. fokozat (lágy) 
könnyű súly esetén megfelelő, a rugóelőfeszí-
tés növeléséhez viszont tekerje 4-10. fokozat-
ba (kemény).
A 3. fokozat a normál alapbeállítás.

FIGYELEM

A rugóstag megsérülhet
vagy a 10-ből az 1-es po
Ne tekerje az állítót a ha

FIGYELEM

A hátsó rugóstag lengés
nitrogéngázt tartalmaz. 
lengéscsillapítót szétsze
Keresse fel márkakeresk

Körmöskul

Hosszabbító rúd
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Gumiabroncs defek
Elektromos meghib

Az akkumulátor lem
Kiégett izzó.............
Kiolvadt biztosíték.



A motor nem indul (HISS-visszajelző világít)
ogy nincs-e a kulcson fém 
 matrica.
ajelző továbbra is világít, el-
torkerékpárját márkakeres-

or nem működik
iakat:
felelő motorindítási folya-
l
 motorleállító kapcsoló  

54. oldal
 nincs-e kiolvadt biztosíték. 

 az akkumulátor-kábelek 
 (2 83. oldal) és a saruk 
e (2 72. oldal).
umulátor állapotát. 

bbra is fennáll, ellenőriz-
rját márkakereskedőjével.
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A
m
E
●

●

●

●

z indítómotor működik, de a 
otor nem indul

llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási folya-
matot. 2 58. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az üzem-
anyag-tankban.
Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL) világít-e.
uHa a visszajelző világít, keresse fel már-

kakereskedőjét, amint lehet.
Ellenőrizze, hogy a HISS-visszajelző világít-e.
uKapcsolja a gyújtást  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. Helyezze be a kulcsot 
és fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba. 
Ha a visszajelző még mindig világít, el-
lenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze, hogy nincs-e a gyújtáskap-
csoló közelében egy másik HISS-kulcs (a 
pótkulcsot is beleértve).

Ellenőrizze, h
burkolat vagy
Ha a HISS-vissz
lenőriztesse mo
kedőjével.

Az indítómot
Ellenőrizze az alább
● Ellenőrizze a meg

matot. 2 58. olda
● Biztosítsa, hogy a

állásban legyen. 2
● Ellenőrizze, hogy

2 126. oldal
● Ellenőrizze, hogy

nem lazultak-e le
nem korrodáltak-

● Ellenőrizze az akk
2 123. oldal

Ha a probléma tová
tesse motorkerékpá
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Túlmelegedés (a H (Hot=forró) szegmens villog a hűtőfolyadék-hőmérséklet jelzőn)

odhat. Ne indítsa be a 
assa el motorkerékpárját 
őjéhez.

rt lehűlni, miközben a 
ó  állásban van.
se után vizsgálja meg a 
ellenőrizze, hogy van-e 
. oldal

 motort! Szállíttassa el 
ját márkakereskedőjéhez.
űtőfolyadék mennyiségét a 
ban. 2 90. oldal
int töltsön utána 
ot.
őrzés megfelelő, folytathat-
amatosan ellenőrizze a hű-
érsékletét.

em működik:

űködik:

asztalható:
A motor túlmelegszik, ha az alábbiak fordul-
nak elő:
● A H (Hot=forró) szegmens villog a 

hűtőfolyadék-hőmérséklet jelzőn.
● A gyorsulás elmarad a megszokottól.
Ha ez előfordul, álljon meg biztonságosan 
az út szélén és kövesse az alábbi műveletsort.
A sokáig tartó magas alapjárat okozhatja 
a H-szegmens villogását.

1. Állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval, 
majd kapcsolja a gyújtáskapcsolót ismét  
állásba.

2. Ellenőrizze, hogy a hűtőventilátor műkö-
dik-e, majd kapcsolja a gyújtáskapcsolót  
állásba.

Hibára gyanak
motort! Szállítt
márkakeresked

Hagyja a moto
gyújtáskapcsol

3. A motor lehűlé
hűtőcsövet és 
szivárgás. 2 90

Ne indítsa be a
motorkerékpár

4. Ellenőrizze a h
tágulási tartály
uSzükség szer

hűtőfolyadék
5. Ha az 1-4. ellen

ja útját, de foly
tőfolyadék hőm

FIGYELEM

A túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.

Ha a ventilátor n

Ha a ventilátor m

Ha szivárgás tap



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak
 hirtelen csökkenni kezd, 
oly probléma állhat fenn. 
reskedőjét ellenőrzés 

ramozott benzin-
és) meghibásodás-
tő lámpa (MIL)

net közben kezd világítani, 
het a PGM-FI rendszerrel. 
gét és, amint lehet, 
rkerékpárját márka-
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A
H
á

1

2

A
e
o
H
é
m

lacsony olajnyomás visszajelző
a az alacsony olajnyomás visszajelző világít, 
lljon meg biztonságosan, és állítsa le a motort.

. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 86., 2 87. oldal

. Indítsa be a motort.
uCsak abban az esetben folytassa útját, 

ha az alacsony olajnyomás visszajelző 
már nem világít.

 hirtelen erős gyorsítás hatására a visszajelző 
gy pillanatra kigyulladhat, különösen, ha az 
lajszint a minimum szint környékén van.
a megfelelő olajszint mellett a visszajelző 
gve marad, állítsa le a motort és keresse fel 
árkakereskedőjét.

Ha a motorolajszint
szivárgás vagy kom
Keresse fel márkake
céljából.

PGM-FI (Prog
befecskendez
ra figyelmezte
Ha a visszajelző me
komoly probléma le
Csökkentse sebessé
ellenőriztesse moto
kereskedőjével.

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.
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visszajelző
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elző továbbra is világít, 
 a fékrendszer hagyomá-
ént működik, de a blokko-
élkül.

 villoghat, ha a hátsó kere-
iközben a motorkerékpár 
n az esetben kapcsolja a 
, majd újra  állásba. Az 

alszik, ha a motorkerékpár 
30 km/h értéket.
ABS (Blokkolásgátló 
fékrendszer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon működik, 
komoly probléma lehet az ABS-rendszerben. 
Csökkentse sebességét és ellenőriztesse motor-
kerékpárját márkakereskedőjével, amint lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

● A visszajelző nem világít, amikor a 
gyújtáskapcsoló  állásban van.

● A visszajelző nem alszik ki 10 km/h sebesség 
felett.

Ha az ABS-visszaj
abban az esetben
nyos fékrendszerk
lásgátló funkció n

Az ABS-visszajelző
ket megforgatja, m
állványon áll. Ebbe
gyújtáskapcsolót 
ABS-visszajelző ki
sebessége eléri a 
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ajelző világít is, a motorke-
módban üzemeltethető, 

ozó funkció nélkül.
a nyomatékszabályozó 
n kezd világítani, a normál 
gok megtartása 
en zárja a gázt.

ozó visszajelző világítani 
 kereket megforgatja, mi-
ékpár állványon áll. Ebben 
ja a gyújtáskapcsolót , 
A nyomatékszabályozó 
ha a motorkerékpár sebes-
h értéket.
Nyomatékszabályozó visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet a nyomatékszabá-
lyozó rendszerben. Csökkentse sebességét és 
ellenőriztesse motorkerékpárját márkakeres-
kedőjével, amint lehet.

● A visszajelző világít, és úgy is marad moto-
rozás közben.

● A visszajelző nem világít, amikor a gyújtás-
kapcsoló  állásban van.

● A visszajelző nem alszik ki 5 km/h sebesség 
felett.

Még amikor a vissz
rékpár normál üzem
a nyomatékszabály
uHa a visszajelző 

működése közbe
menettulajdonsá
érdekében teljes

A nyomatékszabály
kezdhet, ha a hátsó
közben a motorker
az esetben kapcsol
majd újra  állásba. 
visszajelző kialszik, 
sége eléri az 5 km/
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Egyéb figyelmeztető visszajelzők
Az üzemanyagszint-jelző 
meghibásodásának jelzése
Ha meghibásodás van az üzemanyag-
rendszerben, az üzemanyagszint-jelző az 
alábbi formában jelenik meg.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.
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A hűtőfolyadék-hőmérséklet 
jelző meghibásodásának jelzése
Ha meghibásodás van a hűtőfolyadék-
rendszerben, az összes szegmens az ábrán 
látható módon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.
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Gumiabroncs defekt

szerelése
 műveletsort, ha 
 kell a kereket kiszerelnie.

IGYÁZAT
vításon átesett gumi-
nő motorozás kockáza-

 ideiglenes javítás nem 
aleset és súlyos, akár ha-
et a következménye.

roznia kell a javított 
l, abban az esetben csak 
 ne lépje át az 50 km/h 
 a gumiabroncsot le nem 
A kerék kiszerelése vagy a defekt javítása cél-
szerszámokat és szaktudást igényel. Javasol-
juk, hogy ezt a műveletet szakszervizben 
végeztesse el.
Vészhelyzeti javítást követően a gumiabron-
csot mindig ellenőriztesse/cseréltesse le már-
kakereskedőjével.

Vészhelyzeti javítás gumi-
abroncsjavító készlettel
Kisebb defekt esetén a tömlő nélküli gumi-
abroncs javítókészlettel elvégezheti a vész-
helyzeti javítást.
Kövesse a gumiabroncsjavító készletben meg-
adott utasításokat.
Az ideiglenes javításon átesett gumiabronccsal 
történő motorozás kockázatos lehet. Ne lépje túl 
az 50 km/h sebességet! Mihamarabb cseréltesse 
le a gumiabroncsot márkakereskedőjével.

A kerekek ki
Kövesse az alábbi
defektjavítás miatt

3V
Az ideiglenes ja
abronccsal törté
tos lehet. Ha az
sikerül, annak b
lálos, sérülés leh

Ha mégis moto
gumiabronccsa
lassan tegye és
sebességet, míg
cserélik.
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olítsa el a rögzítőcsavarokat 
yerget.
sének megakadályozása 
sa meg a féknyergeket úgy, 
ak a fékcsövön! A fékcsövet 
g!
y zsír, olaj vagy szennyező-
 tárcsára vagy a fékbetétre.
 a fékkart, míg a féknyereg 
 a motorkerékpárról!
nehogy a féknyereg 
ben megkarcolja a kereket!
A kerék ki- és visszaszerelésekor vigyázzon, 
nehogy megsérüljön a keréksebesség-
szenzor és a jeladógyűrű.

# Első kerék
Eltávolítás
1. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
2. Az első kerék mindkét oldalát és a féknyerget 

takarja le védőszalaggal vagy ronggyal.
3. A jobb oldalon távolítsa el a rögzítő-

csavarokat és vegye le a féknyerget.

4. A bal oldalon táv
és vegye le a fékn
uA fékcső sérülé

érdekében tart
hogy ne lógjan
ne csavarja me

uKerülje el, hog
dés kerüljön a

uNe húzza meg
le van szerelve

u Figyeljen oda, 
leszerelése köz

Védőszalag vagy rongy

Keréksebesség-
szenzor

Féknyergek

Rögzítő- 
csavarok

Jeladógyűrű

Bal oldal Jobb oldal
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jobb oldali tengelyrögzítő 

 húzza ki az első tengelyt és 
vtartókat és a kereket.

 

Távtartó
5. Lazítsa meg a bal oldali tengelyrögzítő 
csavarokat.

6. Vegye ki az elsőtengely-csavart.
7. A motorkerékpárt biztonságosan alábakol-

va, karbantartó állványt vagy emelőt hasz-
nálva emelje fel az első kereket a talajról.

8. Lazítsa meg a 
csavarokat.

9. A jobb oldalon
távolítsa el a tá

Tengelyrögzítő 
csavarok

Elsőtengely-
csavar

Távtartó

Tengelyrögzítő
csavarok

Első tengely
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ngelycsavart.

obb oldali tengelyrögzítő 

al oldali tengelyrögzítő 

g-szenzor vezetéket 
csel.

m (6,0 kgf·m)

m (2,2 kgf·m)

sség-szenzor vezeték

Bilincs
Visszaszerelés
1. Illessze a távtartókat a kerékhez.
2. A jobb oldalról illessze a kereket a 

villaszárak közé és dugja be a kissé 
bezsírozott első tengelyt a jobb 
villaszáron és a kerékagyon keresztül.

3. Az elsőtengely végét állítsa egy szintbe a 
villaszár felületével.

4. Húzza meg a jobb oldali tengelyrögzítő 
csavarokat, hogy megtartsa a tengelyt.

5. Húzza meg a te

6. Lazítsa meg a j
csavarokat.

7. Húzza meg a b
csavarokat.

8. A keréksebessé
rögzítse a bilinc

Az első villaszár 
felülete

Az első tengely 
vége

Nyomaték: 59 N·

Nyomaték: 22 N·

Keréksebe
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 első kereket a talajra.
fékkart többször egymás 
őteljesen mozgassa fel és le 

jra a jobb oldali tengely-
rokat.

első kereket ismét és ellen-
z első kerék szabadon fo-

engedése után.
védőszalagot vagy rongyot.

skor nem használt nyoma-
b ellenőriztesse márka-
meghúzás helyességét.
összeszerelés a fékhatás 
at.

·m (2,2 kgf·m)
9. Szerelje vissza a jobb oldali féknyerget és 
húzza meg az új rögzítőcsavarokat.

10. Szerelje vissza a bal oldali féknyerget és 
húzza meg az új rögzítőcsavarokat.

uFigyeljen oda, nehogy a féknyereg 
visszaszerelése közben megkarcolja a 
kereket.

uA féknyereg felszerelésekor használjon 
új rögzítőcsavarokat.

11. Engedje le az
12. Alkalmazza a 

után. Majd er
a villákat.

13. Húzza meg ú
rögzítő csava

14. Emelje fel az 
őrizze, hogy a
rog-e a fék ki

15. Távolítsa el a 

Ha a visszaszerelé
tékkulcsot, mielőb
kereskedőjénél a 
A nem megfelelő 
csökkenésével járh

Nyomaték: 45 N·m (4,6 kgf·m)

Nyomaték: 45 N·m (4,6 kgf·m)

FIGYELEM

A féknyereg felszerelésekor gondosan illessze a féktárcsát 
a fékbetétek közé, ügyelve, hogy azok meg ne sérüljenek.

Nyomaték: 22 N
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Ellenanya

eréksebesség-szenzor

Állítócsavar
átsótengely-anya

Hátsó tengely

ító lemez Hajtólánc
# Hátsó kerék
Eltávolítás
1. A motorkerékpárt biztonságosan alá-

bakolva (pl. kerékemelővel) emelje fel 
a hátsó kereket a talajról.

2. Lazítsa meg a hátsótengely-anyát és az el-
lenanyákat, és forgassa el a beállítóanyákat, 
hogy a hátsó kereket teljesen előre lehessen 
tolni a maximális hajtólánc holtjátékig.

3. A hátsó kereket előretolva vegye le a hajtó-
láncot a hajtott fogaskerékről.

4. Vegye le a hátsótengely-anyát és -alátétet.
5. Távolítsa el a hátsó tengelyt és az állító-

lemezeket.

Alátét

K

H
Beállító lemez

Jeladógyűrű

Ellenanya Beáll

Állítócsavar
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isszaszerelésekor a kiszere-
rendjében járjon el.
, nehogy a féknyereg vissza-
ben megkarcolja a kereket.

sekor gondosan illessze a féktárcsát 
elve, hogy azok meg ne sérüljenek.
6. Szerelje ki a féknyereg-tartót és a hátsó 
kereket, valamint a távtartókat.
uA fékcső sérülésének megakadályozása 

érdekében tartsa meg a féknyerget úgy, 
hogy ne lógjon a fékcsövön! A fékcsövet 
ne csavarja meg!

uKerülje el, hogy zsír, olaj vagy szennye-
ződés kerüljön a tárcsára vagy a fékbe-
tétre.

uNe nyomja meg a fékpedált, míg a féknye-
reg le van szerelve a motorkerékpárról!

Visszaszerelés
1. A hátsó kerék v

lés fordított sor
uFigyeljen oda

szerelése köz
FIGYELEM

A féknyereg felszerelé
a fékbetétek közé, ügy
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láncot. 2 97. oldal
úzza meg a hátsótengely-

állítócsavarokat, majd 
zítőanyákat.

erelése után nyomja le né-
dált és ellenőrizze, hogy 
e a kerék. Ellenőrizze újra 

m forog szabadon vagy a 

kor nem használt nyoma-
 ellenőriztesse márkake-
húzás helyességét.
sszeszerelés a fékhatás 
t.

m (10,0 kgf·m)

m (2,8 kgf·m)
2. Biztosítsa, hogy a féknyereg-tartó horony 
illeszkedjen a lengőkaron található bütyökbe.

3. Állítsa be a hajtó
4. Csavarja be és h

anyát.

5. Tartsa meg a be
húzza meg a rög

6. A kerék visszasz
hányszor a fékpe
szabadon forog-
a kereket, ha ne
fék megfogja.

Ha a visszaszerelés
tékkulcsot, mielőbb
reskedőjénél a meg
A nem megfelelő ö
csökkenésével járha

Féknyeregtartó

Lengőkar

Horony

Bütyök

Nyomaték: 98 N·

Nyomaték: 27 N·
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Elektromos meghibásodás

n található összes izzó LED 
lyik LED nem világít, 
reskedőjéhez.
Az akkumulátor lemerül
Az akkumulátort motorkerékpár töltővel kell 
tölteni.
A töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
motorkerékpárból.
Ne használjon gépkocsihoz való 
akkumulátortöltőt, mert attól túlmelegedhet a 
motorkerékpár akkumulátora és megsérülhet! 
Ha az akkumulátor a töltés után sem kel 
életre, keresse fel márkakereskedőjét.

Kiégett izzó
A motorkerékpáro
típusú. Ha valame
forduljon márkake

FIGYELEM

Az indítókábeles indítás, más néven „bikázás”, nem 
megengedett, különösen nem autó akkumulátorról, mivel 
ez a motorkerékpár elektromos rendszerének károsodását 
okozhatja.
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ó lámpa/hátsó 
a

tsó lámpa számos LED-et 

ámpa LED típusú.
nem világít, forduljon 
ez.

Féklámpa/
hátsó lámpa

só irányjelző lámpák
# Fényszóró/helyzetjelző/első 
irányjelző lámpa

A fényszórók/helyzetjelző lámpák számos 
LED-et használnak.
Az első irányjelző lámpák LED típusúak.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon 
márkakereskedőjéhez.

# Féklámpa/háts
irányjelző lámp

A féklámpa és a há
használ.
A hátsó irányjelző l
Ha valamelyik LED 
márkakereskedőjéh

Fényszórók

Helyzetjelző lámpák

Első irányjelző lámpák Hát
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# Rendszámtábla-világítás

A rendszámtábla-világítás LED-es.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon márka-
kereskedőjéhez.

Rendszámtábla-világítás
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sítékdoboz fedelek
Tartalék biztosítékok

artalék biztosítékok
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt, olvassa át a 
“Biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című 
részt. 2 74. oldal

# Biztosítékok a biztosítékdobozban
1. Távolítsa el a vezetőülést. 2 84. oldal
2. Nyissa fel a biztosítékdoboz fedeleket.
3. Húzza ki a biztosítékokat egyesével 

a szerszámkészletben található biztosíték-
csipesszel, és ellenőrizze őket.
A kiégett biztosítékot mindig azonos 
értékű biztosítékkal cserélje le.

4. Zárja le a biztosítékdoboz fedeleket.
5. Szerelje vissza a vezetőülést.

Bizto

T
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ezetőülést. 2 84. oldal
lcsatlakozót az indítómotor 
lóról.
tosítékot és ellenőrizze, hogy 
gett biztosítékot mindig 
iztosítékkal cserélje le.
biztosíték az indítómotor 
solóban van.
t a kiszerelés fordított 
zerelje vissza.

telten kiég, valószínűleg elektro-
n a rendszerben. Keresse fel márka-
s céljából.
# Főbiztosíték 1. Távolítsa el a v
2. Kösse le a kábe

mágneskapcso
3. Húzza ki a főbiz

kiolvadt-e. A kié
azonos értékű b
uA tartalék fő

mágneskapc
4. Az alkatrészeke

sorrendjében s

Indítómotor 
mágneskapcsoló

Főbiztosíték
Kábelcsatlakozó

Tartalék főbiz-
tosíték

FIGYELEM

Ha egy biztosíték ismé
mos meghibásodás va
kereskedőjét ellenőrzé
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ulcsot, azonnal készíttessen 

z és annak a HISS-rendszer-
sához vigye magával a tarta-
ódot és a motorkerékpárt 
ez.
lcslapot biztos helyen.

önkretehetik a gyújtás-
t.

Kulcslap

lcsszám és vonalkód
Kulcsok

Az Ön motorkerékpárjának két kulcsa van és egy 
kulcsszámot és vonalkódot tartalmazó lapja.

A gyújtáskulcs egy speciálisan kódolt chipet 
tartalmaz, amit az immobilizer rendszer (HISS) a 
motor indítása érdekében felismer. A HISS 
részegységek sérülésének megelőzése érdekében 
a kulccsal bánjon óvatosan.
● Ne hajlítsa meg a kulcsokat és ne tegye ki őket 

erőhatásnak!
● Ne tegye ki hosszú távon erős napsütésnek 

vagy magas hőmérsékletnek!
● Semmilyen módon ne próbálja megváltoztatni 

a kulcs eredeti formáját!
● Ne tegye ki erős mágneses sugárzásnak!

Ha minden kulcs és a kulcsszámot tartalmazó lap 
is elveszik, a PGM-FI egységet/gyújtásvezérlő-
egységet ki kell cserélni. Ennek elkerülése 
érdekében készíttessen másolatot.

Ha elvesztett egy k
másolatot.

A kulcs másolásáho
hez való regisztrálá
lék kulcsot, a kulcsk
márkakereskedőjéh
u Őrizze meg a ku

A fém kulcstartók t
kapcsoló környéké

Gyújtáskulcs

Gyújtáskulcs

Ku
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.999 értéken, ha elérte és 
lométert.

 visszaáll 0,0-ra, ha elérte a 

r rendszer (HISS) csak egy 
ulcs segítségével teszi lehe-

át. Ha a gyújtás  állásban 
zer rendszer még akkor is 
ik, ha a HISS-visszajelző 

 , a motorleállító kapcsoló 
n, a HISS-visszajelző 
 néhány másodperc után 
 a motor indítható. A HISS-

szik el 2 108. oldal

áló
Műszerek, kezelőszervek 
és egyéb felszereltségek

Ha a gyújtáskapcsoló  állásban marad a motor 
leállítását követően, az akkumulátor lemerül.

Ne fordítsa el a kulcsot motorozás közben!

A motorleállító kapcsolót csak vészhelyzetben 
használja. Ha motorozás közben használja, azzal 
a motor hirtelen leállását okozza, ami baleset-
veszélyes.
Ha a motorleállító kapcsolóval állította le a 
motort, fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba. Ha 
nem teszi meg, az akkumulátor lemerül.

A kijelző megáll 999
túllépte a 999.999 ki

A kilométer-számláló
9.999,9 km értéket.

A Honda immobilize
megfelelően kódolt k
tővé a motor indítás
van, a HISS immobili
folyamatosan működ
nem villog.
Ha a gyújtáskapcsoló
pedig  állásban va
világítani kezd, majd
kialszik, jelezve, hogy
visszajelző nem al

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kapcsoló

Kilométer-száml

Napi számláló

HISS
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s az egyéb, járműhöz kapcso-
utasülés alján található mű-
ában tárolhatja. 2 85. oldal

Csak Szingapúr
A HISS-visszajelző 24 órán keresztül 2 másod-
percenként villog, miután a gyújtást  állásba 
kapcsolta. Ez a funkció ki- és bekapcsolható. 
2 37. oldal

EK-irányelv
Ez az immobilizer rendszer megfelel a rádió-
berendezések forgalmazására vonatkozó euró-
pai uniós irányelvnek (2014/53/EK).

Az erről szóló megfelelőségi tanúsítványt a 
motorkerékpár átvételekor kapja meg. A meg-
felelőségi tanúsítványt tartsa biztonságos helyen. 
Ha a nyilatkozatot elveszti vagy nem kapja meg, 
keresse fel márkakereskedőjét.

A kezelési könyvet é
lódó anyagokat az 
anyag irattartó tásk

Irattartó táska

Csak Dél-Afrika

Csak Marokkó
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plungrendszer megelőzi, 
egcsússzon lassítás közben 
en. Továbbá könnyebbé 

ödtetését.

párhoz csak MA besorolású 
 MA besorolásútól eltérő 
-csúszó kuplungrendszer 
tja.

kuplungrendszer

A borulásérzékelő szenzor automatikusan leállít-
ja a motort és az üzemanyag-szivattyút, ha a 
motorkerékpár felborul. A szenzor alaphelyzetbe 
állítása érdekében kapcsolja a gyújtást , majd 
ismét  helyzetbe, mielőtt újraindítaná a motort.

A rásegítő-csúszó ku
hogy a hátsó kerék m
erős motorféküzemb
teszi a kuplung műk

Ehhez a motorkerék
olajat használjon. Az
motorolaj a rásegítő
károsodását okozha

Gyújtáslekapcsoló rendszer Rásegítő-csúszó 
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gár locsolását közvetlenül a 
 kipufogóba és az elektromos 
.
e a motorkerékpárt bő, tiszta 
, tiszta ronggyal törölje szárazra.
tően a mozgó alkatrészeket 

y ne kerülhessen kenőanyag a 
umiabroncsokra! A féktárcsák-
 -dobokra vagy -pofákra kerülő 
sökkenti a fékhatást, mely bal-
et.

 mosása és szárítása után 
 a hajtóláncot.
lőzésére használjon polírozó-

n termékeket, melyek erős tisz-
kémiai oldószereket tartalmaz-
síthatják a fém, fényezett és 
eket motorkerékpárján.
t tartsa távol a fékektől és 
któl.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb 
észrevenni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt 
útszóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően 
mihamarabb mossa le motorkerékpárját.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró 
alkatrészek lehűlnek.
1. Kerti locsolócsővel öblítse le motorkerékpárját, 

hogy feláztassa a lazább szennyeződéseket.
2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 

használva törölje át semleges tisztítószerrel.
u A szélvédőt, fényszóró-burákat, idomokat és 

egyéb műanyag elemeket különös gonddal 
kezelje, nehogy megkarcolódjanak.

Kerülje a vízsu
légszűrőbe, a
alkatrészekbe

3. Alaposan öblítse l
vízzel, majd puha

4. A száradást köve
kenje be.
u Biztosítsa, hog

fékekre vagy g
ra, -betétekre,
olaj nagyban c
esethez vezeth

5. A motorkerékpár
azonnal kenje be

6. A korrózió mege
szert.
u Kerülje az olya

títószert vagy 
nak. Ezek káro
műanyag elem
A polírozószer
gumiabroncso

Mosás
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t az ülés alá:
tt kárt okozhat a 

kban és egyéb tárgyakban.
t a légszűrőbe:
ben megakadályozhatja a 

.
t a fényszóró közelébe:
ár fényszórója bepárásod-
y esős időben történő mo-
en. Ez nem befolyásolja a 
dését.

gyobb mennyiségű vizet vél 
yszóróban, akkor keresse fel 
őjét.
zt vagy polírozószert a matt 
ken:
eres, bő vízzel és puha 

szivaccsal tisztítsa meg a 
t. Puha, tiszta ronggyal 
razra.
u Ha a motorkerékpáron található matt fénye-
zésű elem, ezeken az elemeken kerülje a polí-
rozóanyagok használatát.

# Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású 

mosóberendezést:
u A nagynyomású víz károsíthatja a motor-

kerékpár mozgó és elektromos részeit, akár 
működésképtelenné is téve őket.

u A víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a 
fojtószelepházba.

● Ne irányítsa a vizet a kipufogóba:
u A kipufogóban lévő víz akadályozhatja az 

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:

u A víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 
hatékonyságot. A mosást követően 
néhányszor alacsony sebességen 
működtesse a fékeket, hogy könnyebben 
megszáradjanak.

● Ne irányítsa a vize
u A víz az ülés ala

dokumentumo
● Ne irányítsa a vize

u A víz a légszűrő
motor indítását

● Ne irányítsa a vize
u A motorkerékp

hat mosást vag
torozást követő
fényszóró műkö
Ha azonban na
felfedezni a fén
márkakeresked

● Ne használjon vias
fényezésű felülete
u Enyhén mosósz

ronggyal vagy 
matt felületeke
törölje őket szá
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nggyal vagy szivaccsal tisztít-
t. (Ne használjon vegyszert 
zereket a szélvédőn!) Puha, 
lje őket szárazra.

lvédő esetén használhat felhí-
tású tisztítószert a szivacs és 

 a szélvédőt. (A visszamaradt 
védő berepedését okozhatják.)
ok nem távolíthatóak el és 

ta látást, cserélje le a szél-

 szélvédőre és a szélvédő-
n benzin, fékfolyadék és más 
ag elemek ettől megsérülhet-

éb sérülések elkerülése végett csak 
 vagy szivacsot használjon a 
A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót okoz-
hat az alumíniumon. Az alumínium alkatrészeket 
rendszeresen tisztítsa meg és a karcolások elkerü-
lése érdekében kövesse az alábbi útmutatást:
● Ne használjon kemény sörtéjű kefét, 

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószereket!
● Ne ugrasson fel útpadkára!

Kövesse az alábbi útmutatást a karcolások és 
foltok megelőzése érdekében:
● Mosáskor használjon puha szivacsot és bő 

vizet.
● A makacs szennyeződések eltávolítására csak 

hígított tisztítószert használjon és bő vízzel 
öblítse le.

● Ne kerüljön benzin, fékfolyadék vagy 
mosószer a műszeregységre, az idomokra 
vagy a fényszóróra!

Bő vízzel és puha ro
sa meg a szélvédő
tartalmazó tisztítós
tiszta ronggyal törö

Nagyon koszos szé
gított, semleges ha
bő víz mellett.
Alaposan öblítse le
tisztítószerek a szél
Amennyiben a karc
befolyásolják a tisz
védőt.
Ügyeljen rá, hogy a
elemekre ne kerüljö
vegyszer. A műany
nek.

Alumínium alkatrészek

Idomok

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy egy
vizet és puha rongyot
szélvédő tisztítására.
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dob fényezett, ne használjon 
ban kapható konyhai 

leges tisztítószert használjon 
n. Amennyiben nem biztos 
gódob és -cső fényezett-e, 
skedőjét.

ipufogó rozsdamentes acélból 
tnek rajta. Amint észreveszi a 
títsa le az alkatrészeket.
A kipufogócső és -dob anyaga rozsdamentes acél, 
ennek ellenére olaj vagy sár beszennyezheti.

Vizes szivaccsal és általános konyhai tisztítószerrel 
távolítsa el a sarat vagy port, majd alaposan öblítse 
le tiszta vízzel. Száraz, puha ronggyal szárítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon általáno-
san beszerezhető finom textúrájú ápolószert. Ezt 
követően ugyanúgy öblítse le, mint a sár és por el-
távolításánál.

Ha a kipufogócső és -
kereskedelmi forgalom
súrolószert! Csak sem
a fényezett felületeke
abban, hogy a kipufo
keresse fel márkakere

Kipufogócső és -dob

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy a k
készül, foltok keletkezhe
foltosodást, azonnal tisz
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mulátort (2 83. oldal) a 
lőzése érdekében. Töltse fel 
 és száraz, naptól védett, jól 
árolja.
rékpárban marad az 
kösse le a negatív - sarut, 
zze a kisülést/lemerülést.
el ellenőrizze a 
meket a karbantartási 
A motorkerékpár tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri 
motorkerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a motor-
kerékpárt, kövesse az alábbi teendőket:
● Mossa le a motorkerékpárt és tegyen ápoló-

szert a fényezett felületekre (kivéve a matt fé-
nyezett felületeket). A króm felületeket kenje 
be rozsdásodás elleni olajjal.

● Kenje meg a hajtóláncot. 2 75. oldal
● Állítsa a motorkerékpárt egy karbantartó áll-

ványra és bakolja fel mindkét kereket a talajról.
● Eső után vegye le a ponyvát és hagyja a 

motorkerékpárt megszáradni.

● Vegye ki az akku
lemerülés mege
az akkumulátort
szellőző helyen t
u Ha a motorke

akkumulátor, 
hogy megelő

A tárolás végeztév
karbantartandó ele
táblázat szerint.



A motorkerékpár szállítása

138

Inform
áció

nyezet
zórakoztató, azonban Önnek is 
ie, hogy megvédje környezetét.

 tisztítószerrel mossa le motor-
uor-klór-szénhidrogén (CFC) 
ray-ket, melyek károsítják a lég-

éb mérgező anyagokat mindig 
nosító központba. Amennyiben 
elyi önkormányzatot és érdek-
tó központok felől, illetve hogy 
elje a nem újrahasznosítható 
 fáradt olajat a szemetesbe és 
 a lefolyóba! A fáradt olaj, ben-
ztítószerek mérgezést okozhat-
k velük, illetve szennyezik az 
at és óceánokat.

álasszon tisztítószereket!

újrahasznosítása
A motorkerékpár szállítása
Ha a motorkerékpárt szállítani kell, használjon 
motorkerékpár utánfutót vagy olyan szállító jár-
művet, ami rendelkezik rámpával és motorkerék-
pár-rögzítő lehetőséggel. Soha ne vontassa a 
motorkerékpárt, miközben annak kerekei a föl-
dön vannak!

Ön és a kör
A motorozás nagyon s
mindent meg kell tenn

Csak könnyen lebomló
kerékpárját. Kerülje a fl
tartalmú aeroszolos sp
kör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és egy
juttassa el egy újrahasz
szükséges, hívja fel a h
lődjön az újrahasznosí
megtudja, hogyan kez
hulladékot. Ne tegye a
ne öntse a földre vagy
zin, hűtőfolyadék és tis
nak annak, aki dolgozi
ivóvizet, folyókat, tavak

FIGYELEM

A motorkerékpár vontatása során a sebességváltó 
komolyan megsérülhet.

Körültekintéssel v

A károsanyagok 
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Vázszám

otorszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motorke-
rékpár azonosítására szolgálnak, valamint szük-
ségesek lehetnek a motorkerékpár regisztrálásá-
hoz. A cserealkatrészek megrendeléséhez is 
szükségesek lehetnek.
Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

M
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olt tartalmazó benzin 
zőt okozhatja:
emanyagtank fényezése.
 gumi üzemanyag-

k korrodálni kezdhet.
ítményt biztosíthat.

zemelési vagy teljesítmény-
 próbáljon ki egy más már-

nál nagyobb mennyiséget tartal-
ok használata az üzemanyag-
űanyag részeinek károsodását 
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzemanya-
gok alkoholt tartalmazhatnak a károsanyag-
kibocsátás csökkentése érdekében. Ilyen üzem-
anyag-keverék esetében ellenőrizze, hogy ólom-
mentes-e és megfelel-e a minimum oktánszám 
követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverékek alkalmasak 
motorkerékpárjához:
● Max. 10% etanolt (etilalkohol) tartalmazó 

benzin.
u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 

néven forgalmazzák.

A 10%-nál több etan
használata a követke
● Megsérülhet az üz
● Megsérülhetnek a

vezetékek.
● Az üzemanyagtan
● Rossz menetteljes

Ha nem megfelelő ü
beli tüneteket észlel,
kájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százalék
mazó kevert üzemanyag
rendszer fém, gumi és m
okozhatják.
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tmutatásokat a katalizátor 
n.
tes benzint használjon. 
zin tönkreteszi a katalizátort.

jó műszaki állapotban.
gy, leáll vagy nem 
 azonnal álljon meg és állítsa 
 ellenőriztesse szervizben.
Katalizátor
Ez a motorkerékpár egy háromutas katalizátorral 
van ellátva. A katalizátor nemesfémeket 
tartalmaz, amelyek katalizátorként szolgálnak a 
magas hőmérsékleten történő kémiai reakciók 
során, melyekben a kipufogógázban található 
szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO) és 
nitrogén-oxidok (NOx) biztonságos 
vegyületekké alakulnak.

A meghibásodott, tönkrement katalizátor 
környezetszennyezővé teszi motorkerékpárját, 
és csökkentheti a motor teljesítményét. 
Alkatrészcsere esetén csak Honda vagy annak 
megfelelő eredeti alkatrészt használjon.

Kövesse az alábbi ú
védelme érdekébe
● Mindig ólommen

Az ólmozott ben
● Tartsa a motort 
● Ha a motor kiha

megfelelően jár,
le a motort, majd
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m3

 46,0 mm
1
mentes benzin
olt: 91-es vagy magasabb oktánszám
10% etanolt tartalmazó benzin

S
8,6 Ah (10 HR) / 12 V-9,1 Ah (20 HR)
0
8,6 Ah (10 HR) / 12 V-9,1 Ah (20 HR)

3,071
2,352
1,888
1,560
1,370
1,214

/2,800
*1

*2

Sz
M

Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek

 Magába foglalja a vezető, utasa, minden csomag és kiegészítő tö-
megét. 
 Magába foglalja a poggyász és a hozzáadott kiegészítők tömegét. 

Teljes hossz 2130 mm
Teljes szélesség 750 mm
Teljes magasság 1150 mm
Tengelytáv 1450 mm
Minimum szabadmagasság 130 mm
Villaszög 25° 30’
Utánfutás 101 mm

Menetkész tömeg
207 kg

210 kg

A teljes terhelhetőség *1
168 kg

148 kg
A poggyász maximum 
tömege *2 7 kg

állítható személyek száma Vezető és 1 utas
egfordulási sugár 3,00 m

Kivéve KO, 
II KO típus
KO, II KO 
típus
Kivéve KO, 
II KO típus
KO, II KO 
típus
ED, II ED, III ED, 
IV ED típusok

Lökettérfogat 649 c
Furat x löket 67,0 x
Sűrítési viszony 11,6: 
Üzemanyag Ólom

Javas
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok Max. 
Üzemanyagtank 
térfogat 15,4 l

Akkumulátor
FTZ10
12 V-
YTZ1
12 V-

Sebességváltó 
áttételek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csökkentő áttétel 
(primer/vég) 1,690
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tés után 2,3 l
tés és motorolajszűrő 
tán 2,6 l
relés után 3,0 l

 DOT 4 Brake Fluid
nda HP Coolant

etten O gyűrűs láncokhoz kifejlesztett 
nc kenőanyag. Ha nem áll 
ezésre, használjon SAE 80 vagy 90 
űolajat.

m
5V11 vagy RK 525KRW
k 118
ogaskerék 15 fog
 fogaskerék 42 fog
■ Szervizadatok

*1  EU-szabályozás 

Gumiabroncsméret Első 120/70ZR17M/C(58W)
Hátsó 180/55ZR17M/C(73W)

Gumiabroncstípus Radiális, tömlő nélküli
Javasolt gumi-
abroncsok

Első DUNLOP D214F Z
Hátsó DUNLOP D214 Q

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória *1

Normális Engedélyezett
Speciális Nem engedélyezett
Téli Nem engedélyezett
Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm
Hátsó 2,0 mm

Gyújtógyertya (előírt) IMR9E-9HES (NGK) vagy
VUH27ES (DENSO)

Gyertyahézag (nem állítható) 0,8-0,9 mm
Alapjárati fordulatszám 1250 ± 100 1/min

Javasolt motorolaj

4 ütemű, SG vagy magasabb API osztályozású 
(kivéve a kör alakú energiatakarékos, „Energy 
Conserving” vagy „Resource Conserving” 
feliratút), SAE 10W-30, JASO T 903 MA 
szabvány szerinti Honda motorkerékpár olaj

Motorolaj feltöltési 
mennyiség

Leeresz
Leeresz
csere u
Szétsze

Javasolt fékfolyadék Honda
Javasolt 
hűtőfolyadék Pro Ho
Hűtőrendszer 
feltöltési mennyiség 2,5 l

Javasolt hajtólánc 
kenőanyag

Kifejez
hajtólá
rendelk
hajtóm

Láncfeszesség 25-35 m

Előírt hajtólánc
DID 52
Szeme
száma

Előírt fogaskerék 
méretek

Hajtó f
Hajtott
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Specifikációk

matékértékek
26 N·m (2,7 kgf·m)

r 30 N·m (3,1 kgf·m)
98 N·m (10,0 kgf·m)
27 N·m (2,8 kgf·m)
59 N·m (6,0 kgf·m)

csavar 22 N·m (2,2 kgf·m)
tő csavar 45 N·m (4,6 kgf·m)
■ Izzók

■ Biztosítékok

■ Meghúzási nyo
Fényszóró LED
Féklámpa/Hátsó lámpa LED
Első irányjelző lámpa LED
Hátsó irányjelző lámpa LED
Helyzetjelző lámpa LED
Rendszámtábla-világítás LED

Főbiztosíték 30 A
Egyéb biztosítékok 30 A, 20 A, 10 A, 7,5 A

Olajszűrő
Motorolaj-leeresztő csava
Hátsótengely-anya
Hajtólánc-állító ellenanya
Elsőtengely-csavar
Első kerék tengelyrögzítő 
Első kerék féknyeregrögzí
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ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) 
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Az alkatrészek elhelyezkedése ......................................20
Átalakítások ................................................................................17
Átlagsebesség mérő .............................................................27

B
Baleset ...............................................................................................4
Benzin .................................................................................. 62, 140
Biztonsági előírások ..............................................................11
Biztonsági irányelvek ..............................................................3
Biztosítékok...................................................................... 74, 126

D
Digitális óra beállít

E
Elektromos meghi
Eltávolítás

Akkumulátor ........
Utasülés ..................
Vezetőülés.............

Eltelt idő......................

F
Felszerelések

Kezelési könyv ....
Szerszámkészlet.

Fékek
Fékbetét-kopás ..
Fékfolyadék ..........
Kar beállítás ..........

Fékezés ........................
Féklámpa-kapcsoló
Fénykürt kapcsoló
Fényszóró vetítési 

Tárgymutató
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...................................................51, 108
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 Control) ........................................57
......................................................77, 90
rséklet jelző .................................24

......................................................54, 58
............................................................48

...........................................................144

...........................................................124
mpa ................................................124
...........................................................124
...........................................................124
..........................................................124
gítás ..............................................125

..............................................................77

...................................................74, 143

..............................................................62
Fényváltó kapcsoló ...............................................................54
Fordulatszámmérő ................................................................23
Fordulatszámmérő kijelző................................................44

G
Gasohol....................................................................................... 140
Gázkar .......................................................................................... 103
Gumiabroncs

Csere ................................................................................ 78, 115
Defekt...................................................................................... 115

Gumiabroncsok
Nyomás .....................................................................................78

Gyújtáskapcsoló ................................................... 55, 58, 130
Gyújtáskulcs ............................................................................ 129
Gyújtáslekapcsoló rendszer

Borulásérzékelő ................................................................. 132
Oldaltámasz............................................................................95

H
Ha a motor megszívta magát ........................................58
Hajtólánc .............................................................................. 75, 96
Hajtólánc-vezető.....................................................................99
Hátsó futómű ......................................................................... 106

Hibaelhárítás ................
HISS-visszajelző ..........
Honda választható n

szabályozó (Torque
Hűtőfolyadék ...............
Hűtőfolyadék-hőmé

I
Indítógomb ...................
Irányjelző visszajelző
Izzó ......................................

Első irányjelző ..........
Féklámpa/Hátsó lá
Fényszóró...................
Hátsó irányjelző ......
Helyzetjelző lámpa
Rendszámtábla-vilá

J
Javasolt

Hűtőfolyadék............
Motorolaj ....................
Üzemanyag...............
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K
Kapcsolók .....................................................................................54
Karbantartás

Alapelvek..................................................................................70
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Fontossága..............................................................................66
Terv ..............................................................................................67

Kerekek
A hátsó kiszerelése ..........................................................120
Az első kiszerelése ........................................................... 116

Kiegészítők ..................................................................................17
Kilométer-számláló .................................................... 30, 130
Környezet .................................................................................. 138
Kuplung

Holtjáték................................................................................. 101
Kürtgomb .....................................................................................54

L
Légszűrő........................................................................................81

M
Matricák .......................
Maximális tömeg ...
Még megtehető tá
Mosás .............................
Motor
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Leállítás ....................
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