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Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét ké ezért 
újraértékesítés esetén adja át az új tulajdonosnak.

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat azza. 
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy vá sokat 
eszközöljön bejelentés nélkül.

tó a 

ik az 

019 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.
pezi, 

 tartalm
ltoztatá

rosítha

gegyez
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Üdvözöljük!

lországonként 

rszág

rópai eladások
sta Rica, Guatemala, India
pál, Hongkong, Makaó

gentína, Dél-Afrika, Jordánia
anon, Törökország
sztrália, Új-Zéland
C-országok

rópai eladások
sta Rica, Guatemala, India
pál, Hongkong, Makaó

gentína, Dél-Afrika, Jordánia
anon, Törökország
sztrália, Új-Zéland
C-országok
Gratulálunk Honda motorkerékpárjának 
megvásárlásához! Amikor valaki Honda 
tulajdonossá 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 lépése-

ket a kezelési könyvben leírtak alapján;
● figyelmesen olvassa át a kezelési könyvben 

és a motorkerékpáron található biztonsági 
üzeneteket.

● A következő kódok jelölik az egyes 
országokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk a 
CBR1000ST ED típuson alapulnak.

Országkódok

*A specifikációk cé
változhatnak.

Kód
CBR1000ST

O

ED, II ED
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Ne
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U, II U Au
II GS GC
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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 az 
t.

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek 
gy sérüléseket okozzon motor-
n, egyéb tárgyakban vagy 
en.
A
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m
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

on, leírásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk 
otorkerékpárján és itt a kezelési könyvben. Ezek az 
formációk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, ame-
ek az Ön és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorke-
ékpár kezelésével és karbantartásával kapcsola-
os, esetlegesen bekövetkező veszélyre figyel-
eztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó ítélőképes-

égére 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
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

elkerülni, ho
kerékpárjába
környezetéb
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Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és szelle-
ülve, valamint nem áll alkohol 

befolyása alatt. Ön és utasa is 
nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a vezető derekát, 
torkerékpárral, és tartsa a lá-
ég megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
ár megismerésére, és bizton-
yen néhány próbakört.

ármű megismerésére és 
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 kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 13. oldal

Bizonyosodjon me
mileg is fel van kész
vagy gyógyszerek 
viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
dőljön együtt a mo
bait a lábtartókon m

Az első elindulás e
időt a motorkerékp
ságos területen teg

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!
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s és a vezetés együtt nem 
len pohár ital csökkentheti 
gét, és minden további po-
ban növekszik reakcióideje. 
otort ittasan, és ne hagyja 

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
 (2 20. oldal).

lkoholt, ha vezet!

művét jó állapotban!
Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre, és 
ne feltételezze, hogy a többi vezető észreveszi 
Önt. Készüljön fel a gyors megállásra és elkerülő 
manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor, és ha szükséges, használja a kür-
töt figyelemfelkeltésre.

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

Az alkoholfogyasztá
működik. Akár egyet
gyors döntőképessé
hárral egyenes arány
Soha ne vezessen m
barátait sem!

Nagyon fontos, hogy
lően karbantartott, b
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a motorkerékpár ma
(2 21. oldal) és ne ala
illetve ne szereljen fe
bizonytalanná válhat

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon a

Tartsa Honda jár



Biztonsági irányelvek

5folytatás

Biztonságos m
otorozás

s szagokat észlel a lítium-ion 
 felől, állítsa meg a motor-
y tárgyaktól távol, és kapcsolja 
 kikapcsolt állásba. Azonnal ke-
skedőjét ellenőrzés céljából.

n) akkumulátor

Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések sú-
lyosságát, majd döntsön arról, hogy biztonságo-
san folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben más 
személy vagy gépjármű is érintett a balesetben, 
mindig kövesse a helyi törvényi előírásokat.

Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja le 
a gyújtást, majd először ellenőrizze motorkerék-
párja állapotát. Ellenőrizze, hogy nincs-e folya-
dékszivárgás, illetve ellenőrizze a kritikus anyák 
és csavarok meghúzását, és a kormány, a kezelő-
szervek, a fékek és kerekek épségét. Lassan és 
óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést szen-
vedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért min-
den esetben alaposan ellenőriztesse át márka-
kereskedésében, amint lehet.

Amennyiben gyanú
(li-ion) akkumulátor
kerékpárt gyúlékon
a gyújtáskapcsolót 
resse fel márkakere

Ha baleset részesévé válik Lítium-ion (li-io
CBR1000SP
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GYÁZAT
ben vagy teljesen zárt 
rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

, szagtalan gáznak a 
életvesztéshez és 
et.

helyiségben vagy kül-
otorkerékpár motorját.
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 beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort rész
területen járatja, 
mérgező szén-m

Ennek a színtelen
belélegzése eszm
halálhoz is vezeth

Csak jól szellőző 
téren járassa a m
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en a kezelési könyvben leírt 

 el a javítási könyvben leírt uta-
g érdekében a motorkerékpár 
ereskedőjénél végeztesse el.

áttérrel)
az utasításokat nem tartja be, 
LŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉS-
 TESZI ki magát.

NCSSÁRGA háttérrel)
az utasításokat nem tartja be, 
LŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉS-
 TEHETI ki magát.
 háttérrel)
agy a motorkerékpár károso-
 nem tartja be ezt az utasítást.
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. Más 
matricák fontos biztonsági informáci-
ókat tartalmaznak. Olvassa el az aláb-
bi információkat figyelmesen, és ne 
távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvashatat-
lanná válik, keresse fel márkakereske-
dőjét új matricáért.

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

Olvassa el figyelmes
utasításokat.

Figyelmesen olvassa
sításokat. A biztonsá
szervizelését márkak

VESZÉLY (PIROS h
Amennyiben ezeket 
HALÁLOS KIMENETE
SEL JÁRÓ balesetnek
VIGYÁZAT (NARA
Amennyiben ezeket 
HALÁLOS KIMENETE
SEL JÁRÓ balesetnek
FIGYELEM (SÁRGA
BALESET veszélyét v
dását kockáztatja, ha
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s a nyílt lángot. Az akkumu-

édőszemüveget és gumi-
edhet, rosszabb esetben az 

yeket az akkumulátor köze-
zelés fontos pontjait!

tosan kezelje, mert hígított 
égési sérülést, szembe jutva 

ssa el az itt leírt utasításokat 
 kívül hagyása személyi 
kozhatja.
lit a minimum szinten vagy 

st okozhat.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY

● Tartsa távol az akkumulátortól a szikrákat é
látor robbanásveszélyes gázt termel.

● Az akkumulátor kezelése közben viseljen v
kesztyűt, különben égési sérüléseket szenv
elektrolit vakságot is okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket vagy más személ
lébe, hacsak nem ismerik az akkumulátorke

● Az akkumulátor elektrolitot különösen óva
kénsavat tartalmaz. Bőrrel való érintkezése 
vakságot okozhat.

● Az akkumulátorkezelés előtt alaposan olva
és értse meg őket. Az utasítások figyelmen
sérülést és a motorkerékpár károsodását o

● Ne használja az akkumulátort, ha az elektro
az alatt van! Felrobbanhat és súlyos sérülé

CBR1000ST
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Biztonságos m
otorozás

st eszközölni az akkumuláto-

shez, robbanáshoz, tűzhöz 

zonnal mossa ki bőséges víz-

ó, cigaretta, hegesztőberende-
) az akkumulátor közelében!
z vagy tűzhöz vezethet.

seket okozhat a járműben és 
táskárosodáshoz vagy égési 
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY

● Ne szedje szét és ne próbáljon meg javítá
ron és az érintkezőin!
Ez az elektrolit szivárgásához, hőképződé
vagy látáskárosodáshoz vezethet.
Amennyiben elektrolit ment a szemébe, a
zel és keresse fel a szemészét.

● Tartsa távol hőtől vagy nyílt lángtól!
Ne dolgozzon nyílt lánggal (gyufa, öngyújt
zésektől vagy csiszolóktól származó szikrák
A nyílt láng hőképződéshez, robbanásho

● Alaposan olvassa át a kezelési könyvet.
A termék nem megfelelő kezelése sérülé
hőképződéshez, robbanáshoz, tűzhöz, lá
sérülésekhez is vezethet.

CBR1000SP
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kezd el nyitni.

ZTETŐ MATRICA

olyásolja a kiegészítők és 

a el figyelmesen a kezelési 
ató utasításokat.
s csomagok együttes súlya 
), azaz a maximum 

ek között nem haladhatja 

hető idom felszerelése nem 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozhat.
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-nél 

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELME
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét bef

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvass

könyvben és a szerelési útmutatóban találh
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítők é

nem haladhatja meg a 180 kg-ot (397 lb
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmény
meg a 14 kg-ot (31 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzít
javasolt.

ED, II ED típus
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Biztonságos m
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TÓLÁNC MATRICA

i)
i)

i)
i)
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA

GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

CBR1000ST

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS ÉS HAJ
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 ps
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 ps
[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 ps
Hátsó 290 kPa (2,90 kgf/cm2, 42 ps
Rendszeresen állítsa és kenje be a láncot.
Holtjáték 25–35 mm (1,0–1,4 in)
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RICA
 sisakot és védőruházatot 
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MAT
Biztonsága érdekében mindig viseljen
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA

Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó benzin
95-ös vagy magasabb oktánszámú

Csak ólommentes benzin
Max. 10% etanolt tartalmazó benzin
Prémium minőség javasolt

ED, II ED típus

U, II U típus

II GS típus

ED, II ED, U, II U típusok

II GS típus
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knak megfelelő, jól látható, és 

olását követően is biztonsá-
lmesnek kell lennie
 sisak plexivel, vagy egyéb 
édelem

IGYÁZAT
nya megnöveli a komoly 
alálos kimenetelű balese-
zéskor.

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 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motor bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
Biztonsági előíráso
megfelelő méretű
● Az állcsat becsat

gosnak és kénye
● Szkafander alakú

megfelelő szemv

Védőfelszerelés

3V
A bukósisak hiá
sérülések és a h
tek esélyét ütkö

Mindig viseljen 
bukósisakot, és
hogy utasa is ez
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# 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 öltö-
zet)
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sú útfelületeken óvatosan 

csok a kevésbé tapadós 
nnyebben megcsúszhatnak, 
 megnőhet.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat. A mo-
rdekében a fékezés mellett 
 használja a motorféket is, kü-
ú lejtmenetben.

 kihasználása érdekében 
tesse az első és a hátsó féket.
Vezetési előkészületek

Az első 500 km-en kövesse ezeket az előírásokat 
a motorkerékpár megbízhatósága és hosszú 
élettartama érdekében.
● Kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen vissza-

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

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 tapadá
vezessen.
u A gumiabron

felületeken kö
így a féktáv is

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök
tor lassítása é
folyamatosan
lönösen hossz

● A teljes fékhatás
egyszerre működ

Bejáratási periódus

Fékek
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erékpár lassításában segít 
ését követően. A további 
kozatosan váltson vissza. 
sítása érdekében a fékezés 
 használja a motorféket, 

jtmenetben.

rülmények
s körülmények között csú-
b csökkentheti a fékhaté-

yelmes vizes útburkolaton 

znek, használja őket néhány-
, hogy megszáradjanak.
# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
Az ABS-rendszer az IMU (Inertial Measurement 
Unit) rendszerből kapott jelek alapján működik.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

Bizonyos körülmények között előfordulhat, 
hogy az ABS hosszabb féktávot eredményez.

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 6 km/óra, vagy ez alatt).

● Fékezés közben a fékkar és fékpedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.

● Az ABS megfelelő működése érdekében min-
dig a javasolt gumiabroncsokat és lánckereke-
ket használja.

# Motorfék
A motorfék a motork
a gázkar visszaenged
lassítás érdekében fo
A motorkerékpár las
mellett folyamatosan
különösen hosszú le

# Vizes vagy esős kö
Az útburkolatok vize
szósak, amely továb
konyságot.
Legyen különösen fig
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek les
szor lassú sebességen
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ltámaszon
rt.
ltámaszt.
motorkerékpárt balra, amíg 
 nem nehezedik az oldal-

 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a mo-
stabillá válhat és felborulhat.
zárat. 2 102. oldal
ával a Honda SMART kulcsot. 
nda SMART kulcs rendszert, 
kséges. 2 105. oldal
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 
talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, hogy 
a motorkerékpár nem tud feldőlni.

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne kerül-
hessenek kapcsolatba éghető anyagokkal.

● Ne érjen a motorhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
hez és egyéb forró alkatrészhez, amíg azok le 
nem hűlnek!

● A motorkerékpár ellopásának megelőzése 
érdekében mindig zárja le a kormányzárat és a 
gyújtáskapcsolót (2 102. oldal), majd vigye 
magával a Honda SMART kulcsot.
Deaktiválja a Honda SMART kulcs rendszert, 
amennyiben szükséges. 2 105. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás az olda
1. Állítsa le a moto
2. Hajtsa ki az olda
3. Lassan döntse a 

teljes súlyával rá
támaszra.

4. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

torkerékpár in
5. Zárja a kormány

Majd vigye mag
Deaktiválja a Ho
amennyiben szü

Parkolás
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint használja. 

Az alacsony oktánszámú benzin teljesítmény-
csökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú üzem-
anyagokat! 2 238. oldal

● Soha ne használjon állott vagy szennyezett 
benzint, vagy olaj/benzin keveréket!

● Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kosz vagy víz az 
üzemanyagtankba!

Tankolás és üzemanyag útmutató
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ozás nem minden esetben tud 
rva útviszonyokhoz és a gáz-
tetéséhez. Gyorsítás közben, 
alata mellett, mindig vegye fi-
 időjárási viszonyokat is.
r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése 
a javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését észleli 
gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó kerékre 
jutó nyomatékot a kiválasztott nyomaték-
szabályozási szint alapján.
Továbbá az egykerekezésgátló szabályzási 
szintje alapján a rendszer enyhít a gyors 
mozgáson a kigyorsítás során.

A legalacsonyabb beállítási szinten minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel 
képességeinek és az útviszonyoknak is.

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 nyomatékszabály
alkalmazkodni a du
kar hirtelen működ
motorozási tapaszt
gyelembe az út- és
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

Honda választható nyomaték-
szabályozó (Torque Control)
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

at.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten eh-
hez a motorkerékpárhoz készültek, és ne változ-
tassa meg a motorkerékpár eredeti kialakítását! 
Ettől a motorkerékpár bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást, és a 
motorkerékpár illegálissá válhat a közúton 
történő használatra. A kiegészítők felszerelése 
előtt győződjön meg róla, hogy az átalakítás 
biztonságos és legális. Ezt a motorkerékpár

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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IGYÁZAT
y a poggyász nem meg-
se súlyos vagy halálos 
at.

határokat és felerősítési 
elyeket 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 2 240. oldal

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

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a kipu-
fogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
felelő felerősíté
balesetet okozh

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.
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(155.o)

ű rugóelőfeszítés-
.o)

yadéktartály (164.o)

or (150.o)

oboz (220.o)

csatlakozó

zűrő (159.o)

let/kezelési könyv (126.o)

-sapka (157.o)

(157.o)

eresztő csavar (159.o)

edál
olyadéktartály (164.o)

75.o)

 (177.o)
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Az alkatrészek elhelyezkedés
CBR1000ST

Alsó idom 

Első futóm
állító (179

Elsőfék-fol
Akkumulát
Biztosítékd

Adatkábel 

Motorolajs

Szerszámkész

Olajbetöltő
Nívópálca 

Motorolaj-le

Hátsófék-p
Hátsófék-f

Gázkar (1

Elsőfék-kar
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tómű rugóelőfeszítés-
182.o)

c (168.o)

asz (167.o)

 (117.o)

sillapítás állító 

és (153.o)

adék tágulási tartály 

a (124.o)

 (154.o)

tómű nyomófokozati 
s állító (184.o)

tómű húzófokozati 
s állító (183.o)
Kuplungkar (172.o)

Hátsó fu
állító (

Hajtólán

Oldaltám
Váltókar

Első futómű húzófokozati/nyomófokozati c
(180.o) (181.o)

Vezetőül

Hűtőfoly
(161.o)

Tanksapk

Utasülés
Hátsó fu
csillapítá

Első futómű rugóelőfeszítés-állító (179.o)

Hátsó fu
csillapítá
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 (177.o)

75.o)

olyadéktartály (164.o)

edál

resztő csavar (159.o)

(157.o)

-sapka (157.o)

let/kezelési könyv (126.o)

zűrő (159.o)

csatlakozó

oboz (220.o)

or (150.o)

yadéktartály (164.o)

(155.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)

Elsőfék-kar
Gázkar (1

Hátsófék-f
Hátsófék-p

Motorolaj-lee

Nívópálca 
Olajbetöltő

Szerszámkész

Motorolajs

Adatkábel 

Biztosítékd
Akkumulát
Elsőfék-fol

Alsó idom 

CBR1000SP
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adék tágulási tartály 

(117.o)

asz (167.o)

c (168.o)

tómű rugóelőfeszítés-
188.o)

(154.o)

a (124.o)

és (153.o)
Hűtőfoly
(161.o)

Váltókar 
Oldaltám

Hajtólán
Hátsó fu
állító (

Utasülés 

Tanksapk
Vezetőül

Első futómű rugóelőfeszítés-állító (186.o)

Kuplungkar (172.o)



ül bemutatásra.

okáig! Ez az akkumulátor 
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Műszerek
A kijelző 5 különböző mintázatban jeleníthető meg:
● ANALÓG (27.o)

● DIGITÁLIS (28.o)

● SÁV (29.o)

● NINCS FORDULATSZÁM (30.o)

● GYAKORLÁS (31.o)

A kijelző átváltása: (63.o) (75.o)

Mindegyik kijelzőtípus rendelkezik egy SPORT móddal is. (32.o)

A kijelző működése főként az ANALÓG kijelző példáján keresztül ker
A gyári alapbeállítás az ANALÓG.

A motor leállított állapotában ne működtesse a kijelzőfunkciókat túl s
lemerüléséhez vezethet.
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szajelző

ességmérő

dulatszámmérő piros 
a (túlzott motorfordulat-

m tartomány)

 (52.o)

talék üzemanyag mód 
49.o)

anatnyi motorozási mód 
109.o)

rdulatszámmérő piros zónájában! A túl-
an befolyásolhatja a motor élettartamát.

folyadék-hőmérséklet 
5.o)
( ) Hűtőfolyadék-
hőmérséklet mérő 
(51.o)

Alap kijelző mód 
Kijelzőtípus: ANALÓG (gyári beállítás)

 Távfény vis

Seb

 Alacsony olajnyomás 
visszajelző (55.o)

For
zón
szá

Óra 
Az óra beállítása: 
(63.o) (84.o)

Információs
rész (35.o)

Felugró információSebességfokozat kijelző 
(55.o) ABS-mód visszajelző (55.o)

Tar
(

Pill
(

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fo
zott motorfordulatszám hátrányos

Fordulatszámmérő

HESD (Honda elektro-
nikus kormány-lengés-
csillapító) visszajelző 
(55.o)

 Magas hűtő
visszajelző (5
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lék üzemanyag mód 
.o)

agas hűtőfolyadék-
érséklet visszajelző 
.o)

sségfokozat kijelző 
.o)

latszámmérő piros zóna 
t motorfordulatszám tartomány)

ny olajnyomás 
 (55.o)

sségmérő

ktronikus kormány-
 visszajelző (55.o)

számmérő piros zónájában! A túlzott 
solhatja a motor élettartamát.
Műszerek (Folytatás)
Kijelzőtípus: DIGITÁLIS 

Felugró információ (52.o)

( ) Hűtő-
folyadék-
hőmérséklet 
mérő (51.o)

Az óra beállítása: 
(63.o) (84.o)

 Távfény visszajelző

Pillanatnyi 
motorozási mód 
(109.o)

ABS-mód visszajelző 
(55.o)

Információs rész (35.o)
Tarta
(49

 M
hőm
(55

Sebe
(55

Fordu
(túlzot

 Alacso
visszajelző

Sebe

HESD (Honda ele
lengéscsillapító)

Fordulatszámmérő
FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulat
motorfordulatszám hátrányosan befolyá
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ró információ (52.o)

mód visszajelző (55.o)

lék üzemanyag mód 
.o)

sségfokozat kijelző 
.o)

sségmérő

latszámmérő piros zóna 
t motorfordulatszám tartomány)

tszámmérő piros zónájában! A túlzott 
solhatja a motor élettartamát.

séklet visszajelző (55.o)
Kijelzőtípus: SÁV

Felug

( ) Hűtőfolyadék-
hőmérséklet mérő (51.o)

Óra 
Az óra beállítása: 
(63.o) (84.o)

 Távfény 
visszajelző

Pillanatnyi 
motorozási mód 
(109.o)

ABS-

Információs rész (35.o)

Tarta
(49

Sebe
(55

 Alacsony olajnyomás 
visszajelző (55.o)

Sebe

Fordu
(túlzot

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordula
motorfordulatszám hátrányosan befolyá

Fordulatszámmérő
HESD (Honda elektroni-
kus kormány-lengéscsilla-
pító) visszajelző (55.o)

 Magas hűtőfolyadék-hőmér
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ró információ (52.o)

visszajelző (55.o)

Tartalék üzemanyag 
mód (49.o)

okozat kijelző (55.o)

visszajelző (55.o)

Sebességmérő

őmérséklet visszajelző 

s kormány-
ő (55.o)
Műszerek (Folytatás)
Kijelzőtípus: NINCS 
FORDULATSZÁM

Felug

( ) Hűtőfolyadék-
hőmérséklet mérő 
(51.o)

Óra 
Az óra beállítása: 
(63.o) (84.o)

 Távfény visszajelző

Pillanatnyi motorozási 
mód (109.o)

ABS-mód 

Információs rész (35.o)

Sebességf

 Alacsony olajnyomás 

Ebben a módban a fordulatszámmérő nem jelenik meg a kijelzőn.

 Magas hűtőfolyadék-h
(55.o)

HESD (Honda elektroniku
lengéscsillapító) visszajelz
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) Hűtőfolyadék-
őmérséklet mérő 

51.o)

y visszajelző

Sebességfokozat 
kijelző (55.o)

acsony olajnyomás 
jelző (55.o)

ességmérő

latszámmérő piros zóna 
otorfordulatszám tartomány)
as hűtőfolyadék-
séklet visszajelző (55.o)

da elektronikus 
engéscsillapító) 
 (55.o)
Kijelzőtípus: GYAKORLÁS

Felugró információ (52.o)

(
h
(

Óra 
Az óra beállítása: 
(63.o) (84.o)

 Távfén

Pillanatnyi motorozási mód (109.o)

ABS-mód visszajelző 
(55.o)

Információs rész (35.o)

 Al
vissza

Seb

Fordu
(túlzott m

Dőlésszög- és gyorsuláskijelző 
(48.o)

FIGYELEM

Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zóná-
jában! A túlzott motorfordulatszám hátrányosan befolyásol-
hatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő
Tartalék üzemanyag mód (49.o)

 Mag
hőmér

HESD (Hon
kormány-l
visszajelző
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iót („LAP”) a beállítási 

 funkciót („LAP”).
eg a képernyőn néhány 

idő kapcsolóként.
jelenik, mikor bekapcsolja az 

NINCS 
ÁM

Kijelzőtípus: 
GYAKORLÁS
Műszerek (Folytatás)
SPORT mód kijelző
A SPORT mód kijelzőre váltás: Kapcsolja be („ON”) a köridő funkc
módban. (63.o) (75.o)

u Az alap kijelző módba való visszatéréshez kapcsolja ki („OFF”) a köridő
A SPORT mód kijelzőre való átváltáskor a következő üzenet jelenik m
másodpercre, majd a köridőmérő veszi át a helyét a kijelzőn.
SPORT módban a fénykürt/köridő (PASS/LAP) kapcsoló működik kör
u A SPORT mód beállítása esetén ez az üzenet abban az esetben is meg

elektromos rendszert.
Köridőmérő (57.o)

Kijelzőtípus: 
DIGITÁLIS

Kijelzőtípus: 
FORDULATSZ

Kijelzőtípus: 
ANALÓG

Kijelzőtípus: 
SÁV
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űködtetheti a kijelző 

elé választókapcsoló

felé választókapcsoló

 Bal/jobb választó-
ló
Alapműveletek
A bal kormányszáron lévő kapcsolók segítségével állíthatja be és m
különböző funkcióit.

Fénykürt/köridő 
(PASS/LAP) kapcsoló

 Lef

 Fel

 
kapcso

 kapcsolóMODE
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lható kapcsolókra 

oldalát
oldalát
apcsolót
pcsolót

lasztókapcsoló  oldalát
lasztókapcsoló  oldalát

pcsoló működtetési 
mutató
Műszerek (Folytatás)
A kijelző működtetéséhez vagy beállításához, nézze át a kijelzőn talá
vonatkozó működtetési útmutatót.

Kapcsolótípus működtetési útmutató:
 vagy : Nyomja meg a  felfelé választókapcsolót
 vagy : Nyomja meg a  lefelé választókapcsolót

: Nyomja meg a   bal/jobb választókapcsoló  
: Nyomja meg a   bal/jobb választókapcsoló  

 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  felfelé választók
 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  lefelé választóka

: Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jobb vá
: Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jobb vá

Ka
út
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tókapcsolót.
llítani (INFO 1-3).

.o)

llításait.

. oldal (Motorozási mód)

áltó rendszer kijelző
Információs rész
Az információs rész oldalai közötti váltás
Az oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a   bal/jobb válasz
A megjelenítendő információs tételeket az 1-3. oldalakon lehet beá
A megjelenítendő tételek számát is külön be lehet állítani.
A KEDVENC INFORMÁCIÓK kiválasztása (63.o) (81.o)

A megjelenítendő tételek számának beállítása (63.o) (75

A 4. oldal mutatja be a pillanatnyilag rögzített motorozási mód beá
Motorozási mód (109.o)

Gyorsváltó rendszer kijelző (56.o)

1. oldal (INFO 1) 2. oldal (INFO 2) 3. oldal (INFO 3) 4

 GyorsvCBR1000SP
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 1-3).

nt) (42.o)

 fogyasztás) (42.o)

tt kör átl.fogy.) (43.o)

 kör átlagseb.) (43.o)

lás) (44.o)

) (44.o)

 dőlésszög jobbra) (44.o)

 dőlésszög balra) (44.o)

g-

 (45.o)

 (46.o)

(46.o)
Műszerek (Folytatás)
Az alábbi tételek jeleníthetőek meg a kijelzőn az 1-3. oldalakon (INFO
TOTAL (megtett km) (37.o) CBR logó (41.o)

TRIP A („A” napi számláló) (37.o) SHIFT POINT (váltási po
TRIP A CONS. („A” napi számláló 
fogyasztás) (38.o)

LAP CONS. (megtett kör
TRIP B („B” napi számláló) (37.o) LAP AVG. CONS. (megte
INST. CONS. (pill. fogy.) (38.o) LAP AVG. SPD. (megtett
AVG. CONS. (átl.fogy.) (39.o) MAX ACC. (max. gyorsu
AVG. SPD. (átlagseb.) (39.o) MAX DEC. (max. lassulás
ELAPSED (eltelt idő) (40.o) MAX LEAN ANGLE R (max.
REV (ford.szám) (40.o) MAX LEAN ANGLE L (max.
GRIP ANGLE (gázmarkolat-állás 
szöge) (40.o)

FUEL CONS. (üzemanya
fogyasztás) (45.o)

VOLTAGE (feszültség) (41.o) AVG. CONS. (átl.fogy.) 
DATE (dátum) (41.o) AVG. SPD. (átlagseb.) 
USER LETTER (felhasználó által 
beállított szöveg) (41.o)

ELAPSED (eltelt idő)  
Üres (47.o)
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ámláló [TRIP A/B]
ullázása óta megtett 

 meg, keresse fel márka-
őrzés céljából.
 nullázása: (47.o)
Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.

Ha „------” jelenik meg, keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

„A”/„B” napi sz
A napi számláló n
távolság.

Ha „----.-” jelenik
kereskedőjét ellen
A napi számláló
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anyag-felhasználás 

n felhasznált üzemanyag-
i.
y: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
agy mile/L)
7 km/h vagy kevesebb: 
g.
,1 L/100 km (km/L, mile/gal 
tén: „0,0” jelenik meg.
 L/100 km (km/L, mile/gal 

tén: „299,9” jelenik meg.

ken kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedő-
ól.
Műszerek (Folytatás)
„A” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás [TRIP A CONS.]
Kijelzi az üzemanyag-fogyasztást az „A” napi 
számláló nullázása óta.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 299,9 GAL-ig (gallon)
● 299 L (liter) vagy 299 GAL (gallon) felett: 

„299,9” jelenik meg.
● Amikor az „A” napi számláló üzemanyag-

fogyasztást nullázza: „0,0” jelenik meg.

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló nullázásakor az „A” napi 
számláló üzemanyag-fogyasztás is nullázódik.
Az „A” napi számláló nullázása: (47.o)

Pillanatnyi üzem
[INST. CONS.]
Az adott pillanatba
mennyiséget jelzi k
A kijelzett tartomán
ig (km/L, mile/gal v
● Ha a sebessége 

„---.-” jelenik me
● Kevesebb, mint 0

vagy mile/L) ese
● Több, mint 299,9

vagy mile/L) ese

Ha a fent leírt esete
„---.-” a kijelzőn, ke
jét ellenőrzés céljáb
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folytatás

AVG. SPD.]
ességet az átlagsebesség 

ny: 0-tól 350 km/h-ig
: „---” jelenik meg.
rkerékpár kevesebb, mint 
t a motor beindítását 
 jelenik meg.
rkerékpár kevesebb, mint 
t üzemelt a motor 
etően: „---” jelenik meg.

om eseten kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedőjét 
l.
g nullázása: (47.o)
Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. CONS.]
Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 
óta érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasz-
nálás jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Kevesebb, mint 0,1 L/100 km esetén: 

„---.-” jelenik meg.
● Kevesebb, mint 0,1 km/L (mile/l vagy mile/

gal) esetén: „0,0” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén:. „---.-„ jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---.-” 
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét ellen-
őrzés céljából.
Az átlag üzemanyag-felhasználás 
nullázása (47.o)

Átlagsebesség [
Kijelzi az átlagseb
nullázása óta.
A kijelzett tartomá
● Ellenőrzőkijelző
● Amikor a moto

0,2 km-t halad
követően: „---”

● Amikor a moto
16 másodperce
beindítását köv

Ha a fent leírt hár
„---” a kijelzőn, ke
ellenőrzés céljábó
Az átlagsebessé
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latszámmérő kijelző 

ti fordulatszámát jelzi ki.
y: 0 és 16500 ford/perc 

m) felett: „16500” jelenik 

s szöge [GRIP ANGLE]
s szögét mutatja működés 

y: 0 - 90 fokig

, keresse fel márkakereske-
ljából.
Műszerek (Folytatás)
Eltelt idő [ELAPSED]
A motornak az eltelt idő nullázása óta eltelt 
üzemelési idejét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● 99:59 után visszaáll 00:00 értékre.

Ha „--:--” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
Az eltelt idő nullázása (47.o)

Numerikus fordu
[REV]
A motor percenkén
A kijelzett tartomán
(rpm) között
16500 ford/perc (rp
meg.

Gázmarkolat-állá
A gázmarkolat-állá
közben.
A kijelzett tartomán

Ha „--” jelenik meg
dőjét ellenőrzés cé
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l beállított szöveg
l kiválasztott karaktersort 

beállítása: (63.o) 

íti meg.
Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE]
A pillanatnyi feszültséget jeleníti meg.

Dátum [DATE]
Az aktuális dátumot jeleníti meg.

A kijelzett tartomány:
A hét egy napja: 
hétfőtől vasárnapig (MON-SUN)
Nap (DAY): 1-31
Hónap (MONTH): 
január-december (JAN-DEC)
Év (YEAR): 2019-2119

Az aktuális dátum beállítása: (63.o) 
(84.o)

Felhasználó álta
A felhasználó álta
mutatja.

A USER LETTER 
(82.o)

CBR logó 
A CBR logót jelen
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anyag-fogyasztás 

t kör alatti üzemanyag-

y: 0,0-tól 50,0 L-ig (liter) 
AL-ig (gallon)
0 GAL (gallon) felett: „50,0” 

att: „0,0” jelenik meg.
csen köradat: „--.-” jelenik 

m eseten kívül jelenik meg 
esse fel márkakereskedőjét 
Műszerek (Folytatás)
Váltás-visszajelző beállítási értéke 
[SHIFT POINT]
A váltás-visszajelző beállított értékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 5000 és 16500 ford/perc 
(rpm) között
● Ha a fordulatszám-visszajelző (REV 

INDICATOR) fényerősség beállítása ki van 
kapcsolva: „-----” jelenik meg.

● Amennyiben a sebességfokozat üresben 
(N) vagy 6. fokozatban van: „-----” jelenik 
meg.

A felfelé váltási pont értékének 
beállítása: (63.o) (73.o)

Megtett kör üzem
[LAP CONS.]
A legutóbb megtet
fogyasztást jelzi ki.
A kijelzett tartomán
vagy 0,0-tól 50,0 G
● 50 L (liter) vagy 5

jelenik meg.
● 0,1 L (0,1 GAL) al
● Amennyiben nin

meg.

Ha a fent leírt háro
„--.-” a kijelzőn, ker
ellenőrzés céljából.
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agsebesség 
]
tt kör átlagsebességét jelzi ki.
ny: 0-tól 350 km/h-ig

incsen köradat: „---” jelenik 

om eseten kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedőjét 
l.
Megtett kör átlag üzemanyag-
felhasználás [LAP AVG. CONS.]
A legutóbb megtett kör átlag üzemanyag-
felhasználását jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Kevesebb, mint 0,1 L/100 km esetén: 

„---.-” jelenik meg.
● Kevesebb, mint 0,1 km/L (mile/l vagy mile/

gal) esetén: „0,0” jelenik meg.
● Több, mint 299,9 L/100 km (km/L, mile/gal 

vagy mile/L) esetén: „299,9” jelenik meg.
● Amennyiben nincsen köradat: „---.-” jelenik 

meg.

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

Megtett kör átl
[LAP AVG. SPD.
A legutóbb megte
A kijelzett tartomá
● Amennyiben n

meg.

Ha a fent leírt hár
„---” a kijelzőn, ke
ellenőrzés céljábó
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zög jobbra 
LE R]
zögnek a motor beindítása 
b értékét jelzi ki.
y: 0-60 fok

et nem érzékel: „--” jelenik 

zög balra 
LE L]
ögnek a motor beindítása 
b értékét jelzi ki.
y: 0-60 fok

et nem érzékel: „--” jelenik 
Műszerek (Folytatás)
Maximális gyorsulás ezen idő alatt 
[MAX ACC.]
A gyorsulásnak a motor beindítása óta mért 
legnagyobb értékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0-1,5 G
● Amíg gyorsulást nem észlel: „--” jelenik meg.

Maximális lassulás ezen idő alatt 
[MAX DEC.]
A lassulásnak a motor beindítása óta mért 
legnagyobb értékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0-1,5 G
● Amíg lassulást nem észlel: „--” jelenik meg.

Maximális dőléss
[MAX LEAN ANG
A jobb oldali dőléss
óta mért legnagyob
A kijelzett tartomán
● Amíg dőlésszög

meg.

Maximális dőléss
[MAX LEAN ANG
A bal oldali dőléssz
óta mért legnagyob
A kijelzett tartomán
● Amíg dőlésszög

meg.
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zemanyag-fogyasztás 
]
ag-felhasználásnak a motor 
rt átlagértékét.
ny: 0,0-tól 299,9 L/100 km-

 vagy mile/L).
t 0,1 L/100 km esetén: 
eg.

t 0,1 km/L (mile/l vagy mile/
0” jelenik meg.
,9 L/100 km (km/L, mile/gal 
etén: „299,9” jelenik meg.
ag-fogyasztást nem érzékel: 
eg.

eken kívül jelenik meg „---.-” 
 fel márkakereskedőjét 
l.
Aktuális üzemanyag-fogyasztás
[FUEL CONS.]
Kijelzi az üzemanyag-felhasználásnak a motor 
beindítása óta mért értékét.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 50,0 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 50,0 GAL-ig (gallon).
● 0,04 L (0,04 GAL) alatt: „0,0” jelenik meg.
● 50 L (liter) vagy 50 GAL (gallon) felett: „50,0” 

jelenik meg.
● Amíg üzemanyag-fogyasztást nem érzékel: 

„--.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„--.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Aktuális átlag ü
[AVG. CONS. 
Kijelzi az üzemany
beindítása óta mé
A kijelzett tartomá
ig (km/L, mile/gal
● Kevesebb, min

„---.-” jelenik m
● Kevesebb, min

gal) esetén: „0,
● Több, mint 299

vagy mile/L) es
● Amíg üzemany

„---.-” jelenik m

Ha a fent leírt eset
a kijelzőn, keresse
ellenőrzés céljábó
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idő [ELAPSED ]
dítása óta eltelt üzemidőt.
y: 00:00-tól 99:59-ig 

áll 00:00 értékre.
el eltelt üzemidőt: 
g.
szer lekapcsolását 

dő lenullázódik.

ken kívül jelenik meg „--:--” 
el márkakereskedőjét ellen-
Műszerek (Folytatás)
Aktuális átlagsebesség [AVG. SPD. ]
Kijelzi a sebességnek a motor beindítása óta 
mért átlagértékét.
A kijelzett tartomány: 0-tól 350 km/h-ig
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 

0,2 km-t haladt a motor beindítását 
követően: „---” jelenik meg.

● Amikor a motorkerékpár kevesebb, mint 
16 másodpercet üzemelt a motor beindítá-
sát követően: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Aktuálisan eltelt 
Kijelzi a motor bein
A kijelzett tartomán
(óra:perc)
● 99:59 után vissza
● Amíg nem érzék

„--:--” jelenik me
Az elektromos rend
követően az eltelt i

Ha a fent leírt esete
a kijelzőn, keresse f
őrzés céljából.
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k lenullázása
 választókapcsolóval válas-
ációs oldalt (INFO1, 2, 3), 

zandó tételeket tartalmazza.
rtsa lenyomva a  oldalát 
 választókapcsolónak, míg a 
irosra nem vált.

 oldalon nincsen nullázandó 
setben nincs visszajelzés erre 

t a   bal/jobb válasz-

ijelző ANALÓG módban van, 
elt a  felfelé vagy a  
pcsolóval.
rtsa lenyomva a   bal/
soló  oldalát, míg a 
ullázódik.

dból való kilépéshez nyomja 
yomva a   bal/jobb 

 oldalát.
Üres kijelző
A kijelző üresen jelenik meg.

# Az információ
A   bal/jobb
sza ki azt az inform
mely a kívánt nullá
Nyomja meg és ta
a   bal/jobb
nullázás (RESET) p
u Amennyiben az

tétel, abban az e
a parancsra.

Válassza ki a tétel
tókapcsolóval.
u Amennyiben a k

válassza ki a tét
lefelé választóka

Nyomja meg és ta
jobb választókapc
kívánt tétel nem n
A visszaállítás mó
meg és tartsa len
választókapcsoló 
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Műszerek (Folytatás)
DŐLÉSSZÖG- ÉS GYORSULÁSKIJELZŐ
A pillanatnyi jobb és bal oldali dőlésszöget 
jelzi ki.
A pillanatnyi gyorsulást/lassulást jelzi ki.
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 mint a tartalék-üzemanyag 
n az esetben az elektromos 

olását követő 1 perc múlva 
kijelzésre.

anyag-
ő

 megtehető 
lság

A hátralévő 
üzemanyag 
mennyisége

anyag-
ő

Tartalék üzemanyag mód
Amikor az alacsony üzemanyagszint-vissza-
jelző megjelenik, abban az esetben a még 
megtehető távolság és fennmaradó üzem-
anyag mennyisége jelenik meg.
A lehető leghamarabb tankoljon.

Az üzemanyag mennyisége tartalék üzem-
anyag mód bekapcsolása esetén: 3,5 l

Ha többet tankol,
mennyisége, abba
rendszer bekapcs
visszavált normál 

Alacsony üzem
szint-visszajelz

Még
távo

Alacsony üzem
szint-visszajelz
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anyag mennyisége 
manyag üzemmódban)
 üzemanyagszint-vissza-

ült még hátralevő üzem-
ijelzése kiválasztható.
y: 3,5-től 1,0 L-ig (liter) 
L-ig (gallon)
att: „-.-” jelenik meg
 üzemanyag-mennyiséget 
-” jelenik meg
nyag mennyiségét a 
ek alapján számítja ki a 
t érték eltérhet a valójában 
zemanyag mennyiségétől.

m eseten kívül jelenik meg 
sse fel márkakereskedőjét 
Műszerek (Folytatás)
A még megtehető távolság (csak tartalék-
üzemanyag üzemmódban)
Amikor az alacsony üzemanyagszint-vissza-
jelző világítani kezd, a becsült még megtehető 
távolság jelenik meg a kijelzőn.
A kijelzett tartomány: 99-től 5 km-ig 
(mérföldig)
● 99 km (mérföld) felett: „99” jelenik meg.
● 5 km (mérföld) alatt: „--” jelenik meg.
● 1,0 l (0,2 GAL) alatt: „--” jelenik meg.
● Amíg a még megtehető távolságot nem 

érzékeli: „--” jelenik meg.
A még megtehető távolság értékét a vezetési 
körülmények alapján számítja ki a rendszer, 
tehát nem minden esetben jelenti a még való-
jában megtehető távolságot.

Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„--” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

A hátralévő üzem
(csak tartalék-üze
Amikor az alacsony
jelző világít, a becs
anyag-mennyiség k
A kijelzett tartomán
vagy 0,7-től 0,2 GA
● 1,0 l (0,2 GAL) al
● Amíg a hátralévő

nem érzékeli: „-.
A hátralévő üzema
vezetési körülmény
rendszer. A kijelzet
rendelkezésre álló ü

Ha a fent leírt háro
„-.-” a kijelzőn, kere
ellenőrzés céljából.
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hat a hűtőventilátor, ha 
Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő ( )
A kijelzett tartomány: 35 °C-tól 132 °C-ig
● 34 °C vagy kevesebb esetén: „---” jelenik meg.
● 122 ºC és 131 ºC között:

-a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít.
-a hűtőfolyadék-hőmérsékletet jelző szám villog.

● 132 °C felett:
-a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít.
-a „132°C” villog.

● Még alacsony motor-hűtőfolyadék hőmérséklet mellett is elindul
túráztatja a motort. Ez normális jelenség.
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Üzem
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ű több információt jelenít 
an az esetben az informá-
endben kerülnek megjele-

ság esetén, az információk 
eg.

d az alábbi:
elugró információk
Műszerek (Folytatás)
Felugró információk
Az alábbi esetekben felugró ablakokban 
jelenik meg az információ.
● Karbantartási információ:

Amennyiben az ellenőrzés időpontja 
közeledik.

● Hasznos információk:
ha a jármű hasznos információt szeretne 
megjeleníteni.

● Rajtelektronika mód információ:
amikor rajtelektronika módban van.

● Meghibásodási információ:
 

ha a jármű meghibásodást érzékelt az ÖHLINS 
Smart EC rendszerrel kapcsolatban.

Amennyiben a járm
meg egyszerre, abb
ciók fontossági sorr
nítésre.
Megegyező fontos
felváltva jelennek m

A fontossági sorren

CBR1000SP

Fontosság F
1
2
3

4
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Megoldás
sse fel márkakereskedőjét 
őrzés céljából.
élje le a motorolajat. 
59.o)

Megoldás
a fel az oldaltámaszt.

a meg a motorkerékpárt. 
n néhány másodpercig, 
 a kijelző elalszik. Amennyi-
a kijelző nem alszik el, keres-
l márkakereskedőjét. 
# Karbantartási információ

# Hasznos információk

Kijelzés Magyarázat
Amennyiben az időszakos 
ellenőrzés időpontja közeledik.

Kere
ellen

Amennyiben az olajcsere 
időpontja közeledik.

Cser
(1

Kijelzés Magyarázat
Amikor az oldaltámasz le van 
hajtva.

Hajts

Amikor a futómű inicializálása 
várakozik.

Állíts
Várjo
amíg
ben 
se fe

CBR1000SP
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utató

Megoldás
ektronika mód alkalmazá-
3.o) (74.o) (119.o)

Megoldás
entse sebességét és, amint 
ellenőriztesse motorkerék-
márkakereskedőjével.
Műszerek (Folytatás)
# Rajtelektronika mód információ

# Meghibásodási információ

Kijelzés Magyarázat
Amennyiben a háttér színe:
Narancssárga: a rajtelektronika 
mód engedélyezett.
Zöld: a motorfordulatszám be 
van határolva.
Szürke: a rajtelektronika mód 
nem engedélyezett.

A rajtel
sa (6

Kijelzés Magyarázat

Ha a jármű meghibásodást 
érzékelt az ÖHLINS Smart EC 
rendszerrel kapcsolatban.

Csökk
lehet, 
párját 

CBR1000SP
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ajnyomás visszajelző
rendszer bekapcsolását 
ik meg.
ítását követően kialszik.
n kezd világítani: 

lektronikus kormány-
 rendszer) visszajelző
n kezd világítani: 

lyadék-hőmérséklet 

n kezd világítani: 
Sebességfokozat-kijelző
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebes-
ségfokozatot mutatja.
u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem 

megfelelően történt meg.

ABS-mód visszajelző [ABS 1/2]
A pillanatnyi ABS-módot jeleníti meg.
Az ABS 1 mód leginkább pályahasználatra 
alkalmas.
Az ABS 2 mód utcai vagy kanyargós utakon 
való motorozásra alkalmazható leginkább.
Ha a visszajelző villog, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
Az ABS-mód kiválasztása: (63.o) 
(72.o)

 Alacsony ol
● Az elektromos 

követően jelen
● A motor beind
Ha menet közbe
(198.o)

HESD (Honda e
lengéscsillapító
Ha menet közbe
(199.o)

 Magas hűtőfo
visszajelző
Ha menet közbe
(197.o)
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mód).

an kapcsolva.
Műszerek (Folytatás)
Gyorsváltó rendszer visszajelző

A gyorsváltó rendszer pillanatnyi státuszát jeleníti meg.
A visszajelző az információs rész 4. oldalán jelenik meg (motorozási 

GYORSVÁLTÓ: (63.o) (70.o) (118.o)

A gyorsváltó rendszer ki van kapcsolva.

A gyorsváltó rendszer felfeléváltás funkció be van kapcsolva.

A gyorsváltó rendszer visszaváltás funkció be van kapcsolva.

A gyorsváltó rendszer felfelé- és visszaváltás funkciója is be v

CBR1000SP
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(75.o)

Az előző köridő

 legjobb körhöz képest
SPORT módban a köridők mért értékeit el lehet menteni. (63.o) 
Köridőmérő

A megtett körök száma Stopperóra/különbség a
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t. (63.o) (83.o)

Felhasználó által 
beállított szöveg

imális lassulás
imális jobb dőlésszög
imális gyorsulás
imális bal dőlésszög

g üzemanyag-
asználás
Műszerek (Folytatás)
Beállítási módban ellenőrizheti vagy törölheti a rögzített köradatoka

„A legjobb” (BEST) 
(a leggyorsabban megtett 
kör esetén jelenik meg)

Dátum és idő

KöridőKörszám

Max
Max
Max
Max

Átla
felh

Maximális motorfordulatszám

Maximális hűtőfolyadék-
hőmérséklet

Üzemanyag-
fogyasztás

Átlagsebesség
Maximális sebesség
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artomány

t ismétli a kijelzőn

'59"99 között

,0-tól 299,9 GAL-ig (gallon)

/L, mile/gal vagy mile/L)
özött
A köradatok az alábbiakat tartalmazzák:
Köradatok A kijelzett t

Az előző kör száma 0-99
u A 99 túllépése után a „99”-e

Az előző köridő 00'00"00 és 99'59"99 között
Stopperóra 00'00"00 és 99'59"99 között
Különbség a legjobb körhöz képest -99'59"99 és 00'00"00 és +99
Maximális sebesség 0-tól 350 km/h-ig
Átlagsebesség 0-tól 350 km/h-ig
Üzemanyag-fogyasztás 0,0-tól 299,9 L-ig (liter) vagy 0
Maximális hűtőfolyadék-hőmérséklet 35-től 132 °C-ig
Átlag üzemanyag-felhasználás 0,0-tól 299,9 L/100 km-ig (km
Maximális motorfordulatszám 0 és 16 500 ford/perc (rpm) k
Maximális gyorsulás 0-1,5 G
Maximális lassulás 0-1,5 G
Maximális jobb dőlésszög 0-60 fok
Maximális bal dőlésszög 0-60 fok
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séhez nyomja meg a 
PASS/LAP) kapcsolót 

átvált a legjobb köridőhöz 
ülönbség megjelenítésére.
 múlva a kijelző visszavált 

ő és az előző kör száma át-
ör információinak megjele-

ercen belül ismét meg-
kürt/köridő (PASS/LAP) kap-
 köridő nem kerül 

kör után az előző kör 
AP 99” ismétlődik.
Műszerek (Folytatás)
# A köridő mérése
!a Kapcsolja be („ON”) a köridő funkciót („LAP”) 

a beállítási módban. (63.o) (75.o)

!b A mérés megkezdéséhez nyomja meg a 
fénykürt/köridő (PASS/LAP) kapcsolót.
uA stopperóra megkezdi a mérést.

!c A köridő rögzíté
fénykürt/köridő (
minden körben.
uA stopperóra 

képest mért k
10 másodperc
stopperórára.

uAz előző körid
vált az előző k
nítésére.

uHa 10 másodp
nyomja a fény
csolót, akkor a
rögzítésre.

uA 99. megtett 
számánál a „L

Stopperóra

Fénykürt/
köridő 
kapcsoló
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ítása
nykürt/köridő (PASS/LAP) 
stopperóra újra megkezdi a 

tkező körtől indul.

őrzése vagy törlése
dat („LAP DATA”) menüpon-
dban. (63.o) (83.o)
!d A mérés befejezéséhez nyomja meg a 
fénykürt/köridő (PASS/LAP) kapcsolót.

A mérés újraind
Nyomja meg a fé
kapcsolót újra. A 
mérést.
u A mérés a köve

# A köridő ellen
Válassza ki a köra
tot a beállítási mó

Az előző köridő

Különbség a legjobb körhöz képest
A megtett körök száma
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  oldalát
é vagy a   bal/jobb 

képernyő tetején kerül 

oló  oldalát, míg vissza 

elzőre való visszatéréshez.
Műszerek (Folytatás)
Beállítási mód
Átváltás beállítási módba
Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jobb választókapcsoló
A kívánt menüpont kiválasztásához használja a  felfelé, a  lefel
választókapcsolót a bal kormányszáron.
u A beállítási módba kapcsoláskor az óra, az irányjelző és a sebesség a 

kijelzésre.

A beállítás befejezése
● Nyomja meg és tartsa lenyomva a   bal/jobb választókapcs

nem lép a felsőbb menüpontba.
● Nyomja meg és tartsa lenyomva a  kapcsolót a normál kij

Normál kijelző Beállítási mód

MODE



63

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

(67.o)

(68.o)

NSION M MODE)

ING MODE)

NSION A MODE)

K SHIFTER)

scsillapító
MPER)

 MODE)

isszajelző 
TOR)

fordulatszám 
E REV)

(69.o)

(70.o)

(71.o)

(72.o)

(73.o)

(74.o)
Beállítási folyamat

Nyomja meg

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Futómű M-mód (SUSPE

Funkció 
(FUNCTION)

Kijelző
(DISPLAY)

Normál kijelző

Motorozási mód (RID

Futómű A-mód (SUSPE

Gyorsváltó (QUIC

Kormány-lengé
(STEERING DA

ABS-mód (ABS

Fordulatszám-v
(REV INDICA

Rajtelektronika-mód 
(START MOD

Beállítási mód
MODE
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(75.o)

(78.o)

TNESS)

abása
IZE)

CHANIC)

ND)

ciók
ATION)

ott szöveg
)

(79.o)

(80.o)

(81.o)

(82.o)
Műszerek (Folytatás)

Nyomja meg

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva 

Fényerősség (BRIGHKijelző 
(DISPLAY)

Általános 
(GENERAL)

Kijelző személyre sz
(DISPLAY CUSTOM

Műszaki információ (ME

Háttér (BACKGROU

Kedvenc informá
(FAVORITE INFORM

Felhasználó által beállít
(USER LETTER

Funkció 
(FUNCTION)
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(83.o)

(84.o)

(UNIT)

 DATA)

E & TIME)

AGE)

szaállítása
AULT)

(85.o)

(86.o)

(86.o)
Nyomja meg

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Mértékegység Általános 
(GENERAL)

Szerviz 
(SERVICE)

Köradatok (LAP

Dátum és idő (DAT

Nyelv (LANGU

Alapbeállítások vis
(RESTORE DEF

Kijelző 
(DISPLAY)
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(88.o)

(91.o)

S INITIALIZE)

NANCE)

ENT)

)

lőzmények 
ISTORY)

(91.o)

(92.o)

(92.o)
Műszerek (Folytatás)

Nyomja meg

Nyomja meg és 
tartsa lenyomva

Gyorsváltó inicializálása (QSzerviz 
(SERVICE)

Karbantartás (MAINTE

Felszerelés (EQUIPM

Hibakód (DTC

Verseny-ECU használat e
(RACE KIT ECU USE H

Általános 
(GENERAL)
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ításra való visszatérés:
s tartsa lenyomva a   
tókapcsoló  oldalát.
beállításokat a kapcsoló 
mutatót követve.
# Motorozási mód (109.o)

Válassza ki a motorozási módot (RIDING 
MODE).
!a Válassza ki az 1., 2. vagy 3. mód („MODE 1”, 

„MODE 2” vagy „MODE 3”) funkciót a  
felfelé vagy a  lefelé kapcsolóval.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 
működtetési útmutatót követve.
u

Az „S” (futómű mód) nem jelenik meg.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre vagy lépjen vissza egy felsőbb 
menüszintre.

Az eredeti beáll
!a Nyomja meg é

bal/jobb válasz
!b Állítsa vissza a 

működtetési út

CBR1000ST

Alapbeállított érték jele
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Üzem
eltetési útm

utató ásra való visszatérés:
tartsa lenyomva a   
kapcsoló  oldalát.
állításokat a kapcsoló mű-
tót követve.

ott érték jele
Műszerek (Folytatás)
# Futómű A-mód (SUSPENSION A MODE) 

(189.o)

Az OBTi támogatás részeinek beállítási szintjét 
módosíthatja.
Az ÖHLINS Smart EC rendszer beállítása 
(185.o)

!a Válassza ki az „A 1”, „A 2” vagy „A 3” funkciót 
a  felfelé vagy a  lefelé kapcsolóval.

!b Nyomja meg a   bal/jobb 
választókapcsoló  oldalát.

!c Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 
működtetési útmutatót követve.
uAmennyiben a pálya („TRACK”) beállítást 

választotta, abban az esetben a gyorsulás 
(„ACC”) és a kanyarodás („CORNER”) 
szintje is külön beállítható.

!d A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza egy felsőbb 
menüszintre.

Az eredeti beállít
!a Nyomja meg és 

bal/jobb választó
!b Állítsa vissza a be

ködtetési útmuta

CBR1000SP

Alapbeállít
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ításra való visszatérés:
s tartsa lenyomva a   
tókapcsoló  oldalát.
beállításokat a kapcsoló 
mutatót követve.
# Futómű M-mód (SUSPENSION M 
MODE) (192.o)

Az első és hátsó futómű húzófokozati és nyomó-
fokozati csillapítását elektronikusan beállíthatja.
Az ÖHLINS Smart EC rendszer beállítása 
(185.o)

!a Válassza ki az „M 1”, „M 2” vagy „M 3” funkci-
ót a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 
működtetési útmutatót követve.

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb 
menüszintre.

Az eredeti beáll
!a Nyomja meg é

bal/jobb válasz
!b Állítsa vissza a 

működtetési út

CBR1000SP

Alapbeállított érték jele
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P” vagy „DOWN” beállítást a 
a  lefelé 
val.
nt beállítást a kapcsoló 
utatót követve.
zéséhez lépjen vissza 
e vagy lépjen vissza 
zintre.
Műszerek (Folytatás)
# Gyorsváltó (QUICK SHIFTER)

A gyorsváltó beállítása módosítható.
UP (fel): módosítsa a felfelé váltás beállítását.
DOWN (le): módosítsa a visszaváltás beállítását.

A SOFT, MEDIUM és HARD értékek a sebes-
ségváltó pedál terhelésére vonatkoznak.
A gyorsváltó alkalmazása: (118.o)

!a Válassza ki az „U
 felfelé vagy 

választókapcsoló
!b Válassza ki a kívá

működtetési útm
!c A beállítás befeje

a normál kijelzőr
a felsőbb menüs

OFF (ki) Kikapcsolva
SOFT (lágy)

AktívMEDIUM (közepes)
HARD (kemény)

CBR1000SP
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jezéséhez lépjen vissza 
re vagy lépjen vissza 
szintre.
gy is befejezheti, ha meg-
  bal/jobb választó-
 oldalát.
# Kormány-lengéscsillapító (STEERING 
DAMPER)

A kormány-lengéscsillapító (STEERING 
DAMPER) beállítása módosítható.
A kormány-lengéscsillapító csillapítási szintje a 
lágy („SOFT”), közepes („MEDIUM”) vagy ke-
mény („HARD”) beállítási szintek közül választ-
ható ki.
Az egyes szintek karakterisztikája
SOFT: agilisabb kormányzási érzés (alap-
beállított érték).
MEDIUM: közepes beállítás a lágy és kemény 
között.
HARD: stabilabb kormányzási érzés nagy 
sebességű motorozáshoz.
!a Válassza ki kormány-lengéscsillapító csillapí-

tási szintjét a lágy („SOFT”), közepes („MEDI-
UM”) vagy kemény („HARD”) beállítások 
közül a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.

!b A beállítás befe
a normál kijelző
a felsőbb menü
uA beállítást ú

nyomja a 
kapcsoló 
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Műszerek (Folytatás)
# ABS-mód (ABS MODE)
Az ABS-mód változtatható.
Választhat az „ABS1 (TRACK)” (pálya) vagy 
„ABS2 (SPORT)” ABS-módok közül.
!a Válasszon az „ABS1 (TRACK)” (pálya) vagy az 

„ABS2 (SPORT)” beállítások közül a  felfelé 
vagy a  lefelé választókapcsolóval.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza egy felsőbb 
menüszintre.
uA beállítást úgy is befejezheti, ha meg-

nyomja a   bal/jobb választó-
kapcsoló  oldalát.
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HTNESS)
ő fényereje beállítható.
lló beállítási tartomány: 
F) vagy 1-8
a („OFF”) menüpont került 
kor a váltás-visszajelző ki van 

tervallum („INTERVAL”), a 
HIFT POINT”) vagy a 
RIGHTNESS”) beállítások 
elé vagy a  lefelé 
lóval.
vánt beállítást a kapcsoló 
mutatót követve.
jezéséhez lépjen vissza a nor-
gy lépjen vissza egy felsőbb 
# Fordulatszám-visszajelző 
(REV INDICATOR)

A váltás-visszajelző beállítását módosíthatja.

INTERVALLUM
A váltás-visszajelző világítási intervalluma 
módosítható.
u Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 

0-500 ford/perc (rpm)

Váltási pont (SHIFT POINT)
A váltási pont igény szerint beállítható.
u Ha a sebességfokozatonkénti („FOR EACH 

GEAR”) beállítás van kiválasztva, akkor a 
váltási pont minden egyes 
sebességfokozathoz külön beállítható.

u Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 
5000-16500 ford/perc (rpm)

Fényerősség (BRIG
A váltás-visszajelz
u Rendelkezésre á

Kikapcsolva (OF
u Ha a kikapcsolv

kiválasztásra, ak
kapcsolva.

!a Válasszon az in
váltási pont („S
fényerősség („B
közül a  felf
választókapcso

!b Válassza ki a kí
működtetési út

!c A beállítás befe
mál kijelzőre va
menüszintre.
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torfordulatszámot a  
 lefelé választókapcsolóval.
zéséhez lépjen vissza a nor-
y lépjen vissza a felsőbb me-

y is befejezheti, ha meg-
  bal/jobb választó-
oldalát.
Műszerek (Folytatás)

A váltás-visszajelzővel kapcsolatos 
információk: (95.o)

# Rajtelektronika-mód fordulatszám 
(START MODE REV)

A rajtelektronika-módban a motor fordulat-
száma beállítható.
A rajtelektronika-mód alkalmazása: 
(119.o)

u Rendelkezésre álló beállítási tartomány: kikap-
csolva (OFF) vagy 6000-9000 ford/perc (rpm)

!a Válassza ki a mo
felfelé vagy a 

!b A beállítás befeje
mál kijelzőre vag
nüszintre.
uA beállítást úg

nyomja a 
kapcsoló  
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ijelzőbeállítás 
rmál kijelzőként:
vánt képernyőbeállítást a „01”, 
közül a  felfelé vagy a  
apcsolóval.
jezéséhez lépjen vissza a nor-
gy lépjen vissza a felsőbb me-

or jelenik meg, amikor rögzíti 
llítást vagy a rögzített képer-
 képernyőként használja.
# A kijelző személyre szabása (DISPLAY 
CUSTOMIZE)

Három különböző kijelző stílus állítható be és 
menthető el, mint normál kijelző.
A következőkből választhat és állíthatja össze 
kedvenc stílusát: kijelző stílus („DISPLAY 
STYLE”), fordulatszám stílus („REV STYLE”), kör 
(„LAP”) és információ („INFO”).

Egy elmentett k
alkalmazása no
!a Válassza ki a kí

„02” vagy „03” 
lefelé választók

!b A beállítás befe
mál kijelzőre va
nüszintre.
uA dátum akk

a kijelzőbeá
nyőt normál

DISPLAY TYPE : kiválaszthatja a kijelző 
típusát.

REV STYLE : módosíthatja a fordulat-
számmérő stílusát.

LAP : választhat az alap (STD) és 
SPORT mód közül.

INFO : módosíthatja az információs 
területen megjelenítendő té-
telek számát.
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Kicsinyített nézet
Műszerek (Folytatás)
A kijelző szerkesztése és rögzítése:
!a Válassza ki a szerkesztés („EDIT”) menü-

pontot a kapcsoló működtetési útmutatót 
követve.

!b Válassza ki a kijelző típust („DISPLAY TYPE”), 
a fordulatszám-stílust („REV STYLE”), a kört 
(„LAP”) vagy az információt („INFO”) a  
felfelé vagy a  lefelé választókapcsolóval.

!c Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 
működtetési útmutatót követve.
uA jelenlegi kijelző beállítást a kicsinyített 

nézetben lehet ellenőrizni.
uA SPORT módba való kapcsoláshoz 

válassza a bekapcsolva („ON”) beállítást a 
kör („LAP”) menüben.

!d A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb 
menüszintre.
uA dátum akkor jelenik meg, amikor rögzíti 

a kijelzőbeállítást vagy a rögzített képer-
nyőt normál képernyőként használja.
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ve

A kijelző nevének szerkesztése:
A kijelző nevének maximum 10 karakter 
adható meg.
!a Válassza ki a szerkesztés („EDIT”) menü-

pontot a kapcsoló működtetési útmutatót 
követve.

!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a   
bal/jobb választókapcsoló  oldalát.

!c Szerkessze a kijelző nevét.
uEgy karakter kiválasztásához használja a 

 felfelé, a  lefelé és a   bal/
jobb választókapcsolót.

uEgy karakter rögzítéséhez használja a mód 
kapcsolót.

!d Válassza az „OK” menüpontot és nyomja 
meg a  kapcsolót.MODE

Kijelző ne
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Műszerek (Folytatás)
# Műszaki információ (MECHANIC)
A járművel kapcsolatos aktuális információkat 
jeleníti meg.
Az alábbi információkat jeleníti meg.
● Fordulatszámmérő
● Sebességfokozat
● Gázmarkolatállás
● Hűtőfolyadék-hőmérséklet
● Akkumulátor-feszültség
Fordulatszám
mérő

Sebesség-
fokozat

Gázmarkolat-
állás

Hűtőfolyadék-
hőmérséklet

Akkumulátor-
feszültség
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# Fényerősség (BRIGHTNESS)
A háttérvilágítás fényerejét 8 fokozatban lehet 
állítani, vagy beállíthatja automatikusra.
Automatikus fényerősség-szabályzás: 
(229.o)

A kijelző elsötétülhet, ha nagyon felforrósodik. 
Ha nem áll vissza az eredeti fényerőre, vegye 
fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

!a Válassza ki a háttérvilágítás fényerősséget 
a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb me-
nüszintre.
uA beállítást úgy is befejezheti, ha meg-

nyomja a   bal/jobb választó-
kapcsoló  oldalát.
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Műszerek (Folytatás)
# Háttér (BACKGROUND)
A háttér beállítását két különböző kategória 
között válthatja, vagy beállíthatja automatikus 
szabályzásra.
Automatikus háttérszabályzás: (229.o)

!a Válasszon az automatikus („AUTO”), fekete 
(„BLACK”) vagy fehér („WHITE”) beállítások 
közül a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb me-
nüszintre.
uA beállítást úgy is befejezheti, ha meg-

nyomja a   bal/jobb választókap-
csoló  oldalát.
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jezéséhez lépjen vissza a 
e vagy lépjen vissza a felsőbb 

rületen megjelenítendő 
ijelző személyre szabásának 
MIZE”) beállításától függően 
 (75.o)

vagy
# Kedvenc információk 
(FAVORITE INFORMATION)

Módosíthatja az „INFO1”, „INFO2”, és „INFO3” 
képernyők információs részében kijelzett 
információk típusát.
Amennyiben az információs területen 
megjelenítendő tételek száma nullára 
(„NONE”) van beállítva, abban az esetben a 
kedvenc információk („FAVORITE 
INFORMATION”) menüpont nem 
alkalmazható. (63.o) (75.o)

!a Válassza ki az „INFO1”, „INFO2” vagy „INFO3” 
opciót a  felfelé vagy a  lefelé válasz-
tókapcsolóval.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló mű-
ködtetési útmutatót követve.
uHa egy olyan tételt jelöl ki, amely egy másik 

területen már kijelölésre került, akkor a ko-
rábban megjelölt tétel automatikusan ki-
sötétedik.

!c A beállítás befe
normál kijelzőr
menüszintre.

Az információs te
tételek száma a k
(„DISPLAY CUSTO
változik. (63.o)
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Műszerek (Folytatás)
# Felhasználó által beállított szöveg (US-

ER LETTER)
A USER LETTER opciónál maximum 10 karakter 
adható meg.
!a Válassza ki a „USER LETTER”-t.
!b Kezdje el szerkeszteni a „USER LETTER” 

szöveget.
uEgy karakter kiválasztásához használja a 

 felfelé, a  lefelé és a   bal/
jobb választókapcsolót.

uEgy karakter rögzítéséhez használja a mód 
kapcsolót.

!c Válassza az „OK” menüpontot és nyomja 
meg a  kapcsolót.MODE
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datok törlése:
s tartsa lenyomva a   
tókapcsoló  oldalát.
a kapcsoló működtetési 
tve állíthatja alaphelyzetbe.
# Köradatok (LAP DATA)
A rögzített köradatokat ellenőrizheti vagy 
törölheti.
Amennyiben nincsen rögzített köradat, a kör-
adat („LAP DATA”) menüpont nem választha-
tó ki.

A megtett körökhöz kapcsolódó egyéb 
információk megjelenítéséhez nyomja meg a 

 felfelé vagy a  lefelé választókapcsolót.

A köridőmérő használata: (57.o)

A rögzített köra
!a Nyomja meg é

bal/jobb válasz
!b A köradatokat 

útmutatót köve
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Műszerek (Folytatás)
# Dátum és idő (DATE & TIME)
!a Válassza ki a 24 vagy 12 órás órabeosztást 

(„24h vagy 12h”), az évet („YEAR”), hónap/na-
pot („MONTH/DAY”), óra/percet („HOUR/
MINUTE”) vagy a de/du („am/pm”) beállítá-
sokat a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló mű-
ködtetési útmutatót követve.
uAmikor a „24 / 12” opció 24 órás kijelzésre 

van beállítva, a de/du („am/pm”) beállítás 
nem alkalmazható.

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb me-
nüszintre.
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-fogyasztáshoz szeretné ki-
0km” vagy „km/L” mérték-
lőtte a sebesség („SPEED”) 
kell választani a „km/h” mér-

 az „mph” van kiválasztva, a 
ile/L” is kiválasztható.
# Mértékegység (UNIT)

A sebesség, a megtett távolság és az üzem-
anyag-felhasználás mérő mértékegysége 
változtatható.
!a Válassza ki a sebesség („SPEED”) vagy az 

üzemanyag-fogyasztás („FUEL CONS.”) pon-
tot a  felfelé vagy a  lefelé választó-
kapcsolóval.
uA hőmérséklet („TEMP”) megjelenik a 

kijelzőn, de nem alkalmazható.
!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 

működtetési útmutatót követve.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb me-
nüszintre.

Ha az üzemanyag
választani az „L/10
egységet, akkor e
menüpontban ki 
tékegységet.
Ha a sebességhez
„mile/gal” vagy „m

ED, II ED, II GS típusok
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 visszaállítása (RESTORE 

ott értékek visszaállíthatóak.

pcsoló működtetési útmu-
ze el.
Műszerek (Folytatás)
# Nyelv (LANGUAGE)
A rendszer által használt nyelvet lehet meg-
változtatni.
!a Válassza az angol („English”) vagy török 

(„Turkish”) nyelvbeállítást a  felfelé vagy 
 lefelé választókapcsolóval.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre vagy lépjen vissza a felsőbb me-
nüszintre.
uA beállítást úgy is befejezheti, ha meg-

nyomja a   bal/jobb választó-
kapcsoló  oldalát.

# Alapbeállítások
DEFAULT)

Az eredetileg beállít

A visszaállítást a ka
tatót követve végez
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d (RIDING MODE)
scsillapító 
PER)

RITE) kiválasztása
O) kiválasztás oldal
 MODE)
GE)
A visszaállítás során az alábbi tételek állnak 
vissza a gyári alapbeállításra.
●  

Gyorsváltó (QUICK SHIFTER)
●  

Futómű A/M mód 
(SUSPENSION A/M MODE)

● Köradatok (LAP DATA)
● Kijelző személyre szabása 

(DISPLAY CUSTOMIZE)
● Fordulatszám-visszajelző (REV INDICATOR)
● Fényerősség (BRIGHTNESS)
● Háttér (BACKGROUND)
● Felhasználó által beállított szöveg 

(USER LETTER)
● Kedvenc információk (FAVORITE 

INFORMATION)
● Dátum és idő (DATE & TIME)
● Mértékegység (UNIT)
● Rajtelektronika-mód fordulatszám 

(START MODE REV)

● Motorozási mó
● Kormány-lengé

(STEERING DAM
● Kedvenc (FAVO
● Információ (INF
● ABS-mód (ABS
● Nyelv (LANGUA

CBR1000SP

CBR1000SP
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y:
CE):
őszakos karbantartás
l -99999 km-ig
l -99999 mérföldig)
lajcsere:
l -99999 km-ig
l -99999 mérföldig)
d) után: „-” jelenik meg.

): ---, január-december 

 2019-2119
Műszerek (Folytatás)
# KARBANTARTÁS
Ellenőrizheti a következő időszakos karban-
tartás idejét és módosíthatja a következő idő-
szakos karbantartás beállításait.

A felsőbb menüszintre való visszalépéshez, 
nyomja meg és tartsa lenyomva a  
kapcsolót.

A kijelzett tartomán
Távolság (DISTAN

A következő id
-----, 12875-tő
-----, (8000-tő
A következő o
-----, 12875-tő
-----, (8000-tő
u0 km (mérföl

Dátum (DATE): 
Hónap (Month
(JAN-DEC)
Év (Year): ----,

A következő időszakos karbantartás

A következő olajcsere

MODE
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Amennyiben átlépi az alábbi értékeket, egy 
felugró információ jelenik meg a normál 
kijelzőben. (52.o)

● „500 km” vagy „300 mile” a következő 
időszakos karbantartásig.

● „100 km” vagy „60 mile” a következő 
olajcseréig.

● Egy hónappal a beállított hónap előtt.

Ha a távolság nem lett beállítva, akkor „-----” 
jelenik meg.

A karbantar-
tással kapcso-
latos felugró 
információ



90

Üzem
eltetési útm

utató

nt beállítást a kapcsoló 
utatót követve.
(„DISTANCE”) beállítása 
mja és nyomva tartja a  

 lefelé választókapcsolót, 
es nagyságrendben ugrik.

STANCE) rendelkezésre álló 
mánya:
bantartás

tól 12000 km-ig 
00 mérföldig)

tól 6000 km-ig 
00 mérföldig)

tól 12000 km-ig 
00 mérföldig)
zéséhez lépjen vissza 
e vagy lépjen vissza 
zintre.

S típus
Műszerek (Folytatás)
A következő karbantartási időpont 
beállítása
!a Válassza ki az „ ” (időszakos karbantartás) 

vagy az „ ” (olajcsere) ikont a  felfelé 
vagy a  lefelé választókapcsolóval.

!b Válassza ki a kívá
működtetési útm
uHa a távolság 

közben lenyo
felfelé vagy a 
az érték 1000-

uA távolság (DI
beállítási tarto
Időszakos kar

-----, 100-
(100-tól 8 0

-----, 100-
(100-tól 40

Olajcsere
-----, 100-
(100-tól 80

!c A beállítás befeje
a normál kijelzőr
a felsőbb menüs

Kivéve II G

II GS típus
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cializálása 
)
lizálása („QS INITIALIZE”) 
őn, de nem alkalmazható.
# Felszerelés (EQUIPMENT)
A felszerelés („EQUIPMENT”) megjelenik a 
kijelzőn, de nem alkalmazható.

# Gyorsváltó ini
(QS INITIALIZE

A gyorsváltó inicia
megjelenik a kijelz
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sználat előzmények 
USE HISTORY)
ználatának előzményei 
E HISTORY”) megjelenik a 
kalmazható.
Műszerek (Folytatás)
# Hibakód (DTC)
A járműben pillanatnyilag fennálló problémá-
kat jeleníti meg.
Amennyiben valamilyen probléma merül fel a 
rendszerben, abban az esetben egy hibakód 
(DTC) jelenik meg.
Csökkentse sebességét és, amint lehet, ellen-
őriztesse motorkerékpárját márkakereskedő-
jével.

# Verseny-ECU ha
(RACE KIT ECU 

A verseny-ECU has
(„RACE KIT ECU US
kijelzőn, de nem al

DTC bejegyzések
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k, keresse fel 

atékszabályozó működik.

lző visszajelző

bekapcsolását követően 
ők (96.o)

d világítani: (200.o)

er bekapcsolását 
. Körülbelül 5 km/h 
k, jelezve, hogy a 
működőképes.

zó-visszajelző

or a nyomatékszabályozó 
a.

zó kikapcsolva 
Visszajelzők
Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjü
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

● Villog, amikor a nyom
 Bal oldali irányjelző visszajelző

 Jobb oldali irányje

Az elektromos rendszer 
jelenik meg rövid időre.

Váltási pont visszajelz

Ha menet közben kez

● Az elektromos rendsz
követően jelenik meg
sebesség felett kialszi
nyomatékszabályozó 

 Nyomatékszabályo

Akkor jelenik meg, amik
rendszer ki van kapcsolv

 Nyomatékszabályo
visszajelző
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fékrendszer) visszajelző
kapcsolását követően 
rmű elérte a 10 km/h-nál 

világítani: (199.o)

kapcsolását követően 

világítani: (198.o)

tt benzin-
básodásra 
IL)
Visszajelzők (Folytatás)

 ABS (Blokkolásgátló 
Az elektromos rendszer be
jelenik meg. Kialszik, ha a já
nagyobb sebességet.
Ha menet közben kezd 

Az elektromos rendszer be
jelenik meg rövid időre.
Ha menet közben kezd 

 PGM-FI (Programozo
befecskendezés) meghi
figyelmeztető lámpa (M
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 Kormányzár-visszajelző
Rövid időre jelenik meg a kormányzár 
bekapcsolásakor.
Kormányzár: (102.o)

Az elektromos rendszer bekapcsolását 
követően jelenik meg rövid időre.
Amikor a Honda SMART kulcs 
visszajelző villog: (201.o)

 Honda SMART kulcs visszajelző

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

A: Váltási pont 
(SHIFT POINT) érték 
B: Intervallum 
(INTERVAL) érték

iros
Kék
Visszajelzők (Folytatás)

A visszajelzők villogásának/világításának 
időzítése és fényerőssége a fordulatszám-
visszajelző („REV INDICATOR”) beállításától függ.
A váltási pont visszajelzők beállítása (63.o) (73.o)

A váltási pont visszajelzők a motorfordulat-
szám alapján villognak vagy világítanak.

Váltási pont visszajelzők A visszajelző színei

A – (B × 6)
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám
Motorfordulatszám

A – (B × 5)
A – (B × 4)
A – (B × 3)
A – (B × 2)
A – (B × 1)

A

A – (B × 6)
A – (B × 5)
A – (B × 4)
A – (B × 3)
A – (B × 2)
A – (B × 1)

A

Fehér
P

Definíció:
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ően. (Az irányjelzők manu-
irányjelző a sávváltás után 
usan kikapcsol. Egyes ese-
omatikus irányjelző-
roncsokat használja.

apcsolva.
lognak még 
98

Üzem
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utató

Kapcsolók
Fényváltó kapcsoló/fénykürt/köridő (PASS/LAP) kapcsoló
● : Távolsági fény
● : Tompított fény

 Irányjelző kapcsoló

 Kürtgomb

Az irányjelző automatikusan kikapcsol a kanyarodás befejezését követ
álisan is kikapcsolhatók a kapcsoló megnyomásával.) Sávváltáskor az 
7 másodperccel vagy 150 m (164 yard) megtételét követően automatik
tekben az irányjelzés kikapcsolásához szükséges idő változhat. Az aut
kikapcsolás megfelelő működése érdekében mindig a javasolt gumiab

●  /LAP: A távolsági fényszórót villogtatja. 
A köridőméréshez is ez használandó. (57.o)

 Vészvillogó kapcsoló
Bekapcsolt elektromos rendszer esetén kapcsolható be. Lekapcsol-
ható függetlenül attól, hogy az elektromos rendszer be vagy ki van-e k
u A vészvillogó bekapcsolását követően az irányjelzők folyamatosan vil

az elektromos rendszer lekapcsolása esetén is.
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a meg a  gyújtáskapcsolót.
sa el a /  gyújtáskapcsoló 
 az óramutató járásával 
ző irányba.

lja az elektromos rendszert 
ndításához/motorozáshoz.

ja a motort.

zeli a kormányzárat. (102.o)

sa el a /  gyújtáskapcsoló 
 az óramutató járásával el-
 irányba és tartsa ott.
Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, 
reteszeli a kormányzárat.
u Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

aktiválva van-e (105.o) és lépjen be 
a működési tartományba. (106.o)

Nyomj
Forgas
gyűrűt
ellenke

Bekapcso
a motor i

Leállít

Retes

Gyújtás  (be) kapcsoló

/  (ki/zárás) gyújtáskapcsoló gyűrű

Forgas
gyűrűt
lenkező

 (Zárás)

 (Ki)

 (Be)
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ítsa a kapcsolót  
 a motor leállításához.

 (bekapcsolt) állásban 
soló/  indítógomb

csoló

ésére és 
)

Kapcsolók (Folytatás)

 Felfelé választókapcsoló

u Vészhelyzetben áll
(kikapcsolt) állásba

Normális esetben 
kell maradnia.

Motorleállító kapc

  Bal/jobb választókap

 Lefelé választókapcsoló

 kapcsolóMODE

Ezek a kapcsolók a kijelző kezel
beállítására szolgálnak. (33.o
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anikus kulcsot lehet kinyitni.
nkoláskor vagy a hátsó ülés 
nni.
ecsukásakor kerülje a vele 

inyitása
mbot a mechanikus kulcs 

la, hogy a kulcsot teljes 
a.
ecsukása
 helyére, miközben nyomva 

Mechanikus kulcs
 KI/BE kapcsoló
Ez a kapcsoló a Honda SMART kulcs 
rendszer be-, ill. kikapcsolására szolgál, 
valamint az is ellenőrizhető vele, hogy be 
van-e kapcsolva a rendszer. (105.o)

Kioldógomb
Ezzel a gombbal a mech
A mechanikus kulcsot ta
leszerelésekor kell előve
A kulcs kinyitásakor és b
való érintkezést.
A mechanikus kulcs k
Nyomja meg a kioldógo
kinyitásához.
u Bizonyosodjon meg ró

terjedelmében kinyitott
A mechanikus kulcs b
Nyomja vissza a kulcsot a
tartja kioldógombot.
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 gyújtáskapcsoló gyűrűt az 
val ellenkező irányba az elekt-
ekapcsolásához.
 ki balra a kormányt.
Kapcsolók (Folytatás)
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.
u Az U-zár alkalmazásakor ügyeljen arra, 

nehogy a kerék megsérüljön.

# Zárás
!a Forgassa el a /

óramutató járásá
romos rendszer l

!b Teljesen fordítsa

!b

/  (ki/zárás) 
gyújtáskapcso-
ló gyűrű

!c
Fordítsa el és 
tartsa meg
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gy a Honda SMART kulcs 
 (105.o) és lépjen be 
tományba. (106.o)

  gyújtáskapcsolót.
r automatikusan kiold.
yzár visszajelző villog, a 

 nincs kioldva, mert túl nagy 
rmányra.
etben fordítsa el a kormányt 
sig, majd nyomja meg a  gyúj-
. (A kormány úgy is kioldható, 
perceken belül azután, hogy a 
visszajelző villogni kezdett, tel-
ja balra a kormányt.)

szajelző

!c Forgassa el a /  gyújtáskapcsoló gyűrűt 

az óramutató járásával ellenkező irányba és 
tartsa ott.
uA kormányzár-visszajelző rövid ideig vilá-

gít és a kormányzár automatikusan lezá-
ródik.

uAmennyiben a visszajelző villog, abban az 
esetben a kormányzár nem zárt le telje-
sen, mert a kormány nem lett teljesen bal-
ra kifordítva.
Ebben az esetben fordítsa el a kormányt 
balra végállásig, majd fordítsa el a gyújtás-
kapcsoló gyűrűt az óramutató járásával el-
lenkező irányba és tartsa meg. (A kormány 
úgy is lezárható, hogy másodperceken 
belül azután, hogy a kormányzár-vissza-
jelző villogni kezdett, teljesen kifordítja 
balra a kormányt.)
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kor-
mányzár le van zárva.

# Nyitás
!a Ellenőrizze, ho

aktiválva van-e
a működési tar

!b Nyomja meg a
uA kormányzá
uHa a kormán

kormányzár
erő hat a ko
Ebben az es
balra végállá
táskapcsolót
hogy másod
kormányzár-
jesen kifordít

Kormányzár-vis
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Honda SMART kulcs rendszer
A Honda SMART kulcs rendszer lehetővé teszi 
a főkapcsoló működtetését egy kulcs behelye-
zése nélkül.
A rendszer a motorkerékpár és a Honda 
SMART kulcs közötti kétirányú hitelesítés se-
gítségével ellenőrzi, hogy a kulcs egy regiszt-
rált Honda SMART kulcs-e.

A Honda SMART kulcs rendszer alacsony in-
tenzitású rádióhullámokat használ. Az orvosi 
eszközök, mint például szívritmusszabályzók, 
működését befolyásolhatja.
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LED

KI/BE gomb
A Honda SMART kulcs rendszer be-
kapcsolása

# A Honda SMART kulcs rendszer aktivá-
lása és deaktiválása

Nyomja le a KI/BE gombot, míg a Honda SMART 
kulcs LED-jének színe meg nem változik.

# A Honda SMART kulcs rendszer státu-
szának ellenőrzése

Enyhén nyomja meg a KI/BE gombot. 
A Honda SMART kulcs LED-je mutatja a kulcs 
állapotát.
Amikor a Honda SMART kulcs LED-je:

Zöld: (aktív) a Honda SMART kulcs 
rendszer hitelesítése 
elvégezhető.

Piros: (inaktív) a Honda SMART kulcs 
rendszer hitelesítése nem 
végezhető el.
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űködtethető, amikor a 
s az ábrán jelölt területen 

kulcs üzemanyagtankra 
 kommunikációs zavarokat 
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
Működési tartomány
A Honda SMART kulcs rendszer alacsony 
intenzitású rádióhullámokat használ. Ezért az 
alábbi körülmények között a működési 
tartomány szűkebb vagy tágabb lehet, illetve 
a Honda SMART kulcs rendszer nem biztos, 
hogy megfelelően működik.
● Amikor a Honda SMART kulcs eleme 

merülőben van.
● Amikor erős rádióhullámokat sugárzó léte-

sítmények vannak a közelben, mint például 
TV-tornyok, erőművek, rádióállomások 
vagy repülőterek.

● Amikor a Honda SMART kulcsot laptoppal 
vagy olyan vezeték nélküli kommunikációs 
eszközökkel együtt tárolja mint egy rádió 
vagy mobiltelefon.

● Amikor a Honda SMART kulcs fém 
tárgyakhoz ér vagy be van burkolva velük.

A rendszer akkor m
Honda SMART kulc
belül van.
u A Honda SMART 

történő helyezése
okozhat.
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nda SMART kulcs a működési 
l található abban az esetben 
eket bárki elvégezheti:
ítása
kioldása
ánál a Honda SMART 

száll a motorkerékpárról 
etve vezetés közben.

nda SMART kulcsot az 
Ha a Honda SMART kulcs a motorkerékpár 
működési tartományán belül tartózkodik, még 
akkor is, ha egy fal vagy üveg választja el a 
motorkerékpártól, bárki fel tudja oldani a 
gyújtáskapcsoló zárolását és be tudja indítani 
a motorkerékpárt. Amennyiben Ön távol 
tartózkodik motorkerékpárjától, de a Honda 
SMART kulcs még mindig a működési 
területen belül van, deaktiválja a Honda 
SMART kulcs rendszert.
A Honda SMART kulcs rendszer 
aktiválása vagy deaktiválása (105.o)

Amennyiben a Ho
tartományon belü
az alábbi művelet
● A motor beind
● A kormányzár 
Mindig tartsa mag
kulcsot, amikor le
vagy felszáll rá, ill

Ne helyezze a Ho
utasülés alá!
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endszer kikapcsolása
 gyújtáskapcsoló gyűrűt 
sával ellenkező irányba.
 kulccsal hagyja el a 
ányt (106.o) vagy 
a SMART kulcs rendszert 

. (105.o)

SMART kulcs rendszer 
gfelelően (202.o)
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
Ha az elektromos rendszer bekapcsolt 
állásban van, a motorkerékpár még egy olyan 
személy által is üzemeltethető, akinek nincs 
hitelesített Honda SMART kulcsa.
Amennyiben leparkolja motorkerékpárját, 
minden esetben kapcsolja le az elektromos 
rendszert és zárja le a kormányzárat. 
(102.o)

A gyújtáskapcsoló működtetése

# Az elektromos rendszer bekapcsolása
!a Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

aktiválva van-e, és lépjen be a működési 
tartományba. (105.o)

!b Nyomja meg a  gyújtáskapcsolót. (99.o)
uAz elektromos rendszer bekapcsol, és a 

motor indítható.

# Az elektromos r
!a Forgassa el a /

az óramutató járá
!b A Honda SMART

működési tartom
kapcsolja a Hond
inaktív állapotba

Amikor a Honda 
nem működik me

Honda
SMART kulcs
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uális motorozási mód

ték
Motorozási mód
A motorozási mód változtatható.
A motorozási mód az alábbi paraméterek 
szerint változtatható.

P: Motorteljesítmény
T: Nyomatékszabályozó szint
W: Egykerekezésgátló szint
EB: Motorfék

 
S: Futómű mód

Ha „-” jelenik meg, keresse fel márkakereske-
dőjét ellenőrzés céljából.

CBR1000SP

Akt

P-érték

T-érték

EB-ér
S-mód

W-érték
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S-mód 
A1 (TRACK) (pálya)

A2 (SPORT)
A3 (RAIN) (eső)

CBR1000SP
Motorozási mód (Folytatás)
Három különböző motorozási mód létezik.
A rendelkezésre álló módok: 1., 2. vagy 3. mód 
(MODE 1, MODE 2 vagy MODE 3).
Az egyes értékeket külön lehet módosítani.

A S-mód beállítása külön módosítható.
CBR1000SP

Alapbeállítás
Motorozási mód P-érték T-érték W-érték EB-érték

1. MÓD 1 2 2 3
2. MÓD 2 5 2 3
3. MÓD 5 8 3 1
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rekezésgátló szint)
atban állítható be. 
 beállítási tartomány: 1-3
nyabb egykerekezésgátló szint.
b egykerekezésgátló szint.
 az egykerekezésgátló ki van 

rfék szint)
zatban állítható be.
 beállítási tartomány: 1-3
endelkezésre a legnagyobb 

ndelkezésre a legkisebb 

 mód)

ítási móddal rendelkezik. A ren-
ok: A1, A2, A3, M1, M2 és M3
rt EC rendszer beállítása 
P-érték (Motorteljesítmény szint)
A P-érték 5 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 1-5
u Az 1. szint a legnagyobb teljesítmény.
u A 5. szint a legkisebb teljesítmény. 

T-érték (Nyomatékszabályozó szint)
A T-érték 10 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 0-9
u Az 1. a legalacsonyabb nyomatékszabályozási 

szint.
u A 9. a legmagasabb nyomatékszabályozási szint.
u A 0. szint esetén a nyomatékszabályozó ki van 

kapcsolva.
u Amennyiben a T-érték 0-ra van állítva, a W-érték 

automatikusan 0-ra áll át.
u Ha az elektromos rendszert kikapcsoltból be-

kapcsolt állapotba kapcsolja úgy, hogy a T-érték 
0-ra van beállítva, akkor a T-érték automatiku-
san 1-re áll át. A W-érték visszaáll arra a szintre, 
amin a T-érték 0-ra állítása előtt volt.

W-érték (Egyke
A W-érték 4 fokoz
Rendelkezésre álló
u Az 1. a legalacso
u A 3. a legerőseb
u A 0. szint esetén

kapcsolva.
EB-érték (Moto
Az EB-érték 3 foko
Rendelkezésre álló
u Az 1. szinten áll r

motorfékhatás.
u A 3. szinten áll re

motorfékhatás.
S-mód (Futómű

Az S-mód hat beáll
delkezésre álló mód
Az ÖHLINS Sma
(185.o)

CBR1000SP
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 motorozási mód

eg a  kapcsolót.MODE

1. MÓD

2. MÓD

3. MÓD
Motorozási mód (Folytatás)
A motorozási mód kiválasztása:
A motorozási mód a  kapcsoló 
minden egyes megnyomásával változik.
u A motorozási mód módosításakor a P-, T-, W- 

és EB-értékek egy rövid időre megjelennek az 
INFO területen.

Az S-érték is megjelenik a kijelzőn.

MODE

CBR1000SP

 kapcsolóMODE
Aktuális

Nyomja m
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 a motorozási módot, amit 
ani. (112.o)

„FAVORITE”) részben meg-
ramétertípusok módosítása
 tartsa lenyomva a  felfelé 
é választókapcsolót a 
asztásához.
(„FAVORITE”) részben 
dő paraméterértékek 

 felfelé vagy a  lefelé 
ót az érték kiválasztásához.
em lehet 0-ra állítani a 
FAVORITE”) részben.
csak a kijelző beállítási 
et átállítani 0-ra. (63.o) 
A motorozási mód beállítása

A P-, T-, W- és EB-értékek módosíthatóak.

A P-, T-, W-, EB-értékek és az S-mód 
módosíthatóak.

A motorozási módot a kijelző motorozási 
mód beállítás képernyőjén lehet módosítani. 
(63.o) (67.o)

A kedvencek („FAVORITE”) részben megjelenő 
értéket anélkül lehet megváltoztatni, hogy 
belépne a kijelző beállítási módba.

!a  Válassza ki azt
szeretne beállít

!b A kedvencek (
jelenítendő pa
Nyomja meg és
vagy a  lefel
paraméter kivál
A kedvencek 
megjeleníten
módosítása
Nyomja meg a 
választókapcsol
uA T-értéket n

kedvencek („
A T-értéket 
módban leh
(67.o)

CBR1000ST

CBR1000SP

Kedvencek 
(FAVORITE)
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 meg és tartsa lenyomva a 
elé választókapcsolót

 meg a  lefelé válasz-
olót

 meg a  felfelé válasz-
olót

 meg és tartsa lenyomva 
felé választókapcsolót

lfelé választókapcsoló

efelé választókapcsoló
Motorozási mód (Folytatás)

CBR1000SP

Nyomja
 felf

Nyomja
tókapcs

Nyomja
tókapcs

Nyomja
a  le

 Fe

 L
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g róla, hogy a motorleállító 
sban van-e.

ányzár reteszelését. (103.o)

ktromos rendszert. (105.o)

égváltót üresbe (az  vissza-
gy húzza be a kuplungkart, 
ben tudja beindítani a motor-
ve, hogy az oldaltámasz fel 

 indítógombot gázadás nélkül.

percen belül nem indul, kapcsolja le 
szert és várjon 10 másodpercet a 
 előtt, hogy az akkumulátor ismét 

s alapjárat és a motor túlpörgetése a 
endszer károsodásához vezethet.
isban a gázkar rángatása vagy az 
gas alapjárat a kipufogó-könyökök 
heti elő.
a gázkar teljesen nyitott állapotában.

N

A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a 
motort, függetlenül attól, hogy a motor hideg 
vagy meleg.
Ez a motorkerékpár Honda SMART kulcs 
rendszerrel van felszerelve. Motorozás 
közben mindig tartsa magánál a Honda 
SMART kulcsot. (104.o)

!a Győződjön me
kapcsoló  állá

!b Oldja ki a korm
!c Aktiválja az ele
!d Állítsa a sebess

jelző világít), va
hogy sebesség
kerékpárt, felté
van hajtva.

!e Nyomja meg az

!a

!b !c
!d

!e

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másod
az elektromos rend
következő indítózás
feltöltődhessen.

● A hosszan tartó maga
motor és a kipufogór

● A felmelegedési fáz
5 percig is tartó ma
elszíneződését idéz

● A motor nem indul 
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A motor beindítása (Folytatás)
Ha a motor nem indul:
!a Adja rá teljesen a gázt, és nyomja le 

az indítógombot 5 másodpercig.
!b Ezután ismételje meg a normális indítási 

műveletsort.
!c Ha a motor beindult és az alapjárat egyenet-

len, adjon egy kis gázt.
!d Ha a motor nem indul, várjon 10 másod-

percet, mielőtt megismételné az !a és !b lé-
péseket.

# Ha a motor nem indul (196.o)
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ámasz mellett kapcsol 
a, a motor leáll.
Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 6 előre-
meneti sebességfokozattal rendelkezik.

Ha kihajtott oldalt
sebességfokozatb

1
N

2
3

4
5

6.
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tával a sebességváltás 
ódon elvégezhető.
ködése külön is ki- és 
alamint van lehetőség 
pedálterhelés érzékenysé-

ra is fel- és visszaváltás 

GM-FI meghibásodásra fi-
pa világít vagy a sebesség-
ző helyén „-” villog, lehet, 
ó rendszer nem működik. 
ül bármelyik előfordul, ke-
ereskedőjét, amint lehet.

állításának módosítása 
)

Sebességváltás (Folytatás)
Gyorsváltó (QUICK SHIFTER)

Ez a rendszer lehetővé teszi a gyors sebesség-
váltást mindkét irányba a kuplung és a gázkar 
működtetése nélkül.
u A rendszer nem működik, ha úgy vált felfelé, 

hogy a gázmarkolat zárt állásban van.
u A rendszer abban az esetben működik, ha a 

motorfordulatszám nagyobb mint 1500 ford/
perc (rpm) felfelé váltás közben, visszaváltás 
közben pedig, ha a fordulatszám nagyobb 
mint az alapjárat.

u A rendszer behúzott kuplungkar esetén nem 
működik.

● Amennyiben „-” jelenik meg a sebesség-
fokozat-visszajelzőn, abban az esetben a 
gyorsváltó rendszer nem működik.

● Amennyiben a gyorsváltó nem működik 
megfelelően, abban az esetben a kuplung 

normál használa
hagyományos m

● A gyorsváltó mű
bekapcsolható, v
a sebességváltó-
gének beállításá
közben.

● Amennyiben a P
gyelmeztető lám
fokozat-visszajel
hogy a gyorsvált
Ha a fentiek köz
resse fel márkak

# A gyorsváltó be
(63.o) (70.o

CBR1000SP



119folytatás

Üzem
eltetési útm

utató

a mód alkalmazása
tort. (115.o)

esen a motorkerékpárt.
RT módot. (63.o) 

s tartsa lenyomva a  felfelé 
lé választókapcsolót és a fény-
ASS/LAP”) kapcsolót, míg a 
mód („START MODE”) üzenet 
ik a képernyőn.
Rajtelektronika mód
A jármű képes a motor nyomatékának sza-
bályzására az álló helyzetből történő lehető 
legoptimálisabb gyorsulás érdekében.

Ez a rendszer a kuplungot nagyon nagy 
igénybevételnek teszi ki. A rendszer gyakori 
alkalmazása a motor élettartamának csökke-
néséhez vezethet.
A kuplungot márkakereskedőjével ellenőriz-
tesse és cseréltesse le, amennyiben szükséges.

A rajtelektronik
!a Indítsa be a mo
!b Állítsa meg telj
!c Állítsa be a SPO

(75.o)

!d Nyomja meg é
vagy a  lefe
kürt/köridő („P
rajtelektronika 
meg nem jelen

3VIGYÁZAT
A rajtelektronika mód közúton történő 
alkalmazása az Ön és más közlekedők, 
mint például gyalogosok vagy más jár-
művezetők sérüléséhez vagy akár halálá-
hoz is vezethet.

Csak zárt versenypályán alkalmazza a 
rajtelektronika módot.
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nem jelenik a képernyőn na-
rben.
délyezve van.
gváltót egyes sebességi 

ort a gázkar teljesen nyitott 

atszám be van határolva a 
 mód fordulatszámnál 
E REV”) beállított értékre, a 
áció hátterének a színe na-

 zöldre vált és az összes 
sszajelző villogni kezd. 
latszám beállítása: (63.o) 

űködtesse a kuplungot.
úzását követően a 
 mód beszabályozza az 

matékot.
Rajtelektronika mód (Folytatás)
Az alábbi esetekben a rajtelektronika mód 
(„START MODE”) üzenet szürke háttérben 
jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy a 
rendszer működése nem engedélyezett.
●A jármű nincsen teljesen nyugalmi álla-

potban.
●A nyomatékszabályozó ki van kapcsolva.
●A sebességváltó nincsen üresben vagy 

egyes fokozatban.
●Az oldaltámasz le van hajtva.
●A gázkar nincsen teljesen elzárva.
●A hűtőfolyadék hőmérséklete túl ala-

csony.
●A rajtelektronika mód fordulatszám 

(„START MODE REV”) ki van kapcsolva 
(„OFF”). (63.o) (74.o)

!e Nyomja meg és tartsa lenyomva a  felfelé 
vagy a  lefelé választókapcsolót és a fény-
kürt/köridő („PASS/LAP”) kapcsolót, míg a 
rajtelektronika mód („START MODE”) felugró 

információ meg 
rancssárga hátté
A rendszer enge

!f Tegye a sebessé
fokozatba.

!g Indítsa be a mot
állása mellett.
uA motorfordul

rajelektronika
(„START MOD
felugró inform
rancssárgáról
váltási pont vi
A motorfordu
(73.o)

uFokozatosan m
uA kuplung beh

rajtelektronika
optimális nyo
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e érdekében a rendszer a 
ő 180 másodpercen belül 
jra.
A motor beindítását követően a rendszer az 
alábbi feltételek egyikének teljesülése esetén 
kikapcsol.
● Elérte a 3. sebességfokozatot.
● 1. sebességfokozatban elérte a váltási pont 

visszajelző határértékének motorfordulat-
számát. (63.o) (73.o)

● A dőlésszög meghaladta a 20 fokos értéket.
● Teljesen visszaengedte a gázkart.

A kuplung védelm
használatot követ
nem aktiválható ú

Felugró információ

Váltási pont 
visszajelzők



csol, ha:
et;

pcsolva;
 lassulása normális 

omja a vészvillogó 

 bekapcsol
indkét oldali 
ányjelző villog

ő villog
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Vészfékezést jelző vészvillogó
A vészvillogó automatikusan bekapcsol 
hirtelen fékezés esetén, amennyiben 50 km/h 
(31 mph) vagy nagyobb sebességgel utazik, és 
mindkét irányjelzőt gyorsan villogtatva 
figyelmezteti az Ön mögött haladó járművet. 
Ez lehetővé teszi, hogy az Ön mögött haladó 
megfelelő lépéseket tegyen az úgynevezett 
ráfutásos baleset megelőzése érdekében.

A vészvillogó kikap
● felengedi a fékek
● az ABS ki van ka
● a motorkerékpár

mértékű lesz;
● a vezető megny

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen fékezés történik

A féklámpa
M
ir

Mindkét oldali irányjelző visszajelz
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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 a vészvillogó 
bekapcsolt állapota esetén nem lép üzembe.

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



itása
ltő sapka nyitásához nyissa 
ezze be a mechanikus 
l a kulcsot az óra járásával 
.
rása
tően nyomja be a helyére a 
 be nem záródik.
anikus kulcsot és zárja le a 

kulcs nem vehető ki, ha az 
etöltő sapka nincsen bezárva.

GYÁZAT
yúlékony és robbanékony 
ggal tevékenykedik, könnyen 
vedhet.
 és mindenféle hőt, szikrát 
 távol a motorkerékpártól!
oglalkozzon üzemanyaggal!
l a kicsepegett üzemanyagot!
124
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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 95-ös vagy magasabb oktánszámú 
üzemanyag használatához tervezték.
Üzemanyagtank térfogat: 16,1 l
# Tankolás és üzemanyag útmutató (18.o)

A tanksapka kiny
Az üzemanyag-betö
fel a zárfedelet, hely
kulcsot és fordítsa e
megegyező irányba
A tanksapka lezá
!a A tankolást köve

tanksapkát, amíg
!b Vegye ki a mech

zárófedelet.
uA mechanikus 

üzemanyag-b
Mechanikus kulcs

Szintlemez
Tanksapka Zárfedél

3VI
A benzin rendkívül g
anyag. Ha üzemanya
súlyos balesetet szen
● Állítsa le a motort

vagy tüzet tartson
● Csak nyílt térben f
● Azonnal törölje fe
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IGYÁZAT
saktartón lógó bukósisakkal na-
akadhat a hátsó kerékbe vagy 
úlyos, akár halálos balesetet 

ja a sisaktartót, ha a motorke-
otorozzon sisaktartón rögzített 
A felszerelések tárolása
Sisaktartó
A sisaktartók az utasülés alján találhatóak.

u Csak akkor használja a sisaktartót, ha a motor-
kerékpár parkol.

# Az utasülés leszerelése (154.o)

Sisaktartó

D-karika a sisakon

3V
A motorozás egy si
gyon veszélyes: be
futóműbe, ezáltal s
okozva.

Csak akkor használ
rékpár parkol. Ne m
sisakkal!
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erelése (154.o)
A felszerelések tárolása (Folytatás)
Szerszámkészlet/Kezelési könyv
A szerszámkészlet az utasülés alatt található.
A kezelési könyv a szerszámkészletben 
található.

# Az utasülés lesz

Szerszámkészlet

Kezelési könyv
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A karbantartás fontossága

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

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.
és hagyja az elektromos 
 lekapcsolva.
erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt vagy egy 
yt használva.
ddig ne érjen a motorhoz, 
khez és egyéb forró 
 le nem hűlnek, mivel 
át!
okolt esetben, jól szellőző 
a be.

antartás
128

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. 2 129. oldal

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

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort 

rendszert teljesen
● Állítsa le a motork

egyenletes talajra 
karbantartó állván

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

● A motort csak ind
helyiségben indíts

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott 
motorkerékpár vagy elhanyagolt 
probléma súlyos vagy akár halálos 
balesethez vezethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb
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Karbantartás
Karbantartási terv

 szereplő karbantartási 
os fenntartási költség része, 
erviz felszámít Önnek. Őriz-
at. Ha a motorkerékpárját 
izonylatokat a járművel 
l adni az 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 szerviztevé-
kenységet, kitöltse a megfelelő rovatot.

Minden, a tervben
munkálat a szokás
melyet a márkasz
ze meg a számlák
eladja, ezeket a b
együtt tovább kel

A Honda azt javas
szerelési munkála
próbautat a moto
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Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendsze-
res csere

Lásd: 
oldalszám48

32
–

124
175

–
–
–

159
159

–
3 évente 161

–
–
–

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

ellenőrzés 
2 134. oldal

Gyakoriság*1

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

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2 
Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *3

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó 
rendszer, (ED, II ED típus)
A karbantartás nehézségi foka Karb

: Közepes. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését márkakereskedésében 
végeztesse el, hacsak nincs birtokában a szükséges szerszámoknak és tudásnak.
Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos Honda javítási könyvben.

:

:
:: Szaktudást igényel. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését Honda 

szakemberrel végeztesse el.

Kivéve II GS típus
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Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám48

32
–

168
171

2 évente 164
165
134
166
176

–
–

172
167
179

2 évente –
–

145
–

tást.
a motorkerékpárját.
Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2134. oldal

Gyakoriság*1

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

Kipufogógáz-szabályzó kábel
Hajtólánc Minden 1 000 km (600 mi):  
Hajtólánc-vezető
Fékfolyadék *3

Fékbetét-kopás
Fékrendszer
Féklámpa-kapcsoló
Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungrendszer
Oldaltámasz
Futómű
Első teleszkópvilla olaj (CBR1000SP) Minden 15000 km (10000 mi): 
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.
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Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendsze-
res csere

Lásd: 
oldalszám36

24
–

124
175
148

: –
–

159
159

–
3 évente 161

–
–

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

ellenőrzés 
2134. oldal

Gyakoriság*1

× 1000 km 1 6 12 18 24 30
× 1000 mi 0,6 4 8 12 16 20

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2 
Gyújtógyertya Minden 24000 km (16000 mi): , Minden 48000 km (32000 mi)
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Motor alapjárati 
fordulatszám
Hűtőfolyadék *3

Hűtőrendszer
Másodlagos levegő-
ellátó rendszer
A karbantartás nehézségi foka Karb

: Közepes. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését márkakereskedésé-
ben végeztesse el, hacsak nincs birtokában a szükséges szerszámoknak és tudásnak.
Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos Honda javítási könyvben.

:

:
:: Szaktudást igényel. A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelését Honda 

szakemberrel végeztesse el.

II GS típus
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Karbantartás

Éves el-
lenőrzés

Rendsze-
res csere

Lásd: 
oldal-
szám

30 36
20 24

–
168
171

2 évente 164
165
134
166
176

–
–

172
167
179

2 évente –
–

145
–

 el a karbantartást.
özött használja motorkerékpárját.
Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2134. oldal

Gyakoriság*1

× 1000 km 1 6 12 18 24
× 1000 mi 0,6 4 8 12 16

Kipufogógáz-szabályzó kábel
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
Első teleszkópvilla olaj (CBR1000SP) Minden 15000 km (10000 mi): 
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak
Megjegyzés:
*1 : Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal végezze
*2 : Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények k
*3 : A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.



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

st. 2 164., 2 165. oldal
győződjön meg a lámpák, 
 kürt megfelelő 

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

roncsok – ellenőrizze 
másukat, és szükség szerint 
5. oldal
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iztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
ulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
ibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
yon fontos, nem csak a biztonság miatt, de 
zért is, mert távol a lakott területektől egy mű-
ödészavar vagy lapos gumiabroncs rendkívül 
ellemetlen lehet.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:
Üzemanyagszint – tankoljon, ha szükséges. 
2 124. oldal
Gázmarkolat - bizonyosodjon meg arról, hogy 
visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e. 2 175. oldal
Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 157. oldal
Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 
2 161. oldal

● Hajtólánc – ellenő
feszességét, kenje
szükséges. 2 168.

● Fékrendszer- ellen
Első és hátsó: ellen
és a fékbetétkopá

● Világítás és kürt – 
az irányjelzők és a
működéséről.

● Motorleállító kapc
működését. 2 100

● Kuplung - ellenőri
Állítsa be a holtját
szükséges. 2 172.

● Oldaltámasz gyújt
ellenőrizze, hogy 
2 167. oldal

● Kerekek és gumiab
állapotukat és nyo
fújja fel őket. 2 14

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.
Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és biz-
tonság 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 jármű színkódját azonosító címke a vázon 
található, az utasülés alatt.

Alkatrészek cseréje

Kivéve II GS típus

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

Alkatrészcsere e
Honda vagy ann
motorkerékpárj
jóváhagyott alk

Színkód címke
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kkumulátoron azt jelenti, 
áztartási hulladékként 

 hulladék akkumulátor ve-
szségre és a környezetre is.
lyi törvényeket és előíráso-

kezelésével kapcsolatban.
Motorkerékpárja lítium-ion (li-ion) akkumulátor-
ral rendelkezik. 2 138. oldal

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.

Akkumulátor

FIGYELEM

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

CBR1000SP

CBR1000ST

Ez a jel az a
hogy tilos h
kezelni.

FIGYELEM

A helytelenül kezelt
szélyes lehet az egé
Mindig kövesse a he
kat az akkumulátor 
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saruk megtisztítása
mulátort. 2 150. oldal
dálni kezdtek, és fehér színű 
et, mossa le őket meleg vízzel 
árazra.

IGYÁZAT
 normális helyzetben is 
yes hidrogéngázt bocsát 

ngtól az akkumulátor 
melynek ereje könnyen 
sérüléseket vagy halált.

hát és arcvédőt, vagy 
berrel végeztesse el a 
# Mi a teendő vészhelyzetben?
Az alábbiak előfordulása esetén azonnal fordul-
jon orvoshoz.
● Elektrolit fröccsent a szemébe:

u Folyamatosan mossa a szemét hideg vízzel 
legalább 15 percen keresztül. A nagynyo-
mású víz szemsérülést okozhat.

● Elektrolit fröccsent a bőrére:
u Távolítsa el az érintett ruhadarabokat és 

mossa le alaposan a bőrét.
● Elektrolit fröccsent a szájába:

u Alaposan öblítse ki a száját vízzel, de ne 
nyelje le!

# Az akkumulátor
1. Vegye ki az akku
2. Ha a saruk korro

anyag borítja ők
és törölje őket sz

3V
Az akkumulátor
robbanásveszél
ki.

Szikrától vagy lá
felrobbanhat, a
okozhat súlyos 

Viseljen védőru
képzett szakem
karbantartást.
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m-ion (li-ion) akkumulátor-
ítsa meg az akkumulátorsa-
tak vagy korrodáltak.

) akkumulátor

kkumulátoron azt jelenti, 
áztartási hulladékként 

 hulladék akkumulátor ve-
szségre és a környezetre is.
lyi törvényeket és előíráso-

kezelésével kapcsolatban.
3. Ha a saruk erőteljesen korrodálódtak, tisztítá-
sukhoz használjon drótkefét vagy csiszoló-
papírt. Viseljen védőszemüveget.

4. Tisztítás után helyezze vissza az akkumulátort.

Az akkumulátornak meghatározott élettartama 
van. Az akkumulátorcserével kapcsolatban 
egyeztessen márkakereskedőjével. Csere esetén 
csak egy ugyanolyan típusú, karbantartásmentes 
akkumulátort használjon.

Motorkerékpárja lítiu
ral rendelkezik. Tiszt
rukat, ha elkoszolód

FIGYELEM

A nem gyári Honda elektromos kiegészítők 
felszerelése túlterhelheti az elektromos 
rendszert, ezzel lemerítve az akkumulátort és 
esetleg tönkretéve a rendszert.

Lítium-ion (li-ion

Ez a jel az a
hogy tilos h
kezelni.

FIGYELEM

A helytelenül kezelt
szélyes lehet az egé
Mindig kövesse a he
kat az akkumulátor 

CBR1000SP
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IGYÁZAT
 gyúlékony oldószert 
az elektrolit.

 nem megfelelő kezelése 
égési sérüléseket lehet 

mulátort távol hőtől, 
 lángtól.
gyerekeket az akkumulá-

ét az akkumulátort!
re az akkumulátor 

z akkumulátort ütés-
# Mi a teendő vészhelyzetben?
Az alábbiak előfordulása esetén azonnal fordul-
jon orvoshoz.
● Elektrolit fröccsent a szemébe:

u Folyamatosan mossa a szemét hideg vízzel 
15 percen keresztül. A nagynyomású víz 
sérülést okozhat a szemben.

● Elektrolit fröccsent a bőrére:
u Távolítsa el az érintett ruhadarabokat és 

mossa le alaposan a bőrét.
● Elektrolit fröccsent a szájába.

u Alaposan öblítse ki a száját vízzel, de ne 
nyelje le!

3V
Az akkumulátor
tartalmaz, mint 

Az akkumulátor
esetén komoly 
szenvedni.

● Tartsa az akku
szikrától, nyílt

● Ne engedjen 
tor közelébe!

● Ne szerelje sz
● Ne zárja rövid

pólusait!
● Ne tegye ki a

veszélynek!



Karbantartási alapelvek

140

Karbantartás

 elektromos kiegészítők 
lheti az elektromos 
erítve az akkumulátort és 
 rendszert.
# Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 150. 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 meghatározott élettartama 
van. Az akkumulátorcserével kapcsolatban 
egyeztessen márkakereskedőjével. Csere esetén 
csak egy ugyanolyan típusú lítium-ion (li-ion) 
akkumulátort használjon.

FIGYELEM

A nem gyári Honda
felszerelése túlterhe
rendszert, ezzel lem
esetleg tönkretéve a
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mételten kiég, valószínűleg 
ásodás van a rendszerben. 
reskedőjét ellenőrzés céljából.

sztás és az olaj minősége a 
eknek és az eltelt időnek 
ik.
rizze a motorolajszintet és tölt-

t motorolajból, ha szükséges. A 
jat mihamarabb le kell cserélni.

lasztása
jjal kapcsolatban nézze át a 
ű fejezetet. 2 241. oldal

nda motorolajat használ, 
n található adatokat, hogy 
bi normáknak:
vány*1: MA

 10W-30
3: SG vagy magasabb
A biztosítékok az elektromos áramköröket védik 
a motorkerékpáron. Ha a motorkerékpáron vala-
milyen elektromos berendezés nem működik, 
először azt kell ellenőrizni, hogy nem égett-e ki 
egy biztosíték. 2 220. oldal
# A biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Kapcsolja le az elektromos rendszert a biztosítékok 
kivételéhez és ellenőrzéséhez. Ha egy biztosíték 
kiégett, egy azonos értékű biztosítékot helyezzen 
be. A biztosíték értékével kapcsolatban nézze át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2242. oldal

Ha egy biztosíték is
elektromos meghib
Keresse fel márkake

A motorolaj-fogya
vezetési körülmény
megfelelően változ
Rendszeresen ellenő
sön utána az ajánlot
koszos vagy régi ola

# A motorolaj kivá
A javasolt motorola
„Specifikációk” cím

Ha nem eredeti Ho
ellenőrizze a címké
megfelel-e az aláb
● JASO T 903 szab
● SAE-szabvány*2:
● API-osztályozás*

Biztosítékok

FIGYELEM

Amennyiben nagyobb értékű biztosítékot szerel be, úgy meg-
nő az elektromos rendszer meghibásodásának a kockázata.

Kiolvadt 
biztosíték

Motorolaj
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tén töltsön utána vagy 
dékot. Csak bontatlan 
 fékfolyadékot. Utántöltés 

ellenőriztesse a fékrendszert 
l.

resen ellenőrizni és kenni kell. 
ze a láncot, ha sokat motoro-
agy sebességen vagy rend-
 gázzal. 2 168. oldal

lhetnek a műanyag és fényezett ele-
kicsepegett folyadékot és alaposan 

dék:
rake Fluid vagy ezzel 
*1. A JASO T 903 szabvány egy jelzőszám, amely alap-
ján a 4 ütemű motorok számára választható moto-
rolajakat 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 
energiatakarékos („Energy Conserving” vagy 
„Resource Conserving”) API címkével!

Csak vészhelyzet ese
cserélje le a fékfolya
dobozból használjon
esetén mihamarabb 
márkakereskedőjéve

A hajtóláncot rendsze
Gyakrabban ellenőriz
zik rossz útfelületen, n
szeresen gyorsít teljes

Olajkód
Olaj osztályozás

Nem javasolt Javasolt

Fékfolyadék

FIGYELEM

A fékfolyadéktól megsérü
mek. Azonnal törölje fel a 
mossa le.

Javasolt fékfolya
Honda DOT 4 B
egyenértékű

Hajtólánc
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s
se után tisztítsa meg a láncot 
iközben a hátsó kereket 

 száraz ruhát és lánctisztítót, 
gyűrűs láncokhoz fejlesztettek 
 kefét, ha koszos a lánc.
e szárazra és kenje be az 
gal.
yag:

gyűrűs láncokhoz 
tólánc kenőanyag
elkezésre, használjon SAE 80 
űolajat.
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 kené
A holtjáték ellenőrzé
és fogaskerekeket, m
forgatja. Használjon
amit kifejezetten O 
ki. Használjon puha
Tisztítás után törölj
ajánlott kenőanyag

FIGYELEM

Soha ne használjon új láncot kopott lánc-
kerekekkel, mert az korai lánckopáshoz 
vezethet!

Normális
(JÓ)

Kopott
(CSERE)

Sérült
(CSERE)

Javasolt kenőan
Kifejezetten O 
kifejlesztett haj
Ha nem áll rend
vagy 90 hajtóm
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nt, amely fagyálló folyadék 
evert oldata.

 fagyállót tartalmazó oldat 
delmet a korrózió és a hideg 

állót tartalmazó oldat 
biztosít hideg éghajlaton is.

50% desztillált víz

otorokhoz való hűtő-
íz használata korróziót 

ongkong, Makaó
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 
kerülését. Kerülje a lánckenőanyag túlzott 
mértékű használatát és a kenőanyag ruhára vagy 
motorkerékpárra permetezését.

Csak HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐ-
FOLYADÉKOT használjon, vízzel való hígítás 
nélkül. Az eredeti HONDA GYÁRI ELŐKEVERT 
HŰTŐFOLYADÉK kiválóan véd a korróziótól és 
túlmelegedéstől.
A hűtőfolyadékot a karbantartási tervben előírtak 
alapján kell ellenőrizni és cserélni. 2 129. oldal

Pro Honda HP Coola
és desztillált víz elők

A 40%-nál kevesebb
nem biztosít kellő vé
ellen.
A 60%-nál több fagy
megfelelő védelmet 

Javasolt hűtőfolyadék
India, Nepál, Hongkong, Makaó

Koncentráció:
50% fagyálló és 

FIGYELEM

A nem alumínium m
folyadék vagy csapv
okozhat.

Kivéve India, Nepál, H
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őrzése
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-

gyazódott szög vagy egyéb 
ze azt is, hogy nincs-e a gumi-
ban dudor vagy kitüremkedés.

pás ellenőrzése

broncsokat, nincs-e rajtuk 
# A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Szemrevételezéssel ellenőrizze az abroncsokat, 
majd használjon légnyomásmérőt legalább ha-
vonta egyszer, illetve ha úgy ítéli meg, hogy lapo-
sak 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 ellen

zatban nincs-e beá
éles tárgy. Ellenőriz
abroncsok oldalfalá

# A rendellenes ko

Ellenőrizze a gumia
rendellenes kopás.

Gumiabroncsok (Ellenőrzés/Csere)

Jobb oldal
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iltják az 1,6 milliméternél 
ű gumiabroncs használatát.

GYÁZAT
ott vagy nem 
jt gumiabroncsok 

os balesetet 

si könyvben leírtakat a 
újására és 
onatkozóan.
# 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 
gumiabroncsot.

 
A német törvények t
kisebb profilmélység

A profilmélység jelző 
helyének jelölése

v. TWI

3VI
A túlságosan kop
megfelelően felfú
súlyos vagy halál
okozhatnak.

Kövesse a kezelé
gumiabroncs felf
karbantartására v

Németország
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IGYÁZAT
ő gumiabroncs ronthatja 
a kezelhetőségét, stabili-
yos vagy halálos balese-

si könyvben ajánlott 
ust szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 241. 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.

3V
A nem megfelel
motorkerékpárj
tását, amely súl
tet okozhat.

Mindig a kezelé
gumiabroncstíp
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Ez a motorkerékpár viszkóz légszűrőbetéttel van 
ellátva.
A levegőfújással történő tisztítás során a viszkóz 
betét megsérülhet és csökkenhet a szűrési telje-
sítmény.
Ne Ön végezze el a karbantartást! Szervizeltesse 
márkakereskedőjével.

Légszűrő
II GS típus
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Szerszámok
A szerszámkészlet az utasülés alatt található. 
2 154. oldal

A benne levő szerszámokkal bizonyos út 
menti javítások, kisebb beállítások és alkat-
részcserék hajthatók végre.

● 3 mm-es imbuszkulcs
● 5 mm-es imbuszkulcs
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Pozitív saru

Akkumulátor
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A
kkumulátor
CBR1000ST

Gumiszalag

Pozitív saruNegatív saru

Akkumulátor

CBR1000SP

Gumiszal

Negatív saru



A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése u Akkumulátor

151

Karbantartás

s
z eltávolítás fordított sor-
 vissza. Először mindig 
össe vissza. Ellenőrizze, 
s anyák rendesen meg van-

isszacsatlakoztatását 
e az órát. 2 84. oldal
egfelelő kezelése 
a át a „Karbantartási 
szt. 2 134. oldal 
emerül” 2 218. oldal
# Eltávolítás
Győződjön meg róla, hogy az elektromos 
rendszer le van-e kapcsolva.
1. Távolítsa el a vezetőülést. 2 153. oldal
2. Akassza ki a gumiszalagot.
3. Vegye le a negatív - sarut az akkumulátorról.
4. Vegye le a pozitív + sarut az akkumulátorról.
5. Távolítsa el az akkumulátort és vigyázzon, 

nehogy elejtse a sarurögzítő anyákat.

# Visszaszerelé
Az alkatrészeket a
rendjében szerelje
a pozitív + sarut k
hogy a csavarok é
nak-e húzva.
Az akkumulátor v
követően állítsa b
Az akkumulátor m
érdekében, olvass
alapelvek” című ré
„Az akkumulátor l
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zépső tüske alját.
a patentet a furatba.
épső tüskét, hogy rögzítse 
Patent
# Eltávolítás

1. Nyomja be a középső tüskét, hogy kioldja 
a rögzítést.

2. Húzza ki a patentet a furatból.

# Visszaszerelés

1. Nyomja be a kö
2. Helyezze vissza 
3. Nyomja be a köz

a patentet.
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ítőcsavarokat és az alátéte-
 vezetőülést hátra- és felfelé.

s
tve a mélyedésbe szerelje 
ülést.
 az alátéteket és a rögzítő-

ögzítőcsavarokat.
meghúzva ellenőrizze, hogy 
elően lezáródott-e.
Vezetőülés # Eltávolítás
Távolítsa el a rögz
ket, majd húzza a

# Visszaszerelé
1. A fület beillesz

vissza a vezető
2. Helyezze vissza

csavarokat.
3. Húzza meg a r

Felfelé enyhén 
az ülés megfel

Fül

VezetőülésMélyedés

Rögzítőcsavarok

Alátét

Alátét
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anikus (hagyományos) 
 ülészárba.

chanikus kulcsot az óra 
yező irányba, majd húzza 
e és felfelé.

a fület a mélyedésbe.
omja le az utasülés hátsó 

eghúzva ellenőrizze, hogy 
ően lezáródott-e.
követően automatikusan 

y bezárja a kulcsot az 
rekeszbe!
Utasülés # Eltávolítás
1. Helyezze a mech

gyújtáskulcsot az
2. Fordítsa el a me

járásával megeg
az utasülést előr

# Visszaszerelés
1. Helyezze vissza 
2. Ezt követően ny

részét.
Felfelé enyhén m
az ülés megfelel

Az ülés a lecsukást 
záródik.
Ügyeljen rá, nehog
utasülés alatti tároló

Utasülés

ÜlészárMechanikus kulcs

Fül

Mélyedés
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atenteket. 2 152. oldal
savarokat és az „A” és „B” 
arokat.
alsó idomot óvatosan.

r „A” alsó idom csavarok

Patent

m

Alsó idom

# eltávolítás
1. Távolítsa el a p
2. Távolítsa el a c

alsó idom csav
3. Távolítsa el az 

CsavarAlsó idom

Patent

Csövek

„A” alsó idom csavarok
„B” alsó idom csavar

Alsó idom

Csavar

„B” alsó idom csava

Alsó ido
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# Visszaszerelés
1. Szerelje vissza az alsó idomot a kiszerelés 

fordított sorrendjében.
2. Vezesse el a csöveket az alsó idom nyílásán 

keresztül.
3. Húzza meg az „A” és „B” alsó idom 

csavarokat.

4. Csavarja be, majd húzza meg a csavarokat.

5. Helyezze vissza a patenteket.

Nyomaték: 1,0 N·m (0,1 kgf·m)

Nyomaték: 10 N·m (1,0 kgf·m)
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Motorolaj

Olajbetöltő-
nyílás sapka

Felső szint

Alsó szint

ca
A motorolaj ellenőrzése
1. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
2. Kapcsolja le az elektromos rendszert, állítsa 

le a motort és várjon 2–3 percig.
3. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
4. Vegye ki a nívópálcát és törölje tisztára.
5. Majd helyezze vissza anélkül, hogy vissza-

csavarná.
6. Az olajszintnek a nívópálca felső és alsó 

szintjelzése között kell lennie.
7. Helyezze vissza a nívópálcát.

Nívópál
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z olajbetöltő-nyílás sapkát.

lasztással kapcsolatban 
tartási alapelvek” című 

gfelelő olajszinttel vagy olaj-
 motor súlyosan károsodhat. 
lönböző gyártmányú és be-
k negatívan befolyásolhat-

lung működését.
A motorolaj betöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a javasolt 
motorolajjal. 2 141., 2 241. oldal
1. Csavarja le az olajbetöltő-nyílás sapkát. A 

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

a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

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

az olajbetöltő-nyílásba!
uAzonnal törölje fel a kicsepegett folya-

dékot.

2. Csavarja vissza a

Az olajjal és olajkivá
olvassa át a „Karban
részt. 2 141. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem me
nyomással járatják, a
Ne keverjen össze kü
sorolású olajakat! Eze
ják a kenést és a kup
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űjtőtálcát a leeresztőcsavar 

téshez vegye le az olaj-
 sapkát, az olajleeresztő-
int a tömítőalátétet.

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, ere-
deti Honda olajszűrőt használjon.

1. Távolítsa el az alsó idomot. 2 155. oldal
2. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
3. Kapcsolja le az elektromos rendszert, 

állítsa le a motort és várjon 2–3 percig.
4. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.

5. Helyezzen gy
alá.

6. Az olajleeresz
betöltő-nyílás
csavart, valam

FIGYELEM

A nem megfelelő olajszűrő használata komoly 
motorkárosodást okozhat.

Tömítőalátét
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j olajszűrőt és húzza meg.

új tömítőalátétet a leeresz-
za meg a leeresztőcsavart.

attyúsházat az ajánlott 
l (2 141., 2 241. oldal) és 
z olajbetöltő-nyílás 

lajszintet. 2 157. oldal
y nincs-e valahol 

az alsó idomot.

m (2,7 kgf·m)

m (3,1 kgf·m)

mennyiség
rőcsere esetén:

esetén:
7. 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.

8. Az új olajszűrő gumitömítését kenje be 
vékonyan motorolajjal.

9. Szerelje fel az ú

10. Helyezzen egy 
tőcsavarra. Húz

11. Töltse fel a forg
minőségű olajja
szerelje vissza a
sapkát.

12. Ellenőrizze az o
13. Ellenőrizze, hog

szivárgás.
14. Szerelje vissza 

Gumi-
tömítés Olajszűrő

Nyomaték: 26 N·

Nyomaték: 30 N·

A szükséges olaj
olaj- és olajszű
3,0 l
csak olajcsere 
2,8 l
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Hűtőfolyadék

t

nt Tágulási tartály
A hűtőfolyadék ellenőrzése
A hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
akkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.

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

2. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 
helyzetben.

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

Ha a hűtőfolyadékszint észrevehetően csök-
ken vagy a tágulási tartály üres, valószínűleg 
komoly szivárgás áll fenn. Keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés céljából.

UPPER (felső) szin

LOWER (alsó) szi
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var

Csavar

Bordázat

Határoló
A hűtőfolyadék hozzáadása
Ha a hűtőfolyadék szintje a LOWER (alsó) 
szintjelzés alatt van, töltse fel az ajánlott 
hűtőfolyadékkal (2 144. oldal) az UPPER 
(felső) szintjelzésig.
Az utántöltést a tágulási tartályon keresztül 
végezze el és ne távolítsa el a hűtősapkát!
1. Távolítsa el a középső idom csavarokat.
2. Húzza óvatosan kifelé a középső idomot és 

illessze a bordázatot a belső panel felső ré-
szének határolójára.

Középső idom

Csa

Belső panel
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ék cseréje
erével kapcsolatban keresse 
őjét.

IGYÁZAT
a el a hűtősapkát, amíg a 
rt a nyomástól a 
fröccsenhet, ami súlyos 
et okozhat!

eg, amíg a motor és a 
őtt eltávolítja a 
3. 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 nyílásába!
4. Csavarja vissza a tágulási tartály sapkát.
5. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 

sorrendjében szerelje vissza.
uHúzza meg a középső idom csavarjait.

A hűtőfolyad
A hűtőfolyadék-cs
fel márkakeresked

Nyomaték: 1,0 N·m (0,1 kgf·m)

Tágulási tartály sapka

3V
Soha ne távolíts
motor forró, me
hűtőfolyadék ki
égési sérülések

Mindig várja m
hűtő lehűl, miel
hűtősapkát.



Fékek
, és hogy a folyadékszint a 
és MAX (maximum) 
t van-e.

ntje bármelyik tartályban a 
elzés alá csökken vagy a 
oltjátéka megnő, ellen-

 kopását. Ha a fékbetétek 
őriztesse a fékrendszert 

 miatt. Keresse fel márka-
rzés céljából.

ly
UPPER (felső) 
szintjelzés

LOWER (alsó) szintjelzés
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A
1

2

 fékfolyadék ellenőrzése
. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
.  

Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály 
fedele vízszintesen áll-e, és hogy a 
folyadékszint a LOWER (alsó) és UPPER 
(felső) szintjelzés között van-e.

 
Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály 

vízszintesen áll-e
MIN (minimum) 
szintjelzés közöt

Ha a fékfolyadék szi
LOWER (alsó) szintj
fékkar és fékpedál h
őrizze a fékbetétek
nem kopottak, ellen
esetleges szivárgás
kereskedőjét ellenő

Kivéve CBR1000SP első fék

CBR1000SP első fék

Elsőfék-folyadék-
tartály

UPPER (felső) szintjelzés

LOWER (alsó) szintjelzés

Hátsófék-
folyadéktartá

Első Hátsó
CBR1000ST CBR1000SP

MIN (minimum) jelölés

MAX (maximum) jelölés
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éteket a féknyereg első 
őrizze.
őrizze mind a bal, mind a 
ékbetétet.
téteket alulról, a motor-
a felől ellenőrizze.
réltesse le a betéteket 
vel.
etéteket mindig egyszerre 

Fékbetétek

Kopásjelző

Féktárcsa
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.
Ha a fékbetét a kopásjelző aljáig kopott, a 
fékbetéteket le kell cserélni.

1.  A fékbet
része felől ellen
uMindig ellen

jobb oldali f
2.  A fékbe

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

Első

Hátsó

Első Hátsó

Fék-
betétek

TárcsaKopásjelzők Kopásjelzők

CBR1000ST CBR1000SP

Kopásjelzők

Kopásjelző
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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-kapcsoló

Beállítóanya

B
A
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Oldaltámasz

orkerékpárra, a sebesség-
 üresbe és hajtsa fel az 

tort, húzza be a kuplung-
jon sebességbe.
je le az oldaltámaszt. 
ben a pillanatban le kell 
tor nem áll le, ellenőriztesse 
ját márkakereskedőjével.
Az oldaltámasz ellenőrzése

1. Ellenőrizze az oldaltámasz szabad moz-
gathatóságát. Amennyiben az oldaltámasz 
nyikorog vagy szorul, tisztítsa meg a forgó-
csap környékét és tiszta zsírral kenje be a 
forgócsap csavarját.

2. Ellenőrizze az oldaltámasz rugó épségét és 
feszességét.

3. Üljön fel a mot
váltót kapcsolja
oldaltámaszt.

4. Indítsa be a mo
kart és kapcsol

5. Teljesen enged
A motornak eb
állnia. Ha a mo
motorkerékpárOldal-

támasz 
rugó
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r előre-hátra tolásával 
c egyenletes mozgását.
askerekeket. 2 142. oldal
kenje meg a láncot. 
168

Karbantartás

A
e
E
t
m
r
K
c
1

2

3

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

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

Állítsa le a motort.
. Helyezze a motorkerékpárt a 

középállványra 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 

2 143. oldalLáncfeszesség:
25-35 mm
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Állítócsavar

nya/-alátét

Beállító lemez

Méretezés

Beállító lemez

Méretezés

Állítócsavar
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 

állítócsavaron.

Ellenanya

Hátsótengely-a
Ellenanya
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tsótengely-anyát.

állítócsavarokat, majd 
zítőanyákat.

cfeszességet.

kor nem használtak nyo-
bb ellenőriztesse márka-
eghúzás helyességét.
sszeszerelés a fékhatás 
t.

·m (13,8 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 lánc-
kerék között félúton ellenőrizze.
Ellenőrizze a láncfeszességet. 2 168. oldal

6. Ellenőrizze a hátsó tengely beállítását: 
nézze meg, hogy a láncbeállító lemez vége 
egy vonalban van-e a beosztással a lengő-
kar mindkét oldalán.
A két jelölésnek illeszkednie kell. Ha a ten-
gely ferdén áll, forgassa a bal vagy jobb ol-
dali beállítócsavart, míg a jelzések egy 
vonalba nem kerülnek a lengőkar mércéjé-
vel, 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
matékkulcsot, mielő
kereskedőjénél a m
A nem megfelelő ö
csökkenésével járha

Nyomaték: 135 N
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 ellenőrzése
ezető állapotát.

or kell cserélni, amikor a 
ott.
ncvezetőt márkakereskedő-
.

 

lánc vezető
# A lánckopás ellenőrzése
A láncfeszesség beállításakor ellenőrizze a 
lánckopás-jelzőt. Ha a helyes láncfeszesség 
beállítása után a matrica vörös mezője egy 
vonalba esik a láncbeállító lemez hátsó élével, 
akkor a lánc túlságosan kopott és cserére 
szorul.

Ha szükséges, a hajtóláncot márkakereskedő-
jével cseréltesse le.

A láncvezető
Ellenőrizze a láncv
A láncvezetőt akk
határértékig elkop
Ha szükséges, a lá
jével cseréltesse le

Lánc: DID525HV3KAI vagy RK525ROZ8

Beállító lemez

Piros zóna

Kopásjelző
határvonal

Hajtó



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

 beállítása a kuplung korai 
.
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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
kopásához vezethet
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uplung-bowden állító

–

+

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

Forgassa a felső kuplung-bowden állítót, amíg 
a holtjáték 10 és 20 mm között nem lesz.

Felső k
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 beállítás, vagy a kuplung 
esen, forduljon 
ez.

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. Teljesen forgassa be a felső kuplung-

bowden állítót (a maximális holtjáték 
elérése érdekében).

2. Lazítsa meg az alsó ellenanyát.
3. Tekerje a beállítóanyát addig, amíg a kup-

lungkar holtjátéka nem éri el a 10-20 mm 
értéket.

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

5. Indítsa be a motort, húzza be a kuplungkart 
és kapcsoljon sebességbe. A motor nem ful-
ladhat le, és a motorkerékpár nem kúszhat. 
Fokozatosan engedje fel a kuplungkart és 
adjon gázt. A motorkerékpárnak egyenlete-
sen kell elindulnia és fokozatosan gyorsulnia.

Ha nem sikerül jól a
nem működik rend
márkakereskedőjéh

Alsó ellenanya
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Gázkar
A gázkar ellenőrzése
Álló motor mellett ellenőrizze, hogy a gázkar 
könnyedén forog-e végállástól végállásig. 
Amennyiben a gázkar nem mozog szabadon 
vagy nem zár automatikusan, ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével.

Gázkar
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 fényszóró vetítési távolságá-
ak beállítása
 fényszóró vetítési sugara függőlegesen állít-
ató. Tekerje az állítócsavart szükség szerint ki 
agy be.
egye figyelembe az érvényes közlekedési 
zabályokat.

Emelés

Leenged
Bal oldal
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 óramutató járásával meg-
közben a kart előrefelé tolja a 
ez. Tekerje az állítót az óra-
lenkező irányba, miközben a 
a távolság csökkentéséhez.
ogy a kivágás pontosan 
kbe.

Fékkar
Markolat

Beállító

lőre

Bütyök

Kivágás
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.

Tekerje az állítót az
egyező irányba, mi
távolság növeléséh
mutató járásával el
kart előrefelé tolja 
u Figyeljen oda, h

beleüljön bütyö
CBR1000ST

Referenciajel

Beállító
Előre

FékkarMarkolat

CBR1000ST

CBR1000SP

CBR1000SP

E
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A beállítás után ellenőrizze a kar megfelelő 
működését.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértéken túl!
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t a határértékeken túl!
 egyformán állítsa be a rugó-
Az első futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés

A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
lönböző motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően.
Az előfeszítés 15 fokozatban állítható.
A beállítót az óramutató járásával megegye-
zően forgatva növelheti (kemény), ellentéte-
sen forgatva pedig csökkentheti (puha) a 
rugóelőfeszítést. Az alapbeállítás 7 és fél fordí-
tás a legpuhább beállítástól számítva.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állító
A jobb és bal villán
előfeszítést.

Beállító
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 a határértékeken túl!
gyformán állítsa be a csilla-

TEN-állító
# Húzófokozati csillapítás

A húzófokozati csillapítás a különböző moto-
rozási és terhelési feltételeknek megfelelően a 
TEN-állítóval állítható.
Tekerje az állítót a megfelelő célszerszámmal.
A TEN-állító 5 és 1/2 fokozattal rendelkezik.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a húzófo-
kozati csillapítást. Az alapbeállítás 4 fordítás a 
legkeményebb beállítástól számítva.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót
A jobb és bal villán e
pítást.
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t a határértékeken túl!
 egyformán állítsa be a 

COM-állító
# Nyomófokozati csillapítás

A nyomófokozati csillapítás a különböző 
motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően a COM-állítóval állítható.
Tekerje az állítót a megfelelő célszerszámmal.
A COM-állító 7 fokozattal rendelkezik.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a nyomó-
fokozati csillapítást. Az alapbeállítás 5 fordítás 
a legkeményebb beállítástól számítva.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állító
A jobb és bal villán
csillapítást.
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 a határértékeken túl!
lhet, ha közvetlenül az 1-ből 
l az 1-es pozícióba állítják.

ngéscsillapítója nagynyo-
tartalmaz. Ne próbálja meg 
zétszerelni, kiszerelni vagy 
márkakereskedőjét.

1

234 5 678

10lító

9

A hátsó futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés

A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
lönböző motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően.
Tekerje az állítót a megfelelő célszerszámmal.
Az előfeszítés 10 fokozatban állítható.
Az 1-3. fokozat (lágy) könnyű súly esetén 
megfelelő, a rugóelőfeszítés növeléséhez vi-
szont tekerje 5-10. fokozatba (kemény). A 4. 
fokozat a normál alapbeállítás.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót
A rugóstag megsérü
a 10-es vagy a 10-bő

FIGYELEM

A hátsó rugóstag le
mású nitrogéngázt 
a lengéscsillapítót s
javítani! Keresse fel 

Beál
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t a határértékeken túl!

lengéscsillapítója nagynyo-
t tartalmaz. Ne próbálja meg 
 szétszerelni, kiszerelni vagy 
l márkakereskedőjét.

TEN-állító
# Húzófokozati csillapítás

A húzófokozati csillapítás a különböző moto-
rozási és terhelési feltételeknek megfelelően a 
TEN-állítóval állítható.
Tekerje az állítót a megfelelő célszerszámmal.
A TEN-állító 4 fokozattal rendelkezik.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a húzófo-
kozati csillapítást.
Az alapbeállítás 2 fordítás a legkeményebb 
beállítástól számítva.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állító

FIGYELEM

A hátsó rugóstag 
mású nitrogéngáz
a lengéscsillapítót
javítani! Keresse fe
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 a határértékeken túl!

ngéscsillapítója nagynyo-
tartalmaz. Ne próbálja meg 
zétszerelni, kiszerelni vagy 
márkakereskedőjét.

COM-állító
# Nyomófokozati csillapítás

A nyomófokozati csillapítás a különböző mo-
torozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
a COM-állítóval állítható.
Tekerje az állítót a megfelelő célszerszámmal.
A COM-állító 4 és 1/2 fokozattal rendelkezik.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a nyomó-
fokozati csillapítást.
Az alapbeállítás 2 és 1/4 fordítás a legkemé-
nyebb beállítástól számítva.

CBR1000ST

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót

FIGYELEM

A hátsó rugóstag le
mású nitrogéngázt 
a lengéscsillapítót s
javítani! Keresse fel 
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rműből érkező információk 
san figyeli a motorozási kö-
ől kifolyólag képes folyama-
 húzó és nyomófokozati 
risztikát biztosítani.

orozási körülményeknek 
matosan állítja a húzó- és 
illapítást.

utómű rugóelőfeszítése 
tó.

NS RACING AB, Sweden bejegyzett 
Az ÖHLINS Smart EC rendszer 
beállítása

Ez a motorkerékpár ÖHLINS Smart EC 
rendszerrel van felszerelve.
A rendszer az első és hátsó futóműből és a 
futómű-szabályozó egységből (SCU) áll.

A rendszer az előre beprogramozott csillapí-
tási karakterisztika alapján optimalizált műkö-
dést biztosít az első és hátsó futómű számára, 
különböző motorozási helyzetekben.

A SCU egység a já
alapján folyamato
rülményeket. Ebb
tosan optimalizált
csillapítási karakte

A rendszer a mot
megfelelően folya
nyomófokozati cs

Az első és hátsó f
manuálisan állítha

ÖHLINS Smart EC az ÖHLI
védjegye.

CBR1000SP
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 róla, hogy az elektromos 
e kapcsolva.
atlakozóborítást, majd húz-
t a csatlakozóbilincsről.
 az első futómű 

eget meghúzva húzza le a 
# Első futómű rugóelőfeszítés
A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a 
különböző motorozási és terhelési 
feltételeknek megfelelően.

1. Győződjön meg
rendszer le van-

2. Csúsztassa el a cs
za le a csatlakozó

3. Csatlakoztassa le
csatlakozót.
uNe a kábelköt

csatlakozót!Csatlakozó-
borítás

Első futómű 
csatlakozó

Csatlakozó-
bilincs

Nyomja 
le

Nyom-
ja le

Beállító
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 az első futómű csatlakozót 
incshez, majd szerelje vissza 
rítást.
4. A beállítót az óramutató járásával meg-
egyezően forgatva növelheti (kemény), el-
lentétesen forgatva pedig csökkentheti 
(puha) a rugóelőfeszítést.
Az alapbeállítás 2 fordítás a legpuhább be-
állítástól számítva.

5. A beállítást követően csatlakoztassa vissza 
az első futómű csatlakozót.
u Legyen óvatos, nehogy víz vagy egyéb 

szennyeződés a csatlakozóba kerüljön.
uEllenőrizze, hogy megfelelően sikerült-e 

a csatlakozót rögzíteni.

6. Csatlakoztassa
a csatlakozóbil
a csatlakozóbo

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértékeken túl!
A jobb és bal villán egyformán állítsa be a rugó-
előfeszítést.
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 a határértékeken túl!

Beállító

H

S

# Hátsó futómű rugóelőfeszítés
A rugóelőfeszítés az állítógombbal állítható a 
különböző motorozási és terhelési feltételek-
nek megfelelően.
A beállítót az óramutató járásával megegye-
zően forgatva növelheti (kemény), ellentéte-
sen forgatva pedig csökkentheti (puha) a 
rugóelőfeszítést.
Az alapbeállítás 8 fordítás a legkeményebb 
beállítástól számítva.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót
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elmezett beállítását 
z ÖHLINS Objective Based 

OBTi) vezérlőelektronika 

 kommunikációs felületet 
ítségével a motoros a motor 
 saját igényeire szabhatja.

gatott és beállítható tételek 
uációk:
z OBTi által támogatott tételek
EAR 
átsó)

BRAKE 
(fék)

ACC 
(gyorsulás)

CORNER 
(kanyar)

A A A A
A A N/A N/A
A A N/A N/A

ó

# A csillapítás beállítása
Az A-mód kiválasztásával a csillapítás automatiku-
san kerül beállításra a motorozási körülményeknek 
megfelelően, míg a MANUÁLIS módban a csillapí-
tás különböző szintű értékékekre állítható be. 

A-mód
Az A-mód automatikusan állítja a nyomófokozati 
és húzófokozati csillapítást az első és hátsó futó-
műre vonatkozólag a jármű pillanatnyi állapotá-
nak megfelelően.

Az A-mód 3 különböző beállítási lehetőséget 
tartalmaz (TRACK, SPORT és RAIN (pálya, sport 
és esős)), melyek a jármű karakterisztikáját vál-
toztatják meg a különböző helyzetekben.
Az A-mód 3 módot tartalmaz (A1, A2, A3) és 
az egyes módok lehetőséget nyújtanak a 
motozási körülményekhez megfelelő beállítás 
kiválasztására.

Az A-mód alapért
módosítani lehet a
Tuning interface (
interfésszel.
Az OBTi egy olyan
nyújt, melynek seg
karakterisztikáját a

Az OBTi által támo
és motorozási szit

Szituáció
A

FRONT 
(első)

R
(h

TRACK 
(pálya) A
SPORT A

RAIN (eső) A
A: állítható
N/A: nem állíthat
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n beállításával lehetőség 
tsó futómű egyensúlyának 
ítására.

 fékezés hatására kialakuló 
het növelni (+) vagy 

lassan nyomódik össze.
gyorsan nyomódik össze.
FRONT/REAR (első/hátsó): 
Az első és a hátsó keménységet beállítva, lehe-
tőség van növelni (+) vagy csökkenteni (-) az 
első és hátsó futómű teljes csillapítási szintjét.
Beállítási irány
TRACK (pálya) esetén
(+) Stabilabb érzés. Megfelelő jó tapadású 
abroncs és megfelelően magas hőmérsékletű 
pálya esetén.
(-): Hasznos súlyáthelyezés esetén. Jó beállítás 
kisebb tapadás esetére. A paraméterek külön 
beállításával lehetőség van az első és a hátsó 
futómű egyensúlyának külön-külön 
módosítására.
SPORT/RAIN (sport/eső) esetén 
(+) Stabilabb érzés. A futómű mozgásának 
finomabb beállításához megfelelő.
(-): Komfortosabb érzés. Jó beállítás 
egyenetlen vagy esős útfelületre.

A paraméterek külö
van az első és a há
külön-külön módos

BRAKE (fék):
A fék beállításával a
bólintási hajlamot le
csökkenteni (-).
Beállítási irány
(+) Az első futómű 
(-): Az első futómű 
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dás, csak pályahasználat 

kek beállításával a kanyaro-
ó agilis viselkedési hajlamot 
agy csökkenteni (-).

kedés, különösen a kanyar 

ebb tapadás vagy eső 

), „REAR” (hátsó), 
ACC” (gyorsulás) és 

yarodás) beállítása 
ldal
sztása 2 109. oldal
ACC (gyorsulás, csak pályahasználat (TRACK) 
esetén):
A gyorsulás beállításával a gyorsulás hatására 
kialakuló elemelkedési hajlamot lehet növelni 
(+) vagy csökkenteni (-).
Beállítási irány
(+) Stabilabb érzés kanyarból történő 
kigyorsítás közben.
(-): Hasznos a hátsó kerékre eső terhelés 
növelése érdekében.

CORNER (kanyaro
(TRACK) esetén):
A kanyarodási érté
dás során kialakul
lehet növelni (+) v
Beállítási irány
(+) Agilisabb visel
közepén.
(-): Jó beállítás kis
esetére.

A „FRONT” (első
„BRAKE” (fék), „
„CORNER” (kan
2 63. oldal 2 68. o
Az S-mód kivála
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an az alábbi csillapítási 
e.

kozati csillapítás az első 

ati csillapítás az első 

kozati csillapítás a hátsó 

ati csillapítás a hátsó 

ő nyomófokozat), „FR 
kozat), „RR COM” 

ozat) és „RR REB” 
at) beállítása 2 63. oldal 

ztása 2 109. oldal
MANUÁLIS mód
Az első és hátsó futómű húzófokozati és nyo-
mófokozati csillapítása az előre beállított érté-
kekre állítható be különböző fokozatokban.

Az első és hátsó futóműre nincsen automati-
kus csillapítás-beállítás.

A MANUÁLIS mód 3 móddal rendelkezik (M1, 
M2 és M3).
Az M1 mód leginkább pályahasználatra 
alkalmas.
Az M2 mód leginkább kanyargós úton való 
motorozásra alkalmas.
Az M3 mód leginkább utcai használatra 
alkalmas.

A MANUÁLIS módb
értékek állíthatóak b
FR COM: Nyomófo
futómű számára
FR REB: Húzófokoz
futómű számára
RR COM: Nyomófo
futómű számára
RR REB: Húzófokoz
futómű számára

Az „FR COM” (els
REB” (első húzófo
(hátsó nyomófok
(hátsó húzófokoz
2 69.o
Az S-mód kiválas
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Karbantartás
Egyéb cserélendő tételek

zzen felfelé és egy rongyba 
mét vagy laposhegyű 
evágásba helyezve szerelje 
MART kulcsot.
t vagy csavarhúzót burkolja 
 rongyba, nehogy megkar-
a SMART kulcs felületét.
eg az áramkört vagy az 
z problémákat okozhat.
os, nehogy megkarcolja a 
rítást, és ne engedje, hogy 
 bele!
i erőt a Honda SMART kulcs 
ekor!
A Honda SMART kulcs 
elemcseréje
Amennyiben a Honda SMART kulcs 5-ször vil-
log az elektromos rendszer bekapcsolásakor, 
vagy a működési tartomány bizonytalanná vá-
lik, amint lehet, cserélje ki az elemet.
Javasoljuk, hogy ennek érdekében keresse fel 
márkakereskedőjét.

1. Az embléma né
burkolt pénzér
csavarhúzót a b
szét a Honda S
uA pénzérmé

be egy puha
colja a Hond

uNe érintse m
érintkezőt! E

uLegyen óvat
vízhatlan bo
por kerüljön

uNe fejtsen k
szétszerelés

Az elem típusa: CR2032
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GYÁZAT
egyi anyag okozta 
e nyelje le az elemet!
 égési sérülést, de akár 

lemet gyerekektől és az 
szt mindig tartsa zárva!
 elemtartó nem zárható 
 használja tovább a ter-
 elzárva gyermekek elől!
y gyermek lenyelte az 
l forduljon orvoshoz!
2. Cserélje le a régi elemet egy újra, és azt a 
pozitív (+) oldalával felfelé szerelje be.

3. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

Védőrongy

Bevágás Akkumulátor

Embléma

3VI
Figyelmeztetés v
égési sérülésre: n
Az elem lenyelése
halált is okozhat.
● Tartsa távol az e

elemtároló reke
● Amennyiben az

tökéletesen, ne
méket és tartsa

● Amennyiben eg
elemet, azonna
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figyelmeztető lámpa (MIL).....

ABS (Blokkolásgátló fékrendsz
visszajelző ..................................

HESD (Honda elektronikus kor
lengéscsillapító) visszajelző ...
..................196. oldal
olyadék-
ít) .............197. oldal

..................198. oldal
ő ..............198. oldal
-
ásra 

..................198. oldal
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Nyomatékszabály
Honda SMART ku

Amikor a Honda S
nem működik m

Az elektromos ren
vészhelyzetben .

Gumiabroncs def
Elektromos megh

Az akkumulátor le
Kiégett izzó .........
Kiolvadt biztosíté



A motor nem indul
or nem működik
iakat:
felelő motorindítási 

. oldal
-e kiolvadt biztosíték. 

 az akkumulátor kábelek 
 (2 150. oldal) és a saruk 
e (2 137. oldal).
umulátor állapotát. 

bbra is fennáll, ellenőriz-
rját márkakereskedőjével.
196

Hibaelhárítás

A
a
E
●

●

●

z indítómotor működik, de 
motor nem indul

llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 
folyamatot. 2 115. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az 
üzemanyag-tankban.
Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL) világít-e.
uHa a visszajelző világít, keresse fel 

márkakereskedőjét, amint lehet.

Az indítómot
Ellenőrizze az alább
● Ellenőrizze a meg

folyamatot. 2 115
● Ellenőrizze, nincs

2 220. oldal
● Ellenőrizze, hogy

nem lazultak-e le
nem korrodáltak-

● Ellenőrizze az akk
2 218. oldal

Ha a probléma tová
tesse motorkerékpá
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Hibaelhárítás
Túlmelegedés (a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít)

odhat. Ne indítsa be a 
assa el motorkerékpárját 
őjéhez.

rt lehűlni, miközben az elekt-
r lekapcsolt állásban van.
se után vizsgálja meg a 
ellenőrizze, hogy van-e 
1. oldal

 motort! Szállíttassa el 
ját márkakereskedőjéhez.
tőfolyadékszintet a tágulási 
1. oldal
rint töltsön utána hűtő-

őrzés eredménye megfele-
útját, de folyamatosan ellen-
 hűtőfolyadék-hőmérséklet 

em működik:

űködik:

asztalható:
A motor túlmelegszik, ha az alábbiak fordul-
nak elő:
● A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 

visszajelző világít.
● A gyorsulás elmarad a megszokottól.

Ha ez előfordul, álljon meg biztonságosan 
az út szélén és kövesse az alábbi művelet-
sort.

Sokáig tartó magas alapjárat esetén a magas 
hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világíta-
ni kezdhet.

1. Állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval, 
majd nyomja a gyújtáskapcsolót  állásba 
az elektromos rendszer bekapcsolásához.

2. Ellenőrizze, hogy a hűtőventilátor műkö-
dik-e, majd kapcsolja le az elektromos 
rendszert.

Hibára gyanak
motort! Szállítt
márkakeresked

Hagyja a moto
romos rendsze

3. A motor lehűlé
hűtőcsövet és 
szivárgás. 2 16

Ne indítsa be a
motorkerékpár

4. Ellenőrizze a hű
tartályban. 2 16
uSzükség sze

folyadékot.
5. Ha az 1-4. ellen

lő, folytathatja 
őrizze a magas
visszajelzőt.

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, ellen-
kpárját márkakereskedő-
198
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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. 2 157., 2 158. 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
őriztesse motorkeré
jével.

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás 
súlyos motorkárosodást okozhat.



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak u ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) vissza-
jelző
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 villoghat, ha a hátsó kere-
iközben a motorkerékpár 

n az esetben kapcsolja le az 
ert, majd újra vissza. Az 

alszik, ha a motorkerékpár 
30 km/h értéket.

 elektronikus 
géscsillapító) 

enet közben világít, komoly 
HESD-rendszerrel. Csök-
t és, amint lehet, ellenőriz-
árját márkakereskedőjével.
ABS (Blokkolásgátló fékrend-
szer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet az ABS-rendszer-
ben. Csökkentse sebességét és ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével, amint 
lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

● A visszajelző nem világít az elektromos 
rendszer bekapcsolása esetén.

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

Ha az ABS-visszajelző továbbra is világít, ab-
ban az esetben a fékrendszer hagyományos 
fékrendszerként működik, de a blokkolásgátló 
funkció nélkül.

Az ABS-visszajelző
ket megforgatja, m
állványon áll. Ebbe
elektromos rendsz
ABS-visszajelző ki
sebessége eléri a 

HESD (Honda
kormány-len
visszajelző
Ha a visszajelző m
probléma lehet a 
kentse sebességé
tesse motorkerékp
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atékszabályozó visszajel-
rékpár normál üzemmód-

, a nyomatékszabályozó 

a nyomatékszabályozó 
n kezd világítani, a normál 
gok megtartása érdeké-
a a gázt.

ozó visszajelző világítani 
 kereket megforgatja, mi-
ékpár állványon áll. Ebben 
ja le az elektromos rend-
za. A nyomatékszabályozó 
ha a motorkerékpár sebes-
h értéket.
Nyomatékszabályozó vissza-
jelző
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 
motorozás közben.

● A visszajelző nem világít az elektromos 
rendszer bekapcsolása esetén.

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

Amennyiben a nyom
ző világít, a motorke
ban üzemeltethető
funkció nélkül.
uHa a visszajelző 

működése közbe
menettulajdonsá
ben teljesen zárj

A nyomatékszabály
kezdhet, ha a hátsó
közben a motorker
az esetben kapcsol
szert, majd újra viss
visszajelző kialszik, 
sége eléri az 5 km/
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efolyásolja a motorkerékpár 
dig, amíg az elektromos 

apcsolja.
 nem fogja tudni lekapcsol-
endszert, amennyiben mo-
vesztette a Honda SMART 
 van merülve, vagy a rend-
kvencia vagy rádiózaj befo-
 esetben fordítsa el a /  
yűrűt az óra járásával ellen-
artsa ott mindaddig, míg az 
er le nem kapcsol.
dszert úgy is le lehet kap-
 gyújtáskapcsoló gyűrűt 
en belül háromszor az óra 

s irányba elfordítja.
lektromos rendszert nem 
a Honda SMART kulcs 
ése miatt, abban az esetben 
űveletsor segítségével 

. oldal
Honda SMART kulcs visszajelző
# Ha a Honda SMART kulcs visszajelző 

5-ször villog
A Honda SMART kulcs elemcseréje 
2 193. oldal

# Amikor a Honda SMART kulcs 
visszajelző bekapcsolt elektromos 
rendszer mellett villog

A Honda SMART kulcs visszajelző villogni 
kezd, amikor a kommunikáció a motorkerék-
pár és a kulcs között az elektromos rendszer 
bekapcsolását követően megszűnik.
Ezt az alábbiak okozhatják:
● Erős rádióhullámok vagy zaj, ami 

befolyásolhatja a rendszert.
● Motorozás közben elveszíti a Honda 

SMART kulcsot.

Ez azonban nem b
működését mindad
rendszert le nem k
Előfordulhat, hogy
ni az elektromos r
torozás közben el
kulcsot, az elem le
szert erős rádiófre
lyásolja. Ebben az
gyújtáskapcsoló g
tétes irányba, és t
elektromos rendsz
Az elektromos ren
csolni, hogy a /
három másodperc
járásával ellentéte
Amennyiben az e
lehet bekapcsolni 
elemének lemerül
egy vészhelyzeti m
aktiválható. 2 204



Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem működik megfelelően
 nincs-e kommunikációs 
Honda SMART kulcs rend-
a SMART kulcs rendszer 
sú rádióhullámokat hasz-

ART kulcs rendszer lehet, 
ik megfelelően az alábbi 

ádióhullámokat sugárzó 
 vannak a közelben, mint 
rnyok, erőművek, 
k vagy repülőterek.
da SMART kulcsot 
y olyan vezeték nélküli 
ós eszközökkel együtt 
y rádió vagy mobiltelefon.
da SMART kulcs fém 
 vagy be van burkolva 
202

Hibaelhárítás

A
m
a
●

mikor a Honda SMART kulcs rendszer nem 
űködik megfelelően, végezze el az 

lábbiakat.
Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 
rendszer aktivált állapotban van-e.
Enyhén nyomja meg az ON/OFF gombot a 
Honda SMART kulcson.
Ha a Honda SMART kulcs LED-je pirosan 
világít, aktiválja a Honda SMART kulcs 
rendszert. 2 105. oldal
Ha a LED nem jelez vissza, cserélje le az 
elemet a Honda SMART kulcsban.

● Ellenőrizze, hogy
meghibásodás a 
szerben. A Hond
alacsony intenzitá
nál. A Honda SM
hogy nem működ
környezetben:
uAmikor erős r

létesítmények
például TV-to
rádióállomáso

uAmikor a Hon
laptoppal vag
kommunikáci
tárolja mint eg

uAmikor a Hon
tárgyakhoz ér
velük.



Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem működik megfelelően u Honda SMART kulcs vissza-
jelző
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kumulátor állapotát és az ak-
ékeket a motorkerékpáron.
kkumulátort és a sarukat. Ha 
 gyenge, vegye fel a 
rkakereskedőjével.

T kulcs rendszer más okok-
 aktiválható, keresse fel 
t.
● Ellenőrizze, hogy regisztrált Honda SMART 
kulcsot használ-e.
Használjon regisztrált Honda SMART kulcsot.
A Honda SMART kulcs rendszer nem aktivál-
ható regisztrált Honda SMART kulcs nélkül.

● Ne használjon sérült Honda SMART kulcsot!
Sérült kulccsal a Honda SMART kulcs 
rendszer nem aktiválható. Vigye el az 
azonosító lapkát márkakereskedőjéhez.

● Ellenőrizze az ak
kumulátor-vezet
Ellenőrizze az a
az akkumulátor
kapcsolatot má

Ha a Honda SMAR
ból kifolyólag nem
márkakereskedőjé



Az elektromos rendszer aktiválása vészhelyzetben
onosítószámot az azono-

ART ECU biztosíték

Azonosítószám
204

Hibaelhárítás

E
m

#

1

2

3

4

bben a helyzetben a mechanikus kulcs alkal-
azásával aktiválható az elektromos rendszer.

Állítsa a rendszert azonosítószám 
bevitel módba
. Távolítsa el a vezetőülést a szerszámkész-

letben található 5 mm-es imbuszkulccsal.
uA szerszámkészlethez való hozzáférés-

hez vegye le az utasülést. 2 154. oldal
. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét. 
2 220. oldal

. Húzza ki a SMART ECU biztosítékot a szer-
számkészletben található biztosítékcsipesz-
szel és várjon 2 percet a visszahelyezés előtt.

. Nyomja le és tartsa lenyomva a gyújtáskap-
csoló  gombot több mint 4 másodpercig.
uA kormányzár visszajelző világítani kezd, 

és a rendszer átáll az azonosítószám-
bevitel módba.

5. Ellenőrizze az az
sító lapkán.

SM
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 megadása közben, 
mbot 60 másodpercig nem 
ddig megadott szám 
rendszer visszatér a SMART 
ávolítása előtti állapotba 
ajelző kialszik).
# Azonosítószám bevitel
Az azonosítószám bevitele a gyújtáskapcsoló  
gomb megnyomásával és a /  gyújtáskap-
csoló gyűrűnek az óramutató járásával ellen-
kező irányba történő forgatásával lehetséges. 
Az azonosítószámot balról haladva adja meg 
a gyújtáskapcsoló  gomb megnyomásával.
A megadott azonosítószám attól függ, hogy 
hányszor nyomja meg a gyújtáskapcsoló  
gombot.
Nyomja meg a gyújtáskapcsoló  gombot an-
nyiszor, amennyiszer a megadandó szám 
alapján szükséges, majd fordítsa el a /  
gyújtáskapcsoló gyűrűt az óramutató járásá-
val ellenkező irányba az aktuális szám rögzíté-
séhez (kormányzár visszajelző kialszik egy 
pillanatra, majd világítani kezd újra), és foly-
tassa ezt a műveletet az összes azonosító-
szám megadásához.

Az azonosítószám
amennyiben a go
nyomja meg, az a
törlésre kerül és a 
ECU biztosíték elt
(kormányzár vissz
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egadásához nyomja meg 
  gombot egyszer, és 
újtáskapcsoló gyűrűt az 
val ellenkező irányba a 
gy megadásához.

újtáskapcsoló gyűrű

ám

Egyszer nyomja meg

Gyújtás  (be) gomb
Például:
● A „0” érték megadásához fordítsa a /  

gyújtáskapcsoló gyűrűt az óramutató járá-
sával ellenkező irányba, de ne nyomja meg 
a gyújtáskapcsoló  gombot, hanem folytas-
sa a következő számjegy megadásával.

● Az „1” számjegy m
a gyújtáskapcsoló
fordítsa a /  gy
óramutató járásá
következő számje

A „0”számjegy megadása

/  (ki/zárás) gyújtáskapcsoló gyűrű

Azonosítószám Ne nyomja meg
Gyújtás  (be) gomb

/  (ki/zárás) gy

Azonosítósz

A „1” számjegy 
megadása
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val a motor és az elektromos 
lható, a kormányzár pedig 
ásodperccel az elektromos 
lását követően a gyújtáskap-
 már nem lehetséges.

dszer újraaktiválásához 
elektromos rendszer 
rténő aktiválásának lépéseit.
Az utolsó számjegy megadását követően az 
azonosítószám hitelesítésre kerül és a 
kormányzár visszajelző 2 másodpercenként 
villogni fog.
Nyomja meg a gyújtáskapcsoló  gombot az 
azonosítószám hitelesítését követő 30 
másodpercen belül.

A kormányzár kiold. Az elektromos rendszer 
aktiválásához az azonosítószám hitelesítését 
követő 30 másodpercen belül nyomja meg 
ismét a gyújtáskapcsoló  gombot egyszer.

Az elektromos rendszer aktiválásra kerül. A 
motor beindítható.

A gyújtáskapcsoló
rendszer lekapcso
reteszelhető. 30 m
rendszer lekapcso
csoló működtetése

Az elektromos ren
ismételje meg az 
vészhelyzetben tö

Sikeres azonosítószám megadás

Amennyiben a kormány le van zárva

Amennyiben a kormány nincs zárva
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t adott meg, megszakít-
zám megadását, ha a 
odpercig nem nyomja 
 visszajelző kialszik).
ektromos rendszer 
énő aktiválásának lépéseit.

gadásának megszakítása

Amennyiben az azonosítószám megadást kö-
vetően az azonosítószám hitelesítése nem 
történik meg, abban az esetben a kormányzár 
visszajelző kialszik. A kormányzár kireteszelé-
se nem lehetséges és az elektromos rendszer 
nem aktiválódik.
Ismételje meg az elektromos rendszer vész-
helyzetben történő aktiválásának lépéseit.

Ha helytelen számo
hatja az azonosítós
gombot kb. 60 más
meg (a kormányzár
Ismételje meg az el
vészhelyzetben tört

Sikertelen azonosítószám megadás Az azonosítószám me
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Gumiabroncs defekt

miabroncsot márkakereske-

IGYÁZAT
vításon átesett gumiab-
 motorozás kockázatos 

iglenes javítás nem sike-
et és súlyos, akár halálos, 
övetkezménye.

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 gumi-
abroncsot mindig ellenőriztesse/cseréltesse le 
márkakereskedőjével.

Vészhelyzeti javítás gumi-
abroncsjavító készlettel
Kisebb defekt esetén a tömlő nélküli gumiab-
roncsjavító készlettel elvégezheti a vészhely-
zeti javítást.
Kövesse a gumiabroncsjavító készletben meg-
adott utasításokat.
Az ideiglenes javításon átesett gumiabroncs-
csal történő motorozás kockázatos lehet. Ne 
lépje túl az 50 km/h sebességet! Mihamarabb 

cseréltesse le a gu
dőjével.

3V
Az ideiglenes ja
ronccsal történő
lehet. Ha az ide
rül, annak bales
sérülés lehet a k

Ha mégis moto
gumiabronccsa
lassan tegye és
sebességet, míg
cserélik.
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Rögzítő-
csavarok

Védőszalag 
vagy rongy

ő

Féknyereg

Rögzítő-
csavarok

tő

Védőszalag 
vagy rongyFéknyereg
A kerekek kiszerelése
Kövesse az alábbi műveletsort, ha defekt-
javítás miatt kell a kereket kiszerelnie.
A kerék ki- és visszaszerelésekor vigyázzon, 
nehogy megsérüljön a keréksebesség-
szenzor és a jeladógyűrű.

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

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

takarja le védőszalaggal vagy ronggyal.
3. Akassza ki a megvezetőt a fékcsőből.

CBR1000ST

Keréksebesség-
szenzor

Jeladógyűrű

Fékcső-megvezet

CBR1000SP

Jeladógyűrű

Keréksebesség-
szenzor

Fékcső-megveze
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tő 
Elsőtengely-csavar

 
Elsőtengely-csavar
4. A jobb oldalon távolítsa el a rögzítőcsava-
rokat és vegye le a féknyerget.

5. A bal oldalon távolítsa el a rögzítőcsavaro-
kat és vegye le a féknyerget.
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 szennyező-
dés kerüljön a tárcsára vagy a fékbetétre.

uNe húzza meg az elsőfék-kart, míg a 
féknyereg le van szerelve a motor-
kerékpárról!

u Figyeljen oda, nehogy a féknyereg le-
szerelése közben megkarcolja a kereket.

6. Lazítsa meg a bal oldali tengelyrögzítő 
csavarokat.

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

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

CBR1000ST

Tengelyrögzí
csavarok

Bal oldali távtartó

CBR1000SP
Bal oldali távtartó

Tengelyrögzítő
csavarok
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Hibaelhárítás Tengelyrögzítő 
csavarok

Jobb oldali távtartó

9. Lazítsa meg a jobb oldali tengelyrögzítő 

csavarokat.
10. A jobb oldalon húzza ki az első tengelyt és 

távolítsa el a távtartókat és a kereket.
CBR1000ST

Tengelyrögzítő 
csavarok

Első tengely Jobb oldali távtartó

CBR1000SP

Első tengely
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 jobb oldali tengelyrögzítő 
gy megtartsa a tengelyt.

 tengelycsavart.

 jobb oldali tengelyrögzítő 
·m (8,1 kgf·m)
Visszaszerelés
1. Illessze a távtartókat a kerékhez.
2. A jobb oldalról illessze a kereket a villa-

szárak közé és dugja be a kissé bezsíro-
zott első tengelyt a jobb villaszáron és a 
kerékagyon keresztül.

3. Az első tengely végét állítsa egy szintbe a 
villaszár felületével.

4. Húzza meg a
csavarokat, ho

5. Húzza meg a

6. Lazítsa meg a
csavarokat.

CBR1000ST

Az első villa-
szár felülete

Az első tengely 
vége

Nyomaték: 79 N

CBR1000SP

Az első villa-
szár felülete

Az első tengely 
vége
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lső kereket a talajra.
kkart többször egymás 
eljesen mozgassa fel és le 

a a jobb oldali tengely-
kat.

ső kereket ismét és ellen-
 első kerék szabadon fo-
gedése után.

a fékcső-megvezetőt.
dőszalagot vagy rongyot.

kor nem használtak nyo-
bb ellenőriztesse márka-
eghúzás helyességét.
sszeszerelés a fékhatás 
t.

m (2,2 kgf·m)
7. Húzza meg a bal oldali tengelyrögzítő 
csavarokat.

8. Szerelje vissza a bal féknyerget és húzza 
meg a rögzítőcsavarokat.

9. Szerelje vissza a jobb féknyerget és húzza 
meg a rögzítőcsavarokat.

u Figyeljen oda, nehogy a féknyereg 
visszaszerelése közben megkarcolja a 
kereket.

uA féknyereg felszerelésekor használjon 
új rögzítőcsavarokat.

10. Engedje le az e
11. Alkalmazza a fé

után. Majd erőt
a villákat.

12. Húzza meg újr
rögzítő csavaro

13. Emelje fel az el
őrizze, hogy az
rog-e a fék kien

14. Szerelje vissza 
15. Távolítsa el a vé

Ha a visszaszerelés
matékkulcsot, mielő
kereskedőjénél a m
A nem megfelelő ö
csökkenésével járha

Nyomaték: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Nyomaték: 40 N·m (4,1 kgf·m)

Nyomaték: 40 N·m (4,1 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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t előretolva vegye le a 
ajtott fogaskerékről.
átsó tengelyt és az 
.

Hátsó 
tengely

Hajtólánccsavar

Beállító lemez
# Hátsó kerék
Kiszerelés
1. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
2. A motorkerékpárt biztonságosan alábakol-

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

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

4. Vegye le a hátsótengely-anyát és -alátétet.

5. A hátsó kereke
hajtóláncot a h

6. Távolítsa el a h
állítólemezeket

Ellenanya

Távtartó
Alátét

Hátsótengely-anya

Állítócsavar

Beállító lemez

Keréksebesség-
szenzor

Jeladógyűrű

Ellenanya

Távtartó

Állító
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szaszerelésekor a kiszere-
endjében járjon el.
, nehogy a féknyereg 
e közben megkarcolja a 

lésekor gondosan illessze a 
tek közé, ügyelve, hogy 
nek.
7. Szerelje ki a féknyereg-tartót és a hátsó 
kereket, valamint a távtartókat.
uA fékcső sérülésének megakadályozása 

érdekében tartsa meg a féknyereg-
egységet úgy, hogy az 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 kerék 
ki van szerelve a motorkerékpárból!

Visszaszerelés
1. A hátsó kerék vis

lés fordított sorr
u Figyeljen oda

visszaszerelés
kereket.

FIGYELEM

A féknyereg felszere
féktárcsát a fékbeté
azok meg ne sérülje
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tóláncot. 2 169. oldal
 húzza meg a hátsótengely-

zerelése után nyomja le 
ékpedált és ellenőrizze, 
 forog-e a kerék. 
 a kereket, ha nem forog 
 a fék megfogja.

skor nem használt nyoma-
b ellenőriztesse márkake-
ghúzás helyességét.
összeszerelés a fékhatás 
at.

N·m (13,8 kgf·m)
2. Győződjön meg arról, hogy a féknyereg-
tartón található bütyök illeszkedik-e a len-
gőkar hornyába.

3. Állítsa be a haj
4. Csavarja be és

anyát.

5. A kerék visszas
néhányszor a f
hogy szabadon
Ellenőrizze újra
szabadon vagy

Ha a visszaszerelé
tékkulcsot, mielőb
reskedőjénél a me
A nem megfelelő 
csökkenésével járh

Féknyeregtartó

Lengővilla

BütyökHorony Nyomaték: 135 
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ése szükséges.
akkumulátorhoz speciális 
 van szükség.
kumulátort márkakereske-

e ki az akkumulátort a mo-

a töltés után sem kel 
árkakereskedőjét.

n) akkumulátorhoz való 
 nem megfelelő töltő 
ndó károsodást okozhat az 

ynevezett „bikázással” elin-
párt, mert az kárt okozhat 
zerben és az akkumulátor-
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A

A
t
A
m
N
t
p
a
r

z akkumulátor lemerül

z akkumulátort motorkerékpár töltővel kell 
ölteni.
 töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
otorkerékpárból.
e használjon gépkocsihoz való akkumulátor-

öltőt, mert attól túlmelegedhet a motorkerék-
ár akkumulátora és megsérülhet! Ha az 
kkumulátor a töltés után sem kel életre, ke-
esse fel márkakereskedőjét.

Az akkumulátor tölt
A lítium-ion (li-ion) 
akkumulátortöltőre
Ellenőriztesse az ak
désében.
A töltés előtt szerelj
torkerékpárból.

Ha az akkumulátor 
életre, keresse fel m

FIGYELEM

Az indítókábeles indítás, más néven „bikázás”, 
nem megengedett, különösen nem autó akku-
mulátorról, mivel ez a motorkerékpár elektro-
mos rendszerének károsodását okozhatja.

CBR1000ST

FIGYELEM

Csak lítium-ion (li-io
töltőt használjon. A
alkalmazása marada
akkumulátorban.

FIGYELEM

Ne próbálja meg úg
dítani a motorkerék
az elektromos rends
ban!

CBR1000SP
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Féklámpa/
hátsó lámpa

Hátsó irányjelző 
lámpák

lágítás
Kiégett izzó
A motorkerékpáron található összes izzó LED 
típusú. Ha valamelyik LED nem világít, 
forduljon márkakereskedőjéhez.

Fényszórók

Első irányjelző lámpák/helyzetjelző lámpák

Rendszámtábla-vi
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ételten kiég, valószínűleg 
sodás van a rendszerben. 
eskedőjét ellenőrzés céljából.

Tartalék 
biztosítékok
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a 
„Biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című 
részt. 2 141. oldal

# Biztosítékok a biztosítékdobozban
1. Távolítsa el a vezetőülést. 2 153. oldal
2. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.
3. A főbiztosítékot és az egyéb biztosítékokat 

a biztosítékdoboz fedelében található 
csipesszel húzza ki és ellenőrizze. A kiégett 
biztosítékot mindig azonos értékű 
biztosítékkal cserélje le.
uA tartalék biztosítékok a biztosítékdoboz 

fedelének hátoldalán találhatóak.
4. Zárja le a biztosítékdoboz fedelét.
5. Szerelje vissza az első ülést. FIGYELEM

Ha egy biztosíték ism
elektromos meghibá
Keresse fel márkaker

Biztosíték-
doboz fedél

Főbiztosíték

Bizto-
síték-
csipesz
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Szerviz diagnosztikai 
rögzítőkészülék
Az Ön motorkerékpárja szervizzel kapcsolatos 
készülékekkel van felszerelve, melyek rögzítik a 
hajtáslánc teljesítményére és a motorozási körül-
ményekre vonatkozó információkat. Az adatok a 
szerelők segítségére lehetnek a motorkerékpár 
diagnosztizálásához, javításához vagy karbantar-
tásához. Ezen adatokhoz, a törvényileg arra jo-
gosultakon kívül, a jármű tulajdonosának 
hozzájárulása nélkül senki nem férhet hozzá.
A Honda, a hivatalos márkakereskedők és 
javítóműhelyek, azok alkalmazottai, képviselői és 
szerződött partnerei azonban hozzáférhetnek 
ezekhez az adatokhoz a motorkerékpár műszaki 
ellenőrzése, és kutatási, ill. fejlesztési célokból.
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y másolatot az azonosító-
ról egy biztonságos helyen 
páron).
lcs elektronikus áramköröket 

iben megsérül, abban az eset-
T kulcs nem fog működni.
nda SMART kulcsot, és ne 

 tárgyakat!
MART kulcsot a közvetlen 
magas hőmérséklettől és 

 vagy lyukassza ki!
esezett termékek mellett mint 
s kulcstartón.
ol a Honda SMART kulcsot az 
s készülékektől, mint TV, 
zámítógép vagy alacsony 
zázskészülék.

SMART kulcsot folyadékoktól 
en nedves lesz, azonnal 
 puha ronggyal.
nda SMART kulcsot a motor-
torkerékpár mosása közben.
Kulcsok

A Honda SMART kulcs egy hagyományos 
mechanikus kulccsal is fel van szerelve.
A Honda SMART kulcs segítségével az alábbi 
műveleteket tudja elvégezni:
● A kormányzár reteszelése és kioldása, valamint 

az elektromos rendszer ki- vagy bekapcsolása
● Az üzemanyag-betöltő sapka és a hátsó ülés 

kinyitása

A Honda SMART kulcs azonosítószáma az 
azonosító lapkán található. A kormányzár úgy is 
nyitható (ha reteszelve van), hogy az azonosító 
szám megadásával bekapcsolja az elektromos 
rendszert.

Mindig tartsa magánál az azonosító lapkát, de 
tartsa külön a Honda SMART kulcstól, nehogy 
egyszerre veszítse el őket.

Mindig tároljon eg
számról és a lapká
(nem a motorkerék
A Honda SMART ku
tartalmaz. Amenny
ben a Honda SMAR
● Ne dobja el a Ho

tegyen rá súlyos
● Védje a Honda S

napsugárzástól, 
páratartalomtól.

● Ne karcolja meg
● Ne tárolja mágn

például mágnese
● Mindig tartsa táv

olyan elektromo
rádió, személyi s
frekvenciás mass

● Tartsa a Honda 
távol. Amennyib
szárítsa meg egy

● Tartsa távol a Ho
kerékpártól a mo

Honda SMART kulcs
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 a Honda SMART kulcs 
.

T kulcs beszerzése érdeké-
évő Honda SMART kulcsot 
 márkakereskedőjéhez.

Kulcslapzonosító lapka

Kulcsszám és 
vonalkód
● Ne tegye ki nagy hőnek!
● Ne tisztítsa ultrahangos tisztítóban!
● Amennyiben üzemanyag, polírpaszta vagy zsír 

kerülne a Honda SMART kulcsra, azonnal 
törölje le, hogy elkerülje a kulcs megrepedését 
vagy eldeformálódását.

● Ne szerelje szét a Honda SMART kulcsot, csak 
elemcsere esetén! A Honda SMART kulcsnak 
csak a borítását lehet leszerelni. Ne szereljen 
szét rajta más alkatrészeket!

● Ne veszítse el a Honda SMART kulcsot! 
Amennyiben elveszítette, új Honda SMART 
kulcsot kell regisztrálnia. Keresse fel márka-
kereskedőjét az azonosító lapkával a regiszt-
ráció érdekében.

A Honda SMART kulcs rendszer eleme általában 
2 évig működik.

Ne tartson mobiltelefont és egyéb rádiójelet 
kibocsátó eszközöket a tárolórekeszekben! Az 
ilyen eszközökből származó rádiófrekvenciás 

jelek megzavarhatják
rendszer működését

Újabb Honda SMAR
ben, vigye el a megl
és motorkerékpárját
Honda SMART kulcs

AMechanikus kulcs
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pe Ltd - Aalst Office 
oord V) 9300 Aalst - Belgium 
.S. SEKERPINAR MAHALLESI 
O:1 41420, CAYIROVA / 

k Mfg. Co., Ltd. kijelenti, hogy 
dióberendezés megfelel a 
vnek. Az EU megfelelőségi 
zövege a következő 
tő el:
ock.co.jp/eu_doc/hlss-5.pdf

ncia tartománya:

 teljesítmény

z-433,97 MHz

ektív kisugárzott teljesítmény)
/m@3 m
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 mo-
torkerékpár átvételekor kapja meg. A megfelelő-
ségi tanúsítványt tartsa biztonságos helyen. Ha a 
tanúsítványt elveszti vagy nem kapja meg, keres-
se fel márkakereskedőjét.

Gyártó
Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Postacím
3700 Shimonaka, Sadowara-Cho, Miyazaki-Shi, 
Miyazaki, 880-0293, Japan

Importőr
Honda Motor Euro
Wijngaardveld 1 (N
HONDA TURKIYE A
YANYOL SOKAK. N
KOCAELI / TURKEY

Alulírott Honda Loc
a HLSS-5 típusú rá
2014/53/EU irányel
tanúsítvány teljes s
internetcímen érhe
http://www.hondal

A működési frekve

Maximális kimeneti

Kulcs 433,87 MH
ECU 125 kHz

Kulcs 10 mW (eff
ECU 148,8 dBμV
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Gyártó
Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Modell megnevezés
HLSS-5

Csak Bahrain Csak Vietnám
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9.999 értéken, ha elérte és 
kilométert.

szaáll 0,0-ra, ha elérte a 
.

s az egyéb, de a járműhöz 
kat az utasülés alatt található 

áskában tárolhatja. 2 126. oldal

láló
Műszerek, kezelőszervek 
és egyéb felszereltségek

Ha az elektromos rendszer a motor leállítását 
követően bekapcsolva marad, az akkumulátor 
lemerül.

Ne működtesse a gyújtáskapcsolót motorozás 
közben!

A motorleállító kapcsolót csak vészhelyzetben 
használja. Ha motorozás közben használja, azzal 
a motor hirtelen leállását okozza, ami baleset-
veszélyes.
Amennyiben a motort a motorleállító kapcsoló-
val állította le, forgassa a /  gyújtáskapcsoló 
gyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba 
az elektromos rendszer leállításához. Ha nem te-
szi meg, az akkumulátor lemerül.

A kijelző megáll 99
túllépte a 999.999 

A napi számláló vis
9.999,9 km értéket

A kezelési könyvet é
kapcsolódó, anyago
műanyag irattartó t

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kapcsoló

Kilométer-szám

Napi számláló

Kezelési könyv
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plungrendszer segít 
átsó kerék lassítás közben, 
en megcsússzon. Továbbá 
plung működtetését.

ak MA besorolású olajat 
esorolásútól eltérő 
ozhat a rásegítő-csúszó 
ködésében.

ektronikus gázkarrendszer-

s tárgyakat vagy mágneses 
ony tárgyakat a jobb oldali 
lói közelébe!

kuplungrendszer

karrendszer
Az IMU (Inertial Measurement Unit) szenzor au-
tomatikusan leállítja a motort és az üzemanyag-
szivattyút, ha a jármű felborul. Az IMU alaphely-
zetbe állítása érdekében kapcsolja le az elektro-
mos rendszert, majd ismét kapcsolja be, mielőtt 
beindítaná a motort.

Amennyiben az IMU-egység meghibásodik, 
abban az esetben az üzemanyag-szivattyú és a 
motor nem fog automatikusan leállni a motor 
felborulása esetén.

A HESD automatikusan szabályozza a kormány-
lengéscsillapító karakterisztikáját a sebesség és 
gyorsulás figyelembe vételével.
HESD-visszajelző világít 2 199. oldal

A rásegítő-csúszó ku
megelőzni, hogy a h
erős motorféküzemb
könnyebbé teszi a ku

Ehhez a járműhöz cs
használjon. Az MA b
motorolaj sérülést ok
kuplungrendszer mű

Ez motorkerékpár el
rel van felszerelve.
Ne tegyen mágnese
interferenciára fogék
kormányszár kapcso

Gyújtáslekapcsoló rendszer

HESD

Rásegítő-csúszó 

Elektronikus gáz
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rékpár ápolása
ás és ápolás nagyon fontos a 
megőrzésének érdekében. 
rékpáron könnyebb észre-
 problémákat.
sítés érdekében használt 
 kialakulásához vezethet. Az 
ő motorozást követően 
a le motorkerékpárját.

ése előtt várja meg, amíg a 
 a fék és egyéb forró 
k.
lő segítségével öblítse le 
t, hogy feláztassa a lazább 
et.
Amennyiben az „AUTO” funkció van kiválasztva, 
akkor a kijelző háttérvilágításának fényerejét 
automatikusan szabályozza a rendszer.
A fényerősséget egy fényérzékelő szabályozza.
Ne sértse meg az érzékelőt és ne takarja le!
Az előbbiek esetén az automatikus fényerősség-
állítás esetleg nem működik megfelelően.

A motorke
A rendszeres tisztít
hosszú élettartam 
Egy tiszta motorke
venni a potenciális
Például a hómente
útszóró só korrózió
ilyen utakon történ
mihamarabb moss

A mosás megkezd
motor, a kipufogó,
alkatrészek lehűlne
1. Kerti locsolótöm

motorkerékpárjá
szennyeződések

Automatikus fényerősség szabályzás

Fényérzékelő
Mosás



A motorkerékpár ápolása

230

Inform
áció

 termékeket, melyek erős 
y kémiai oldószereket tartal-
árosíthatják a fém, fényezett 
meket motorkerékpárján.
 tartsa távol a fékektől és 
tól.
kpáron található matt 
, ezeken az elemeken 

zóanyagok használatát.

tek
 alábbi útmutatásokat:
ynyomású 

:
ú víz károsíthatja a motor-
ó és elektromos részeit, akár 
enné is téve őket.
 légszűrőbe és/vagy a 
a.
t a kipufogóba:
 lévő víz akadályozhatja az 
ziót okozhat.
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 vízsugár locsolását közvetlenül a 
légszűrőbe, a kipufogóba és az elektromos 
alkatrészekbe.

3. Alaposan öblítse le a motorkerékpárt bő, tiszta 
vízzel, majd puha, tiszta ronggyal törölje 
szárazra.

4. A száradást követően a mozgó alkatrészeket 
kenje be.
u Biztosítsa, hogy ne kerülhessen kenőanyag 

a fékekre vagy gumiabroncsokra. A fék-
tárcsákra, -betétekre, -dobokra vagy -
pofákra kerülő olaj nagyban csökkenti 
a fékhatást, mely balesethez vezethet.

5. A motorkerékpár mosása és szárítása után 
azonnal kenje be a hajtóláncot.

6. A korrózió megelőzésére használjon polírozó-
szert.

u Kerülje az olyan
tisztítószert vag
maznak. Ezek k
és műanyag ele
A polírozószert
gumiabroncsok

u Ha a motorkeré
fényezésű elem
kerülje a políro

# Mosási előkészüle
Mosáskor kövesse az
● Ne használjon nag

mosóberendezést
u A nagynyomás

kerékpár mozg
működésképtel

u A víz bejuthat a
fojtószelepházb

● Ne irányítsa a vize
u A kipufogóban

indítást és korró
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aszt vagy polírozószert a matt 
teken:
szeres, bő vízzel és puha 
 szivaccsal tisztítsa meg a 
et. Puha, tiszta ronggyal 
árazra.
● Szárítsa ki a fékeket:
u A víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 

hatékonyságot. A mosást követően néhány-
szor alacsony sebességen működtesse a fé-
keket, hogy könnyebben megszáradjanak.

● Ne irányítsa a vizet az ülés alá:
u A víz az ülés alatt kárt okozhat a dokumen-

tumokban és egyéb tárgyakban.
● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:

u A víz a légszűrőben megakadályozhatja a 
motor indítását.

● Ne irányítsa a vizet a fényszóró közelébe:
u A motorkerékpár fényszórója bepárásod-

hat mosást vagy esős időben történő mo-
torozást követően. Ez nem befolyásolja a 
fényszóró működését.
Ha azonban nagyobb mennyiségű vizet vél 
felfedezni a fényszóróban, akkor keresse fel 
márkakereskedőjét.

● Ne használjon vi
fényezésű felüle
u Enyhén mosó

ronggyal vagy
matt felületek
törölje őket sz
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ggyal vagy szivaccsal tisztít-
(Ne használjon vegyszert 
reket a szélvédőn!) Puha, 

je őket szárazra.

édő esetén használhat 
hatású tisztítószert a szivacs 

szélvédőt. (A visszamaradt 
dő berepedését okozhatják.)

 nem távolíthatóak el és 
látást, cserélje le a szélvédőt.

szélvédőre és a szélvédő-
 benzin, fékfolyadék és más 
g elemek ettől megsérül-

gyéb sérülések elkerülése 
puha rongyot vagy 
 a szélvédő tisztítására.
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 ron
sa meg a szélvédőt. 
tartalmazó tisztítósze
tiszta ronggyal töröl

Nagyon koszos szélv
felhígított, semleges 
és bő víz mellett.
Alaposan öblítse le a 
tisztítószerek a szélvé

Amennyiben a karcok
befolyásolják a tiszta 

Ügyeljen rá, hogy a 
elemekre ne kerüljön
vegyszer! A műanya
hetnek.

Alumínium alkatrészek

Idomok

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy e
végett csak vizet és 
szivacsot használjon
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általános konyhai tisztítószer-
at vagy port, majd alaposan 
el. Száraz, puha ronggyal 

res puha ronggyal törölje 

általános konyhai tisztító-
 sarat vagy port, majd alapo-

 vízzel. Száraz, puha ronggyal 

eg a hőtől, használjon általá-
ő finom textúrájú ápolószert. 
núgy öblítse le, mint a sár és 
.

gy a kipufogó titánból és 
lból készül, foltok keletkez-
t észreveszi a foltosodást, 
 az alkatrészeket.

letek
A kipufogócső és -dob anyaga titán és rozsda-
mentes acél, ennek ellenére olaj vagy sár be-
szennyezheti és foltos lehet.

Az alábbi képen látható alkatrész be van kenve 
az oxidáció megelőzése érdekében.
A bevonat védelme érdekében ne használjon 
agresszív vegyi tisztító- vagy súrolószert.

Vizes szivaccsal és 
rel távolítsa el a sar
öblítse le tiszta vízz
szárítsa meg.
Általános tisztítósze
tisztára.

Vizes szivaccsal és 
szerrel távolítsa el a
san öblítse le tiszta
szárítsa meg.
Ha foltok jelentek m
nosan beszerezhet
Ezt követően ugya
por eltávolításakor

Kipufogócső és -dob

Bevont felületek

FIGYELEM

Annak ellenére, ho
rozsdamentes acé
hetnek rajta. Amin
azonnal tisztítsa le

Bevont felületek

Bevonat nélküli felü
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ulátort (2 150. oldal) a 
zése érdekében. Töltse fel 
ulátort és száraz, naptól 
 helyen tárolja.
kpárban marad, kösse le a 
, hogy megelőzze a kisülést.
 ellenőrizze a karbantartan-
ntartási táblázat szerint.
A motorkerékpár tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri motor-
kerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a motorkerék-
párt, 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. 2 143. 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 akkum
lemerülés megelő
teljesen az akkum
védett jól szellőző
u Ha a motorkeré

negatív - sarut
A tárolás végeztével
dó elemeket a karba
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rnyezet
on szórakoztató, azonban 

eg kell tennie, hogy 
etét.

mló tisztítószerrel mossa le 
Kerülje a fluor-klór-
) tartalmú aeroszolos spray-
ják a légkör ózonrétegét.

l válasszon tisztító-
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 kö
A motorozás nagy
Önnek is mindent m
megvédje környez

Csak könnyen lebo
motorkerékpárját. 
szénhidrogén (CFC
ket, melyek károsít

FIGYELEM

A motorkerékpár vontatása során a sebesség-
váltó komolyan megsérülhet.

Körültekintésse
szereket!
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A lecserélt olajat és egyéb mérgező anyagokat 
mindig juttassa el egy újrahasznosító központba. 
Amennyiben szükséges, hívja fel a helyi önkor-
mányzatot és érdeklődjön az újrahasznosító 
központok felől, illetve hogy megtudja, hogyan 
kezelje a nem újrahasznosítható hulladékot. Ne 
tegye a fáradt olajat a szemetesbe és ne öntse a 
földre vagy a lefolyóba! A fáradt olaj, benzin, hű-
tőfolyadék és tisztítószerek mérgezést okozhat-
nak annak, aki dolgozik velük, illetve szennyezik 
az ivóvizet, folyókat, tavakat és óceánokat.

A károsanyagok újrahasznosítása
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zszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motor-
kerékpár azonosítására szolgálnak, valamint 
szükségesek lehetnek a motorkerékpár regiszt-
rálásához. A cserealkatrészek megrendeléséhez 
is szükségesek lehetnek.
Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

Vá

Motorszám
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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-

zaléknál nagyobb mennyi-
vert üzemanyagok haszná-
endszer fém, gumi és 
károsodását okozhatják.
Alkoholtartalmú üzem-
anyagok
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 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 szá
séget tartalmazó ke
lata az üzemanyagr
műanyag részeinek 
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tmutatásokat a katalizátor 
n.
tes benzint használjon. Az 

 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 hő-
mérsékleten történő kémiai reakciók során, me-
lyekben a kipufogógázban található szénhidrogé-
nek (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

ólmozott benzin
● Tartsa a motort 
● Ha a motor kiha

megfelelően jár,
le a motort, majd
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tasa, minden csomag és kiegészítő súlyát. 
z és a hozzáadott kiegészítők tömegét. 

ax. 10% etanolt tartalmazó benzin
6,1 l
BR1000ST
TZ7S
2 V-6 Ah (10 HR)/12 V-6,3 Ah (20 HR)
BR1000SP
Y85S lítium-ion (li-ion) 
2 V-2,0 Ah (20 HR)
. 2,615
. 2,058
. 1,700
. 1,478
. 1,333
. 1,214
,630/2,500
0

Üzem
Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek

*1  Magába foglalja a vezető, u
*2  Magába foglalja a poggyás

Teljes hossz 2100 mm
Teljes szélesség 745 mm
Teljes magasság 1140 mm
Tengelytáv 1455 mm
Minimum 
szabadmagasság 115 mm
Villaszög 24° 00′
Utánfutás 102 mm
Menetkész tömeg 201 kg
A teljes terhelhetőség *1 180 kg
A poggyász maximum 
tömege *2 (ED, II ED típus) 14 kg
Szállítható személyek 
száma Vezető és 1 utas
Megfordulási sugár 3,80 m
Lökettérfogat 1 000 cm3

Furat x löket 81,0 x 48,5 mm
Sűrítési viszony 13,2:1

anyag

(ED, II ED, U, II U 
típusok)

Ólommentes benzin
95-ös vagy magasabb 
oktánszám

(II GS típus)
Ólommentes benzin
Javasolt: 95-ös vagy 
magasabb oktánszám

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok M
Üzemanyagtank térfogat 1

Akkumulátor

C
Y
1
C
H
1

Sebességfokozat-áttétel

1
2
3
4
5
6

Csökkentő áttétel 
(primer/vég) 1
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ztés után 2,8 l
ztés és motorolaj-
csere után 3,0 l
erelés után 4,0 l
a DOT 4 Brake Fluid

 Nepál, Hongkong, HONDA PRE-MIX 
COOLANT (előre be-
kevert hűtőfolyadék)

 India, Nepál, 
ong, Makaó

Pro Honda HP 
Coolant

etten O gyűrűs láncokhoz kifejlesztett 
ánc kenőanyag
m áll rendelkezésre, használjon SAE 80 
0 hajtóműolajat.

 mm
5HV3KAI vagy RK525ROZ8
k száma 118
fogaskerék 16 fog
t fogaskerék 40 fog
■ Szervizadatok

*1  EU-szabályozás 

Gumiabroncs-
méret

Első 120/70ZR17M/C (58W)
Hátsó 200/55ZR17M/C (78W)

Gumiabroncstípus Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első BRIDGESTONE RS11F
PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP V3

Hátsó BRIDGESTONE RS11R N
PIRELLI DIABLO SUPERCORSA SP V3 E

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) SILMAR10C9S (NGK)
Gyertyahézag 0,80 - 0,90 mm
Alapjárati 
fordulatszám 1 400 ± 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

Leeres
Leeres
szűrő 
Szétsz

Javasolt 
fékfolyadék Hond
Hűtőrendszer 
feltöltési 
mennyiség

2,29 l

Javasolt 
hűtőfolyadék

India,
Makaó
Kivéve
Hongk

Javasolt hajtólánc 
kenőanyag

Kifejez
hajtól
Ha ne
vagy 9

Láncfeszesség 25-35
Előírt hajtólánc DID52

Szeme
Előírt fogaskerék 
méret

Hajtó 
Hajtot
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atékértékek
1,0 N·m (0,1 kgf·m)
10 N·m (1,0 kgf·m)
26 N·m (2,7 kgf·m)
30 N·m (3,1 kgf·m)
1,0 N·m (0,1 kgf·m)
135 N·m (13,8 kgf·m)
79 N·m (8,1 kgf·m)

avar 22 N·m (2,2 kgf·m)
 40 N·m (4,1 kgf·m)
■ Izzók

■ Biztosítékok

■ Meghúzási nyom
Fényszóró LED
Féklámpa/hátsó lámpa LED
Első irányjelző/helyzetjelző lámpák LED
Hátsó irányjelző lámpa LED
Rendszámtábla-világítás LED

Főbiztosíték 30 A
Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A, 7,5 A

Alsó idom csavar
Alsó idom csavar
Olajszűrő
Motorolaj-leeresztő csavar
Középső idom csavar
Hátsótengely-anya
Elsőtengely-csavar
Első kerék tengelyrögzítő cs
Első kerék féknyeregrögzítő
csavar
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..................................................135

................................................... 111
ibásodás ................................218
..................................................179

..................................................150

..................................................155

..................................................152

..................................................154

..................................................153

......................................... 142, 164

..................................................165

..................................................177
A
A csillapítás beállítása ........................................ 189
A motor beindítása .............................................. 115
A motor leállítása .................................................227
A motorkerékpár mosása................................. 229
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) .................... 16
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) 
visszajelző...................................................... 94, 199

ABS-mód visszajelző .............................................55
Akkumulátor ............................................. 5, 136, 150
Alacsony olajnyomás visszajelző ............. 55, 198
Alap kijelző mód ....................................................27
Alkoholtartalmú üzemanyagok...................... 238
Átalakítások .............................................................20
Az alkatrészek elhelyezkedése ..........................22
Az elektromos rendszer aktiválása 
vészhelyzetben .................................................. 204

B
Bal oldali irányjelző visszajelző .........................93
Beállítási mód..........................................................62
Benzin ............................................................. 124, 238
Biztonsági előírások .............................................. 13

Biztosítékok ..........

C
Címke

Színkód ...............

E
EB-érték .................
Elektromos megh
Első futómű ..........
Eltávolítás

Akkumulátor ......
Alsó idom...........
Patent..................
Utasülés ..............
Vezetőülés .........

F
Fék

Folyadék .............
Fékek

Fékbetét-kopás.
Kar beállítás .......

Tárgymutató
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...............................................175

...............................................100

................................................ 98

..................................... 145, 209

..............................................209

...............................................145
SHIFTER) ............................ 118
r visszajelző ........................ 56
............................... 99, 115, 227
endszer
..............................................228
...............................................167

vta magát........................... 116
...............................................168
...............................................182
Fékezés ...................................................................... 15
Féklámpa-kapcsoló ............................................. 166
Felszerelések

Kezelési könyv .................................................... 126
Szerszámkészlet.........................................126, 149

Felugró információk
Hasznos .................................................................53
Karbantartás..........................................................53
Meghibásodási információ................................54
Rajtelektronika mód információ.......................54

Fényerősség.......................................................... 229
Fényérzékelő......................................................... 229
Fénykürt/köridő (PASS/LAP) kapcsoló ...........98
Fényszóró vetítési távolság .............................. 176
Fényváltó kapcsoló................................................98
Fordulatszámmérő ............................27, 28, 29, 31
Fordulatszámmérő piros zóna.......27, 28, 29, 31
Futómű

ÖHLINS Smart EC rendszer ............................ 185
S-mód ....................................................................111

Futómű
Első ........................................................................ 179
Hátsó .................................................................... 182

G
Gasohol .....................
Gázkar........................
Gomb

Indító ......................
Kürt .........................

Gumiabroncs
Csere ......................
Defekt.....................

Gumiabroncsok
Nyomás .................

Gyorsváltó (QUICK 
Gyorsváltó rendsze
Gyújtáskapcsoló .....
Gyújtáslekapcsoló r

Borulásérzékelő ...
Oldaltámasz .........

H
Ha a motor megszí
Hajtólánc ..................
Hátsó futómű..........
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kapcsoló ...............................100
oló............................................166
apcsoló ...................................100
(PASS/LAP)............................. 98
................................................... 98
................................................... 99
................................................... 98
pcsoló ....................................100
..................................................100
........................................ 100, 227
................................................... 98
................................................... 98

..................................................134

..................................................128

..................................................128

..................................................129

.................................................239
HESD (Honda elektronikus kormány-
lengéscsillapító rendszer) ........................55, 228

HESD (Honda elektronikus kormány-
lengéscsillapító) visszajelző............................ 199

Hibaelhárítás.......................................................... 195
Honda SMART kulcs visszajelző............... 95, 201
Hűtőfolyadék................................................. 144, 161
Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő..................... 51

I
Indítógomb .................................................... 100, 115
Információs rész .....................................................35
Irányjelző kapcsoló................................................98

J
Javasolt

Hűtőfolyadék ...................................................... 144
Olaj.........................................................................141
Üzemanyag......................................................... 124

Javítókészlet.......................................................... 209
Jobb oldali irányjelző visszajelző ......................93

K
Kapcsoló

Bal/jobb választó
Féklámpa-kapcs
Felfelé választók
Fénykürt/köridő 
Fényváltó ............
Gyújtás ................
Irányjelző ............
Lefelé választóka
MODE kapcsoló
Motorleállító ......
Vészvillogó.........

Kapcsolók ..............
Karbantartás

Alapelvek............
Biztonság............
Fontossága ........
Terv......................

Katalizátor .............
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...............................................219

...............................................148
kkumulátor .................. 5, 138

k-hőmérséklet 
........................................55, 197

..............................................8, 9
ztető matrica .......................12
rmációs és 
.................................................11
..................................................11
................................................. 10
elhetőségek ........................ 10

.................................................12

...................................................7

.................................................21
Kerekek
A hátsó kiszerelése............................................ 215
Az első kiszerelése ............................................ 210

Kezelési könyv.............................................. 126, 227
Kiegészítők ...............................................................20
Kijelző

Fordulatszámmérő piros zóna .....27, 28, 29, 31
Kilométer-számláló ...........................................227
Napi számláló.....................................................227
Sebességfokozat..................................................55

Kilométer-számláló .............................................227
Köridőmérő .......................................................32, 57
Kormányzár ............................................................ 102
Kormányzár-visszajelző .......................................95
Környezet............................................................... 235
Kuplungrendszer .................................................. 172
Kürtgomb .................................................................98

L
Lámpa

Izzó .........................
Légszűrő ...................
Lítium-ion (li-ion) a

M
Magas hűtőfolyadé
visszajelző ..............

Matrica
Akkumulátor .........
Biztonsági emléke
Gumiabroncs info
hajtólánc matrica

Hátsó rugóstag....
Hűtősapka.............
Kiegészítők és terh
ÜZEMANYAG.......

Matricák ....................
Maximális tömeg ...
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 rendszer ...............................185

.................................................... 17

................................................... 111
ozott benzin-
 meghibásodásra 

pa (MIL) .......................94, 198

ód ............................................ 119
uplungrendszer ................228

kijelző ..................................... 55
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.................................................. 117
..................................................125
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Motorozási .......................................................... 109

Motor
Beindítás ............................................................... 115
Leállítás.................................................................227
Leállító kapcsoló ............................... 100, 115, 227
Nem indul............................................................ 196
Olaj................................................................ 141, 157
Olajszűrő ............................................................. 159
Szám.....................................................................237
Túlmelegszik ....................................................... 197

Motorozási mód................................................... 109
Műszerek ..................................................................26

N
Napi számláló........................................................227
Nyomatékszabályozó kikapcsolva 
visszajelző...............................................................93

Nyomatékszabályozó-visszajelző .....................93

O
Olaj

Motor ..................
Oldaltámasz..........
Oldaltámasz gyúj
ÖHLINS Smart EC

P
Parkolás..................
P-érték....................
PGM-FI (Program
befecskendezés)
figyelmeztető lám

R
Rajtelektronika m
Rásegítő-csúszó k

S
Sebességfokozat-
Sebességmérő .....
Sebességváltás ....
Sisaktartó...............
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Tankolás .................................................................. 124
Tárolás .................................................................... 234

Felszerelések....................................................... 125
Kezelési könyv .................................................... 126
Szerszámkészlet................................................. 126

Tartalék üzemanyag mód ...................................49
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Vészfékezést jelző v
Vészvillogó kapcso
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Visszajelző
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