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Ez a kézikönyv a robogó fontos részét képezi, ezért újraérték etén 
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 

 az 

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

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy meg
Ön járművével.
esítés es

 tartalm
ltoztatá

rosítha

egyezik
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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk 
típuson alapulnak.

lországonként változhatnak.

Ország

Európai eladások

Európai eladások
Gratulálunk Honda robogója megvásárlásá-
hoz! Amikor valaki Honda tulajdonossá válik, 
része lesz a világszerte elégedett vásárlók csa-
ládjának – 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 robogón található biztonsági üzene-
teket.

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
az SH350A ED 

Országkódok

*A specifikációk cé

Kód
SH350A
ED, II ED, III ED 
típusok
SH350AS
ED, II ED, III ED 
típusok



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 robogó károsodását 
m tartja be az alábbi 

rmációkat az alábbi 
lál:
tó információk segítenek 
gy sérüléseket okozzon 
n, egyéb tárgyakban vagy 
en.
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z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A robo-
ó biztonságos kezelése igen komoly felelősség.
nnak érdekében, hogy Ön a pontos információk 
irtokában megfelelő döntéseket hozhasson, leírá-
okkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk robogóján 
s itt a kezelési könyvben. Ezek az információk fi-
yelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és 
ások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a robogó 
ezelésével és karbantartásával kapcsolatos, 
setlegesen bekövetkező veszélyre 
igyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó 
élőképességére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a robogón
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
kockáztatja, ha ne
utasításokat.

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

elkerülni, ho
robogójába
környezetéb
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Biztonsági irányelvek
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Biztonságos m
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g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

Tanítsa meg utasát, hogy 
kodót vagy karolja át a 
ütt a robogóval, és tartsa a 
 még megálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

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

ármű megismerésére és 

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

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

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

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és 
védőfelszerelést viseljen. 2 10. oldal

Bizonyosodjon me
szellemileg is fel va
alkohol vagy gyógy
utasa is viseljen a sz
és védőruházatot. 
használja a kapasz
derekát, dőljön egy
lábait a lábtartókon

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

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

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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 gyógyszerekre is. Soha ne ve-
agyja barátait sem!

y robogóját megfelelően 
ságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 

terhelhetőségét (2 16. oldal) 
góját, illetve ne szereljen fel 
yektől az bizonytalanná vál-

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

művét jó állapotban!

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

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

Az alkohol- vagy gyógyszerfogyasztás és a vezetés 
együtt nem működik. Akár egyetlen pohár ital csök-
kentheti gyors döntőképességét, és minden további 
pohárral egyenes arányban növekszik reakcióideje. 

Ugyanez vonatkozik a
zessen ittasan, és ne h

Nagyon fontos, hog
karbantartott, bizton
Minden elindulás elő
a javasolt karbantartá
a robogó maximális 
és ne alakítsa át robo
rá kiegészítőket, mel
hat (2 15. oldal)!

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

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen robogót, ha alkohol vagy 
gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

Ha baleset részes
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obogót garázsban vagy 
ben!

IGYÁZAT
zben vagy teljesen zárt 
, rendkívül gyorsan 
onoxid gáz gyűlhet fel.

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és halál-

 helyiségben vagy 
 a robogó motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja a 
gyújtást  állásba, majd először ellenőrizze 
robogója állapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e 
valamilyen folyadék, valamint ellenőrizze a 
kritikus anyák és csavarok meghúzását, illetve a 
kormány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek 
épségét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A robogó lehet, hogy olyan sérülést szenvedett, 
ami azonnal nem vehető észre. Ezért minden 
esetben alaposan ellenőriztesse át márka-
kereskedésében, amint lehet.

A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. 
Belélegzése 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 r
egyéb zárt helyiség

Szén-monoxid veszély

3V
Ha a motort rés
területen járatja
mérgező szén-m

Ennek a színtele
belélegzése esz
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző
kültéren járassa
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a kezelési könyvben leírt 

a javítási könyvben leírt 
g érdekében a robogó 
skedőjénél végeztesse el.

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a robogó károsodását 
tja 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 figyelmesen 
utasításokat.

Figyelmesen olvassa el 
utasításokat. A biztonsá
szervizelését márkakere

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
kockáztatja, ha nem tar
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szikrákat és a nyílt lángot. Az 
ázt termel.

 viseljen védőszemüveget és 
üléseket szenvedhet, 
kságot is okozhat.
ás személyeket az akkumulá-
 az akkumulátorkezelés fon-

ösen óvatosan kezelje, mert 
l való érintkezése égési 
kozhat.
osan olvassa el az itt leírt 
z utasítások figyelmen kívül 
bogó károsodását okozhatja.
 az elektrolit a minimum 
anhat és súlyos sérülést 
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulátortól a 

akkumulátor robbanásveszélyes g
● Az akkumulátor kezelése közben

gumikesztyűt, különben égési sér
rosszabb esetben az elektrolit va

● Ne engedjen gyerekeket vagy m
tor közelébe, hacsak nem ismerik
tos pontjait!

● Az akkumulátor elektrolitot külön
hígított kénsavat tartalmaz. Bőrre
sérülést, szembe jutva vakságot o

● Az akkumulátorkezelés előtt alap
utasításokat és értse meg őket. A
hagyása személyi sérülést és a ro

● Ne használja az akkumulátort, ha
szinten vagy az alatt van! Felrobb
okozhat.
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zd el nyitni.

ETŐ MATRICA

yásolja a kiegészítők és 

el figyelmesen a kezelési 
tó utasításokat.
csomagok együttes súlya 
azaz a maximum terhelhe-

 között nem haladhatja meg 

tő 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 ke

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELMEZT
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét befol

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olvassa 

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

nem haladhatja meg a 180 kg-ot (397 lb), 
tőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmények
a 19 kg-ot (42 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rögzíthe
javasolt.
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LÉS FIGYELMEZTETŐ 

isakot és védőruházatot 

m2, 29 psi)
m2, 36 psi)

m2, 29 psi)
m2, 36 psi)

,1 lb)
,3 lb)
2 lb)
 lb)
GUMIABRONCS ÉS CSOMAGTERHE
MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen s
motorozás közben.
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kgf/c
250 kPa (2,50 kgf/c

[Vezető és utas]
Első
Hátsó

200 kPa (2,00 kgf/c
250 kPa (2,50 kgf/c

Maximális csomagterhelés:
Első doboz 0,5 kg (1
Táskatartó 1,5 kg (3
Középső tárolórekesz 10 kg (2
Hátsó csomagtartó 3 kg (6,6

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
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lását követően is 
s kényelmesnek kell lennie
sisak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal
ros cipő

mentes talppal és 

l látható, hosszú ujjú kabát és 
adrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
egnöveli a komoly sérülések 
lű balesetek esélyét ütközés-

nságilag elfogadott bukósisa-
g arról, hogy utasa is ezt teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a tapo-
sólemezen.

● Menet közben az utas tartsa a kezét a kapasz-
kodón vagy a vezető derekán, a lábait pedig 
az utaslábtartókon.

● 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 előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű

● Az állcsat becsato
biztonságosnak é

● Szkafander alakú 
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszás
bokavédelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jó
megfelelő motoros n
öltözet).

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hiánya m
és a halálos kimenete
kor.
Mindig viseljen bizto
kot, és győződjön me
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sok a kevésbé tapadós felülete-
en megcsúszhatnak, így a fék-
et.
atos fékezést.
kezéstől, mint például hosszú, 
kön, a fékek túlmelegedhet-
kenti hatékonyságukat.
 kihasználása érdekében 
dtesse az első és a hátsó féket.

ékrendszer (ABS)
olásgátló fékrendszerrel (ABS) 
 erős fékezéskor 
ogy blokkoljon a kerék.
si távolságot nem csökkenti. 
ények között előfordulhat, 
sszabb féktávot eredményez.
ködik kis sebességnél 
agy ez alatt).
n a fékkarok enyhén 
. Ez normális jelenség.
lő működése érdekében 
t gumiabroncsokat használja.
Vezetési előkészületek

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

gyorsítást.
● Kerülje az erős fékezést.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést.

u A hirtelen fékezéstől a robogó stabilitását 
vesztheti.

u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; kü-
lönben a robogó kerekei megcsúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvatosan 
vezessen.

u A gumiabronc
ken könnyebb
táv is megnőh

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

meredek lejtő
nek, ami csök

● A teljes fékhatás
egyszerre műkö

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

Bizonyos körülm
hogy az ABS ho

● Az ABS nem mű
(kb. 10 km/óra v

● A fékezés közbe
visszarúghatnak

● Az ABS megfele
mindig a javasol

Bejáratási periódus

Fékek
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nak megelőzése érdekében 
ormányzárat és a 
2 49. oldal), majd vigye 
 SMART kulcsot. Deaktiválja 
ulcs rendszert, amennyiben 
ldal
ló alkalmazások használatát 

gy középállványon

 használva
maszt.
bogójával balra, amíg teljes 
hezedik az oldaltámaszra.

 használva
ngedéséhez álljon a 

ra.
ormányszárat és a bal oldali 

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

● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

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

● Ellenőrizze, hogy a forró alkatrészek ne 
kerülhessenek kapcsolatba éghető 
anyagokkal.

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

● A robogó ellopásá
mindig zárja le a k
gyújtáskapcsolót (
magával a Honda
a Honda SMART k
szükséges. 2 44. o
Az egyéb lopásgát
is javasoljuk.

# Parkolás oldal- va
1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt

Hajtsa ki az oldaltá
Lassan dőljön a ro
súlyával rá nem ne

A középállványt
A középállvány lee
robogó bal oldalá
Fogja meg a bal k
kapaszkodót.
A jobb lábával nyo
eközben húzza fe

Parkolás
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Biztonságos m
otorozás

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

y ne kerüljön kosz vagy víz az 
a.

manyag útmutató
3. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
u A jobbra kifordított kormány esetén a 

robogó instabillá válhat és felborulhat.
4. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba 

(2 42. oldal), majd reteszelje a 
gyújtáskapcsolót. (2 49. oldal).

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

Az alacsony oktá
teljesítménycsök

● Ne használjon m
üzemanyagokat!

● Soha ne használ
benzint, vagy ola

● Ügyeljen rá, hog
üzemanyagtankb

Bal kormányszár
Kapaszkodó

Középállvány

Tankolás és üze
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Biztonságos m
otorozás

zás nem minden esetben tud 
a útviszonyokhoz és a gáz-
téséhez. Gyorsítás közben, 
ata mellett, mindig vegye fi-
őjárási viszonyokat is.
 elakadna a sárban, hóban 
nyebb lehet kiszabadítani 

szabályozó mellett.
zó ideiglenes kikapcsolása 
y és a robogó feletti uralom 
motorozás közben.

ott gumiabroncsokat, a 
ez pedig eredeti Honda 
tószíj, görgők) használjon a 
 rendszer megfelelő 
n.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését ész-
leli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó ke-
rékre jutó nyomatékot a kiválasztott 
nyomatékszabályozási szint alapján.

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

A nyomatékszabályo
alkalmazkodni a durv
kar hirtelen működte
motorozási tapasztal
gyelembe az út- és id
Ha a robogó esetleg
vagy homokban, kön
kikapcsolt nyomaték
A nyomatékszabályo
segíthet az egyensúl
fenntartásában terep

Mindig csak az ajánl
meghajtó rendszerh
alkatrészeket (pl. haj
nyomatékszabályozó
működése érdekébe

Honda választható nyomaték-
szabályozó (HSTC)
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Biztonságos m
otorozás

 arra tervezték, hogy oldal-
ót szereljenek rá. Ennek meg-
ontaná a robogó vezethető-

IGYÁZAT
lő kiegészítők 
y az átalakítások súlyos 
lesetet okozhatnak.

l és átalakításokkal 
vesse a kezelési 

kat.
Kiegészítők és átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne használjon 
olyan kiegészítőket, melyek nem kifejezetten 
ehhez a robogóhoz készültek, és ne változtassa 
meg a robogó eredeti kialakítását! Ettől a 
robogó bizonytalanná válhat.
Az átalakítások miatt elvesztheti a jótállást és a 
robogó illegálissá válhat a közúton történő hasz-
nálatra. A kiegészítők felszerelése előtt győződ-
jön meg róla, hogy az átalakítás biztonságos és 
legális. Ezt a robogót nem

kocsit vagy utánfut
szegése súlyosan r
ségét.

3V
A nem megfele
felszerelése vag
vagy halálos ba

A kiegészítőkke
kapcsolatban kö
könyvben leírta
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Biztonságos m
otorozás

GYÁZAT
a poggyász nem 
ítése súlyos vagy 
 okozhat.

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

solja a robogó stabilitását, irányíthatóságát, fé-
kezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 137. oldal

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

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3VI
Túlterhelés vagy 
megfelelő felerős
halálos balesetet

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.
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Üzemeltetési útmutató

e

9.o)

adéktartály (96.o)

szlet (69.o)

sapka/nívópálca (92.o)

olórekesz (68.o)

ű rugóelőfeszítés-
.o)

satlakozó

boz (120.o)

r (88.o)

(70.o)
18

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Gázkar (9

Elsőfék-foly

Szerszámké

Elsőfék-kar

Olajbetöltő-

Középső tár

Hátsó futóm
állító (100

Adatkábel c

Biztosítékdo
Akkumuláto

Első doboz 
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ltámasz (98.o)

csatlakozóaljzat (64.o)

fék-kar

sapka (62.o)

pállvány (12.o)

fék-folyadéktartály 
.o)

 futómű 
előfeszítés-állító 
0.o)

rtó táska (69.o)

(66.o)

tartó (71.o)

folyadék tágulási tartály 
.o)
Olda

USB-

Hátsó

Tank

Közé

Hátsó
(96

Hátsó
rugó
(10

Iratta

Ülés 
Táska

Hűtő
(94



imáció. 
zükséges 
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utató

Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor megjelenik egy üdvözlő an
Ha a visszajelzők és műszerek közül valamelyik nem jelezne, amikor s
lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

 gombINFO A

 gombINFO B
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gy 24 órás kijelző)
állítása: (32.o)

bességmérő

 átváltása: (22.o)

 kijelző átváltása: (22.o)

-számláló [TOTAL] 
23.o), még megtehető 

volság [RANGE] (24.o) 
 pillanatnyi üzemanyag-
lhasználás [CONS.] 

23.o)

mláló [TRIP A/B] 
, átlag üzemanyag-
álás [AVG] (25.o) és 
ékszabályzó mód kijelző 
/

 Üzemanyagszint-
jelző (26.o)

Óra (12 va
Az óra be

OLAJCSERE visszajelző 
(28.o)

 Akkumulátor-
feszültség mérő (26.o)

 Karbantartásra emlékeztető 
visszajelző (29.o)

Se

A kijelző

A

Km
(
tá
és
fe
(

Napi szá
(24.o)
felhaszn
nyomat
(25.o)

Levegőhőmérséklet-
mérő (AIR) (26.o)
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olság és a pillanatnyi 

láló és a 
bal lehet 

Nyomatékszabályzó 
mód

tnyi üzemanyag-
ználás
Az  gombbal válthat a km-számláló, a még megtehető táv
üzemanyag-felhasználás között.

INFO A

Az  gombbal válthat az „A” napi számláló, a „B” napi szám
nyomatékszabályzó mód kijelző között, valamint az  gomb
váltani az átlag üzemanyag-felhasználásra is.

INFO B
INFO B

A kijelző átváltása

Nyomja meg az  gombot.INFO A

Nyomja meg az  gombot.INFO B

„A” napi 
számláló

„B” napi 
számláló

Kilométer-számláló
Még megtehető 
távolság

Pillana
felhas

Átlag üzemanyag-
felhasználás 

Átlag üzemanyag-
felhasználás 
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mány: 0,0-tól 199,9 mile/gal-

 érték 199,9 mile/gal vagy 
ile/gal” jelenik meg.

teken kívül jelenik meg 
resse fel márkakereskedőjét 
l.

lasztása esetén
# Kilométer-számláló
A teljes megtett távolság.
Ha „------” jelenik meg, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás
Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.

● Ha a sebessége 5 km/h vagy kevesebb: 
„--.-” jelenik meg.

●
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 99,9 km/l-ig 
(l/100 km-ig vagy mile/l-ig).
Ha a számított érték 99,9 km/l (l/100 km 
vagy mile/l) vagy több: „99.9 km/L (L/100km 
vagy mile/L)” jelenik meg.

●
A kijelzett tarto
ig.
Ha a számított
több: „199.9 m

Ha a fent leírt ese
„--.-” a kijelzőn, ke
ellenőrzés céljábó

„L/100km”, „km/L” vagy „mile/L” kiválasztásakor

A „mile/gal” kivá
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távolság értéke egy 
i nagymértékben függhet a 
ektől, tehát nem minden 
ég valójában megtehető 

ken kívül jelenik meg „---” 
el márkakereskedőjét 

ámláló
api számláló nullázása óta 

eg, keresse fel 
 ellenőrzés céljából.
ullázása: (27.o)
Műszerek (Folytatás)
# A még megtehető távolság (csak tarta-

lék üzemanyag üzemmódban)
A hátralévő üzemanyag-mennyiség alapján 
kalkulálja a még megtehető távolságot.
Ha az üzemanyagszint-jelző első (E=Empty 
(üres)) szegmense villog, a még megtehető 
becsült távolság kijelzése látható.

A kijelzett tartomány: 999-től 0 km-ig (mile-ig)
● Ha a számított érték 999 km vagy több: 

„999 km (mile)” jelenik meg.
● Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
● Amennyiben a fennmaradó üzemanyag 

mennyisége, kevesebb mint 1 liter: „---” 
jelenik meg.

A még megtehető 
számított érték, am
vezetési körülmény
esetben jelenti a m
távolságot.

Ha a fent leírt esete
a kijelzőn, keresse f
ellenőrzés céljából.

# „A”/„B” napi sz
Az „A” vagy a „B” n
megtett távolság.
Ha „----.-” jelenik m
márkakereskedőjét
A napi számláló n
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folytatás

mány: 
ile/gal-ig.

 érték 199,9 mile/gal vagy 
ile/gal” jelenik meg.

teken kívül jelenik meg „--.-” 
 fel márkakereskedőjét 
l.
nyag-felhasználás 
o)

ályzó mód
lyzó beállítási értékeit jeleníti 

ató nyomatékszabályozó 

lasztása esetén
# Átlag üzemanyag-felhasználás
A kiválasztott napi számláló nullázása óta 
érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 
jelenik meg.
Az átlag üzemanyag-felhasználás az („A” vagy 
„B”) napi számláló értékei alapján kerül 
kiszámításra.

● Amikor az „A” vagy „B” napi számlálót 
nullázza: „--.-” jelenik meg.

●
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 99,9 km/l-ig 
(l/100 km-ig vagy mile/l-ig)
Ha a számított érték 99,9 km/l (l/100 km 
vagy mile/l) vagy több: „99.9 km/L (L/100km 
vagy mile/L)” jelenik meg.

●
A kijelzett tarto
0,0-tól 199,9 m
Ha a számított
több: „199.9 m

Ha a fent leírt ese
a kijelzőn, keresse
ellenőrzés céljábó
Az átlag üzema
nullázása: (27.

# Nyomatékszab
A nyomatékszabá
meg.
Honda választh
(HSTC) (53.o)

„L/100km”, „km/L” vagy „mile/L” kiválasztásakor

A „mile/gal” kivá
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t-jelző
manyag mennyisége, 
 első (E=empty (üres)) 
körülbelül 1,5 liter.
gni kezd, ha az üzem-
csökken.

szint-jelző ismétlődően 
csol: (111.o)

özelíti az E (első) szegmenst, akkor 
ges. Ha kezd elfogyni az üzem-
t és a katalizátor megsérülhet.
Műszerek (Folytatás)
# Akkumulátor-feszültség mérő
A pillanatnyi feszültséget jeleníti meg.

# Levegőhőmérséklet-mérő
A környezeti hőmérsékletet mutatja.
A kijelzett tartomány: -10-től 50 °C-ig
● -10 °C alatt: „---” jelenik meg
● 50 °C felett: 50 °C villog

 világít, mikor a levegő hőmérséklete 3 °C 
alatt van, és kialszik amennyiben a  megje-
lenését követően a levegő hőmérséklete meg-
haladta az 5 °C-ot. A hőmérsékletérték lassú 
haladás esetén az úttestről visszaverődő hő 
miatt pontatlan lehet.

# Üzemanyagszin
A fennmaradó üze
amikor már csak az
szegmens látható: 
Ez a szegmens villo
anyagszint tovább 

Ha az üzemanyag
villog vagy kikap

FIGYELEM

Ha a kijelzett érték megk
tankoljon, amint lehetsé
anyag, a motor kihagyha
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ló és az átlag üzemanyag-
 a „B” napi számlálón 
hoz nyomja meg és tartsa 

 gombot, miközben a 
i számláló látható.
FO B

áló „B” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás
# A napi számláló és az átlag üzemanyag-
felhasználás nullázása

Az „A” napi számláló és az átlag üzemanyag-
felhasználás (mely az „A” napi számlálón 
alapszik) nullázásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva az  gombot, miközben a 
kijelzőn az „A” napi számláló látható.

A „B” napi számlá
felhasználás (mely
alapszik) nullázásá
lenyomva az 
kijelzőn a „B” nap

INFO B

„A” napi számláló „A” napi számláló 
átlag üzemanyag-
felhasználás

IN

„B” napi száml
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lajat, hogy az olajcsere 
i kezdett volna, akkor is 
sere visszajelzőt az olaj-

ajelző lenullázása 

vetkező olajcseréig még 
ellenőrzésére.

 távolság ellenőrzése 
Műszerek (Folytatás)
# OLAJCSERE visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a 
beprogramozott olajcsere-intervallumot.
Az olajcserét követően minden esetben 
nullázza le a kijelzőt.
u Az olajcsere-visszajelző első alkalommal 

1000 km (600 miles) megtétele után jelenik 
meg.

u Az első nullázást követően minden 12000 km 
(8000 miles) megtételét követően jelenik meg.

u A visszajelző addig nem alszik el, amíg a 
kijelzőt le nem nullázzák.

Ha azelőtt cserélt o
visszajelző világítan
nullázza le az olajc
cserét követően.

Az olajcsere-vissz
(37.o)

Lehetőség van a kö
hátralévő távolság 

A még hátralévő
(30.o)

OLAJCSERE 
visszajelző
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bantartást még a visszajelző 
 végzi el, abban az esetben 
 nullázza le a kijelzőt a 
zését követően.

a emlékeztető visszajelző 
1.o)

övetkező karbantartásig 
olság ellenőrzésére.

ő távolság ellenőrzése 
# Karbantartásra emlékeztető visszajelző
A visszajelző minden esetben megjelenik, 
amennyiben a futásteljesítmény eléri a 
beprogramozott karbantartás-intervallumot.
A periodikus karbantartást követően nullázza 
le a karbantartásra emlékeztető visszajelzőt. 
(73.o)

u A karbantartásra emlékeztető visszajelző első 
alkalommal 1000 km (600 miles) megtétele 
után jelenik meg.

u Az első nullázást követően minden 12000 km 
(8000 miles) megtételét követően jelenik meg.

u A visszajelző addig nem alszik el, amíg a 
kijelzőt le nem nullázzák.

Amennyiben a kar
megjelenése előtt
is mindenképpen
karbantartás elvég

A karbantartásr
lenullázása (3

Lehetőség van a k
még hátralévő táv

A még hátralév
(30.o)

Karbantartásra 
emlékeztető 
visszajelző
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Műszerek (Folytatás)
# A még hátralévő távolság ellenőrzése
Lehetőség van a következő olajcseréig és 
karbantartásig még hátralévő távolság 
ellenőrzésére.
Nyomja meg az  és az  
gombot és egy rövid időre megjelennek a 
még hátralévő távolságok.

INFO A INFO B

Az olajcseréig még 
hátralévő távolság

A karbantartásig 
még hátralévő 
távolság
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z óra beállítása

őformátum beállítása

mál kijelző

 és tartsa lenyomva az 
s az  gombot.INFO B
 az  gombot.INFO B

ás fényerősségének beállítása

-visszajelző nullázási mód

sra emlékeztető visszajelző 
nullázási mód

anyag-felhasználás mérő 
gységének módosítása

mértékegységének váltása
A kijelző beállítása
Az alábbi tételek egymás után következnek:
● Az időformátum beállítása
● Az óra beállítása
● A háttérvilágítás fényerősségének beállítása
● A távolság mértékegységének váltása
● Az üzemanyag-felhasználás mérő 

mértékegységének módosítása
● Olajcsere-visszajelző nullázási mód
● Karbantartásra emlékeztető visszajelző 

nullázási mód

A

Az id

Nor

Nyomja meg
 éINFO A

Nyomja meg

A háttérvilágít

Olajcsere

Karbantartá

Az üzem
mértéke

A távolság 
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 beállítása:
a 12 és 24 órás kijelzés 

áskapcsolót  állásba.
tartsa lenyomva az 

 gombokat, amíg az 
i nem kezd.

 gombot a „12 hr” 
 egység kiválasztásához.

 gombot. Az idő-
ása megtörtént, majd a kijel-
állításra.

NFO B

INFO A

INFO B
Műszerek (Folytatás)
Amennyiben a gyújtáskapcsoló  állásba van 
kapcsolva vagy a gombot nem nyomja meg 
kb. 30 másodpercig, a vezérlés automatikusan 
átkapcsol beállítási módból normál kijelző 
módba.
Ha a gombot 30 másodpercig nem nyomja 
meg, az éppen beállítás alatt álló tételek 
törlődnek és csak a befejezett beállítások 
rögzülnek.
Csak ha a gyújtáskapcsolót  állásba állítja, 
fognak a beállított és a beállítás alatt álló 
értékek rögzülni.

1 Az időformátum
Az időformátumot 
között válthatja.
!a Kapcsolja a gyújt
!b Nyomja meg és 

 és 
óra érték villogn

!c Nyomja meg az 
vagy „24 hr” óra

!d Nyomja meg az 
formátum beállít
ző átáll az órabe

INFO A I
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 gombot, amíg a kívánt 
 nem jelenik.
beállításhoz nyomja meg és 

va az  gombot.

z  gombot. Az 
gtörtént, majd a kijelző átáll a 
ényerősségének beállítására.

FO A

INFO A

INFO B
2 Az óra beállítása:
!a Nyomja az  gombot, amíg a kívánt 

óra érték meg nem jelenik.
uA gyors órabeállításhoz nyomja meg és 

tartsa lenyomva az  gombot.

!b Nyomja meg az  gombot. A perc 
érték villogni kezd.

!c Nyomja az 
perc érték meg
uA gyors perc

tartsa lenyom

!d Nyomja meg a
órabeállítás me
háttérvilágítás f

INFO A

INFO A

INFO B

IN
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 az  gombot.INFO A
Műszerek (Folytatás)
3 A háttérvilágítás fényerősségének 
beállítása:
A fényerősséget 5 fokozatban lehet állítani.
!a Nyomja meg az  gombot. A fény-

erősség változik.
!b Nyomja meg az  gombot. A hát-

térvilágítás beállítása megtörtént, és a kijelző 
átáll a sebesség és megtett kilométerszám 
mértékegységének beállításához.

INFO A

INFO B

Nyomja meg
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z  gombot. A se-
lság mértékegységének beállí-
t, és a kijelző átáll az 
használás mérő mértékegysé-
ására.

INFO B
4 A sebesség és távolság 
mértékegységének váltása:
!a Nyomja meg az  gombot a ”km/h” 

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

A „mph és mile” kiválasztása esetén:
●Az üzemanyag-felhasználás kijelző „mile/

gal” vagy „mile/L” mértékegységet jelez.
A „km/h és km” kiválasztása esetén:
●Az üzemanyag-felhasználás kijelző „km/l” 

vagy „l/100km” mértékegységet jelez.

!b Nyomja meg a
besség és távo
tása megtörtén
üzemanyag-fel
gének módosít

INFO A



36

Üzem
eltetési útm

utató

ebességhez az „mph”, a 
hoz pedig a „mile” 
n kiválasztva, akkor az 

asználás „mile/L” vagy „mile/
gként jelenik meg.

 gombot. Az 
asználás mértékegységének 
rtént, és a kijelző átáll az 
lző beállításához.

INFO B
Műszerek (Folytatás)
5 Az üzemanyag-felhasználás mérő 
mértékegységének módosítása:
!a Az „L/100km” vagy „km/L” kiválasztásához 

nyomja meg az  gombot.

Amennyiben a s
megtett távolság
mértékegység va
üzemanyag-felh
gal” mértékegysé

!b Nyomja meg az 
üzemanyag-felh
beállítása megtö
olajcsere-visszaje

INFO A
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a emlékeztető visszajelző 

rtsa lenyomva az  

emlékeztető visszajelző és a 
olság visszajelző nullázása 
 a kijelző normál megjelení-
n a következő karbantartási 

időre megjelenik.
arbantartásra emlékeztető 
 még hátralévő távolság 
 kívánja lenullázni, nyomja 

 gombot.

INFO A

B

6 Olajcsere visszajelző nullázási mód
Nyomja meg és tartsa lenyomva az  
gombot.
Az olajcsere-visszajelző és a még hátralévő 
távolság visszajelző nullázása megtörtént, 
majd a karbantartásra emlékeztető visszajelző 
és a még hátralévő távolság visszajelző 
villogni kezd, miután a következő olajcsere-
intervallum rövid időre megjelenik.
u Amennyiben az olajcsere-visszajelzőt és a 

még hátralévő távolság visszajelzőt nem 
kívánja lenullázni, nyomja meg az  
gombot.

7 Karbantartásr
nullázási mód
Nyomja meg és ta
gombot.
A karbantartásra 
még hátralévő táv
megtörtént, majd
tésre vált át, miutá
intervallum rövid 
u Amennyiben a k

visszajelzőt és a
visszajelzőt nem
meg az 

INFO A

INFO B
INFO 



resse fel 

rogramozott benzin-
dezés) meghibásodásra 
tető lámpa (MIL)
vid ideig világít, amikor 
ló  állásban van.

r mellett kezd világítani: 

ék-hőmérséklet 
tőfolyadék-hőmérséklet az 

d világítani: (106.o)

ellett kezd világítani: 

d időre világít, amikor 
  állásban van.

ajnyomás visszajelző

sát követően kialszik.
38
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Visszajelzők
Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjük, ke
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

PGM-FI (P
befecsken
figyelmez

A visszajelző rö
a gyújtáskapcso
Ha járó moto
(107.o)

● A visszajelző kialszik, amikor a gyújtáskapcsolót 
 állásba kapcsolják.

Amikor a Honda SMART kulcs visszajelző 
villog: (110.o)

● Világítani kezd, amikor a jármű és a Honda 
SMART kulcs rendszer ellenőrzése befejeződött; 
a gyújtáskapcsoló ekkor működtethető.

Honda SMART kulcs visszajelző

Magas hűtőfolyad
visszajelző

Világítani kezd, ha a hű
előírt érték felett van.
Ha menet közben kez

Ha járó motor m
(107.o)

A visszajelző rövi
a gyújtáskapcsoló

 Alacsony ol

A motor beindítá
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ó  állásban van.

eg, amikor a nyomatékszabá-
r ki van kapcsolva.

ékszabályozó kikapcsolva 
ző

özben kezd világítani: 

ikor a nyomatékszabályozó 

lző rövid időre világít, ami-
jtáskapcsoló  állásban van.

ékszabályozó-visszajelző

séget.

l 3 km/h sebesség felett 
lezve, hogy a nyomaték-
ó működőképes.
Jobb oldali irány-
jelző visszajelző

Bal oldali irányjelző 
visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (108.o)

● A visszajelző rövid időre világít, amikor a gyújtáskapcsol
ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) visszajelző

 Távfény-visszajelző

Akkor jelenik m
lyozó rendsze

Nyomat
visszajel

Ha menet k
(109.o)

● Villog, am
működik.

● A visszaje
kor a gyú

Nyomat

● Kialszik, ha a jármű elérte a 10 km/h-nál nagyobb sebes

● Körülbelü
kialszik, je
szabályoz



tógomb

 gomb A

omb

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

ális esetben  (bekapcsolt) 
n kell maradnia.

rleállító kapcsoló

ő működtetése és beállítása 
ető el vele. (31.o)

űködtetése és beállítása 
el vele. (31.o)

áltására használható. 

ő átváltására használható. 
)
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Kapcsolók

Fényváltó kapcsoló/fénykürt kapcsoló
● : Távolsági fény
● : Tompított fény

 Indí

 Irányjelző kapcsoló
u A kapcsoló megnyomásával az 

irányjelző kikapcsol.
 Kürtgomb

● : A távolsági fényszórót villogtatja.

INFO

 gINFO B

u Vés
(kik
indí
mo

Norm
állásba

Moto

A kijelz
végezh

A kijelző m
végezhető 

A kijelző átv
(22.o)

A kijelz
(22.o
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 (Be)
 rendszert
rozáshoz.

 (Zárás)
li a kormányzárat.

 (Ki)
Leállítja a motort.

z ülésnyitó
kapcsolót.

SEAT
Ki- és bekapcsolja az elektromos 
rendszert, reteszeli a kormányzárat és 
működteti az ülésnyitó kapcsolót.

 Gyújtáskapcsoló

Bekapcsolja az elektromos
a motor indításához/moto

Retesze

Működteti a

Visszajelző rendszer: (51.o)

Visszajelző gomb
Ez a gomb a visszajelző rendszer 
működtetését végzi.

KI/BE gomb
Ez a gomb a Honda SMART kulcs rendszer 
aktiválására vagy deaktiválására szolgál, 
valamint az aktuális státusz ellenőrzése 
végezhető el vele. (44.o)

A gyújtáskapcsoló zárolásának 
feloldása: (48.o)
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 ki balra a kormányt.
jtáskapcsolót és fordítsa

soló zárolásának feloldása 

g a kormányt, ha a 
ehezen reteszelődne.
pcsolót. (49.o)

skapcsolót és fordítsa 

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

# Zárás
!a Teljesen fordítsa
!b Nyomja be a gyú

állásba.
uA gyújtáskapc

(48.o)
uMozgassa me

kormányzár n
!c Zárja a gyújtáska

# Nyitás
Nyomja be a gyújtá
állásba.
u A gyújtáskapcsoló

(48.o)

Gyújtáskapcsoló

Nyomja le Fordítsa
el
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r
Honda SMART kulcs rendsze

A Honda SMART kulcs rendszer lehetővé teszi 
a főkapcsoló működtetését egy kulcs behelye-
zése nélkül.
A rendszer a robogó és a Honda SMART kulcs 
közötti kétirányú hitelesítés segítségével ellen-
őrzi, hogy a kulcs egy regisztrált Honda 
SMART kulcs-e.

A Honda SMART kulcs rendszer alacsony 
intenzitású rádióhullámokat használ. Az olyan 
orvosi eszközök, mint például szívritmus-
szabályzók, működését befolyásolhatja.
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Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
A Honda SMART kulcs rendszer 
bekapcsolása

# A Honda SMART kulcs rendszer aktivá-
lása és deaktiválása

Nyomja le a KI/BE gombot, amíg a Honda 
SMART kulcs LED visszajelző színe meg nem 
változik.

# A Honda SMART kulcs rendszer státu-
szának ellenőrzése

Enyhén nyomja meg a KI/BE gombot. A Honda 
SMART kulcs LED a rendszer státuszát jelzi.
Amikor a Honda SMART kulcs LED:
Zöld: 
(aktív)

a Honda SMART kulcs rend-
szer hitelesítése elvégezhető.

Piros: 
(inaktív)

a Honda SMART kulcs rend-
szer hitelesítése nem végezhe-
tő el.

LED

KI/BE gomb
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a SMART kulcs fém 
agy be van burkolva velük.

táskapcsoló feloldott ál-

án jelölt területen belül 
Működési tartomány
A működési tartomány attól függ, hogy a 
gyújtáskapcsoló zárolt vagy feloldott állapot-
ban van-e.

A Honda SMART kulcs rendszer alacsony inten-
zitású rádióhullámokat használ. Ezért az alábbi 
körülmények között a működési tartomány 
szűkebb vagy tágabb lehet, illetve a Honda 
SMART kulcs rendszer nem biztos, hogy meg-
felelően működik az alábbi helyzetekben:
● Amikor a Honda SMART kulcs eleme 

merülőben van.
● Amikor erős rádióhullámokat sugárzó 

létesítmények 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 Hond
tárgyakhoz ér v

# Amikor a gyúj
lapotban van:

a rendszer az ábr
működik.
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 kulcs a robogó működési 
tartózkodik, még akkor is, 
g választja el a robogótól, 
i a gyújtáskapcsoló zárolá-

tani a robogót. Amennyi-
kodik robogójától, de a 
s még mindig a működési 
 deaktiválja a Honda 
zert.
 kulcs rendszer 
44.o)
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
# Amikor a gyújtáskapcsoló zárolva van:
a rendszer az ábrán jelölt területen belül 
működik.

Ha a Honda SMART
tartományán belül 
ha egy fal vagy üve
bárki fel tudja oldan
sát és be tudja indí
ben Ön távol tartóz
Honda SMART kulc
területen belül van,
SMART kulcs rends
A Honda SMART
bekapcsolása (

Körülbelül 2 m
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oló  állásban van, a robogó 
emély számára is üzemeltet-
 hitelesített Honda SMART 

lása esetén mindig zárja a 
zárolja a gyújtáskapcsolót. 

 hogy a gyújtáskapcsoló 
s az irányjelzők egyszer 
Amennyiben a Honda SMART kulcs a működési 
tartományon belül található, abban az esetben 
az alábbi műveleteket bárki elvégezheti:
● A motor beindítása
● A gyújtáskapcsoló zárolásának oldása
● Az ülészár kinyitása
● A kormányzár kioldása
Mindig tartsa magánál a Honda SMART kul-
csot, amikor leszáll a robogóról vagy felszáll 
rá, illetve vezetés közben.

Ne helyezze a Honda SMART kulcsot a közép-
ső tárolórekeszbe vagy az első dobozba.

Ha a gyújtáskapcs
még egy olyan sz
hető, akinek nincs
kulcsa.
A robogó leparko
kormányzárat és 
(49.o)

Ekkor ellenőrizze,
gyűrű kialszik-e é
villognak.



48

Üzem
eltetési útm

utató

SMART kulcs nélkül meg-
 a gyújtáskapcsolót, abban 
adon körbeforog. Ha azt 
gyújtáskapcsoló gyűrű más 
olja a gyújtáskapcsolót az 
állásába.

Honda 
SMART kulcs
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
A gyújtáskapcsoló bekapcsolása

# A gyújtáskapcsoló zárolásának oldása
!a Győződjön meg róla, hogy a Honda SMART 

kulcs aktivált állapotban van-e. (44.o)

!b A Honda SMART kulcs rendszer hitelesítésé-
hez nyomja meg a gyújtáskapcsolót.
uHa a hitelesítés megtörtént, a gyújtáskap-

csoló zárolása feloldódik, és a Honda 
SMART kulcs visszajelző és a gyújtáskap-
csoló gyűrű világítani kezd.

!c Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba, miköz-
ben a Honda SMART kulcs visszajelző világít.
uAmennyiben nem kapcsolja a gyújtáskap-

csolót  állásba a gyújtáskapcsoló megnyo-
mását követő 20 másodpercen belül, a 
Honda SMART kulcs visszajelző és a gyúj-
táskapcsoló gyűrű kialszik, és a gyújtás-
kapcsoló ismét lezár.

Amikor a Honda SMART kulcs rendszer 
nem működik megfelelően (112.o)

Ha valaki a Honda 
próbálja elfordítani
az esetben az szab
veszi észre, hogy a 
állásban van, kapcs
eredeti (  vagy ) 
Honda SMART 
kulcs visszajelző

Gyújtás-
kapcsoló 
gyűrű
Gyújtás-
kapcsoló
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a SMART kulcs rendszer 
egfelelően (112.o)

ló 

 (Zárás)
 (Ki)
# A gyújtáskapcsoló zárolása
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót SEAT,  vagy  

állásba.
!b Zárolja a gyújtáskapcsolót az alábbiakkal:

●A Honda SMART kulccsal hagyja el a 
működési tartományt. (45.o)

●Nyomja meg a gyújtáskapcsolót.
●Várjon 20 másodpercet azt követően, 

hogy a gyújtáskapcsolót  állásból  
vagy  állásba kapcsolta.

●Kapcsolja a Honda SMART kulcs 
rendszert inaktív állapotba. (44.o)

!c Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 
visszajelző és a gyújtáskapcsoló gyűrű kial-
szik, és az irányjelzők egyszer villognak-e. Ez 
jelzi, hogy a gyújtáskapcsoló zárolva van.

Amikor a Hond
nem működik m

Gyújtáskapcso
gyűrű
Gyújtás-
kapcsoló

 (Be)

SEAT (Ülés)



50

Üzem
eltetési útm

utató
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
Bizonyosodjon meg róla, hogy a gyújtás-
kapcsoló mindig  vagy  állásban legyen, 
amikor magára hagyja a robogót.

Amikor a gyújtáskapcsoló SEAT állásban 
záródik le, a gyújtáskapcsoló csak egyszer 
kapcsolható  állásba.

Amikor a gyújtáskapcsoló  állásban van 
reteszelve, abban az esetben a kormányzár 
nem zárható. A kormányzár reteszeléséhez 
oldja fel a gyújtáskapcsoló zárolását.
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Visszajelző
gomb
Visszajelző rendszer
A visszajelző rendszer a robogó helyzetét 
segít meghatározni. Amikor az immobilizer 
rendszer aktív és megnyomja a visszajelző 
gombot a Honda SMART kulcson, miközben a 
gyújtáskapcsoló  vagy  állásban van, abban 
az esetben az irányjelzők és a gyújtáskapcsoló 
gyűrű világítani kezdenek, tájékoztatva Önt a 
robogó helyzetéről. A gyújtáskapcsoló gyűrű 
körülbelül 1 percig világít.

A visszajelző rendszer alacsony intenzitású 
rádióhullámokat használ. Az olyan orvosi 
eszközök, mint például szívritmusszabályzók, 
működését befolyásolhatja.

Gyújtás-
kapcsoló 
gyűrű
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Visszajelző rendszer (Folytatás)
# Működtetés
Nyomja meg a visszajelző gombot a Honda 
SMART kulcson.
u A visszajelző rendszer nem működik, ha a 

gyújtáskapcsoló  állapotban van.

Ha a gyújtáskapcsoló  vagy  állásban van 
több, mint 10 napig, abban az esetben a 
visszajelző rendszer nem fog működni.
Amikor a rendszer aktív és a robogó jelet kap 
a visszajelző gomb megnyomásával, akkor a 
rendszer aktiválási ideje 10 nappal meg-
hosszabbodik.
A rendszer visszaállításához oldja a 
gyújtáskapcsoló reteszelését egyszer.
u A gyújtáskapcsoló zárolásának feloldása 

(48.o)

Amennyiben a robogó akkumulátora gyenge, 
a visszajelző rendszer lehet, hogy nem fog 
működni.
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yozó (HSTC)
őn, és a nyomatékszabályozó 
kijelző kialszik.
lyozó kikapcsolt állapotában a 
t jelenik meg a kijelzőn, és a nyo-
 kikapcsolva visszajelző világít.

 gombINFO B

Nyomatékszabályozó
kikapcsolva visszajelző
Honda választható nyomatékszabál
A nyomatékszabályozás (motorteljesítmény-
vezérlés) ki- és bekapcsolható.
u Menet közben ne működtesse a nyomaték-

szabályozó kapcsolóját! Először álljon meg a 
robogóval, majd kapcsolja ki vagy be a nyo-
matékszabályozó rendszert.

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

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

A nyomatékszabályozó ki- és bekapcsolása
!a Válassza ki a nyomatékszabályozó módot. 

(22.o)

!b A nyomatékszabályozó az  gomb 
lenyomásával és nyomva tartásával kapcsolható ki 
és be.
uA nyomatékszabályozó bekapcsolt 

állapotában a „HSTC ON” felirat jelenik 

meg a kijelz
kikapcsolva 

u A nyomatékszabá
„HSTC OFF” felira
matékszabályozó

INFO B



or úgy lett leállítva, hogy a 
lásban maradt, a hitelesítés 
űködni egy bizonyos idő 
gy amennyiben elhagyja a 
éges távolság körzetét. 
rt az indítási műveletsor 
 lépést követve.
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Üzem
eltetési útm

utató

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

A robogón oldaltámasz-motorlekapcsoló 
rendszer van.
u A motor nem indítható, ha az oldaltámasz ki 

van hajtva.
u Ha járó motor mellett leengedi az oldaltá-

maszt, a motor automatikusan le fog állni.
Ez a robogó Honda SMART kulcs rendszerrel 
van felszerelve. Motorozás közben mindig 
tartsa magánál a Honda SMART kulcsot. 
(45.o)

Amennyiben a mot
gyújtáskapcsoló  ál
funkció nem fog m
elteltét követően, va
hitelesítéshez szüks
Indítsa újra a moto
részben leírt !e-ös
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

g róla, hogy a motorleállító 
sban van-e.
t a középállványra.
jtáskapcsolót  állásba.
csoló zárolásának feloldása 
!a Győződjön me
kapcsoló  állá

!b Állítsa a robogó
!c Kapcsolja a gyú

uA gyújtáskap
(48.o)

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másodpercen belül nem indul, vegye le a 
gyújtást  és várjon 10 másodpercet a következő indí-
tózás előtt, hogy az akkumulátor ismét feltöltődhessen.

● A hosszan tartó magas alapjárat és a motor túlpörgeté-
se a motor és a kipufogórendszer károsodásához vezet-
het.

● A felmelegedési fázisban a gázkar rángatása vagy az 
5 percig is tartó magas alapjárat a kipufogó-könyökök 
elszíneződését idézheti elő.
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Üzem
eltetési útm

utató

otor:
. 3 mm-es, holtjáték 

mellett nyomja meg az 

holtjáték nélkül
A motor beindítása (Folytatás)
!d Húzza be a hátsófék-kart.

uAz indítómotor csak abban az esetben 
működik, ha a hátsófék-kart behúzza és az 
oldaltámasz fel van hajtva.

!e Nyomja meg az indítógombot gázadás 
nélkül. A motor beindítását követően azonnal 
engedje el az indítógombot.

Ha nem indul a m
A gázkar óvatos (kb
nélküli) elfordítása 
indítógombot.

Kb. 3 mm, 
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Üzem
eltetési útm

utató
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 

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

percet, mielőtt megismételné az !a és !b 
lépéseket.

# Ha a motor nem indul (105.o)



tás
 adjon gázt.
gedje vissza a gázkart.

Nyitás (gyorsítás)
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Üzem
eltetési útm

utató

Motorozás
A motor beindítása
!a Tolja meg előre a robogót, hogy leugorjon a 

középállványról.
uHúzza be a hátsófék-kart.
uTartsa a gázkart zárva.
Ellenőrizze, hogy az oldaltámasz és a közép-
állvány fel vannak-e hajtva.

!b Szálljon fel a robogóra.
uBal oldalról üljön fel a robogóra és leg-

alább egy lábbal támaszkodjon meg a ta-
lajon.

!c Engedje ki a fékkart.

!d Gyorsítás és lassí
Gyorsítás: Óvatosan
Lassítás: Teljesen en

Zárás (lassítás)
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Üzem
eltetési útm

utató
Fékezés
Engedje vissza a gázkart és használja az első 
és hátsó féket egyaránt.

Hátsófék-kar Elsőfék-kar



z úgynevezett ráfutásos 
 érdekében.

csol, ha:
et;

pcsolva;
sa normális mértékű lesz.

pa bekapcsol

Mindkét oldali 
irányjelző villog

lző villog
60

Üzem
eltetési útm

utató

Vészfékezést jelző vészvillogó
A vészvillogó automatikusan bekapcsol 
hirtelen fékezés esetén, amennyiben 50 km/h 
(31 mph) vagy nagyobb sebességgel utazik, 
hogy figyelmeztesse az Ön mögött haladó 
járművet. Ez lehetővé teszi, hogy az Ön 
mögött haladó jármű vezetője megfelelő 

lépéseket tegyen a
baleset megelőzése
A vészvillogó kikap
● felengedi a fékek
● az ABS ki van ka
● a robogó lassulá

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen fékezés 
történik A féklám

Mindkét oldali irányjelző visszaje
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Üzem
eltetési útm

utató
u Ez a rendszer nem véd meg a ráfutásos 
balesetektől. Javasoljuk, hogy csak indokolt 
esetben fékezzen hirtelen.

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



yagot a töltőnyílás nyak 

Nyíl jelek
Tanksapka

A betöltőnyílás 
nyak alsó pereme

ó
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Üzem
eltetési útm

utató

Tankolás
Üzemanyag típus: csak ólommentes benzin
Üzemanyag oktánszám: az Ön robogóját 
az optimális teljesítmény érdekében 95-ös 
vagy magasabb oktánszámú üzemanyag 
használatához tervezték.
Üzemanyagtank térfogat: 9,3 l

# Tankolás és üzemanyag útmutató 
(13.o)

A tanksapka kinyitása
!a Nyissa fel az ülést. (66.o)

!b Fordítsa az üzemanyagbetöltő-sapkát az óra 
járásával ellentétesen ütközésig, vegye le a sap-
kát, és helyezze a tanksapka-tartóra. Ne töltsön üzeman

alsó pereme fölé!

Tanksapka tart
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Üzem
eltetési útm

utató

IGYÁZAT
ívül gyúlékony és robba-
Ha üzemanyaggal tevé-
nyen súlyos balesetet 

otort és mindenféle hőt, 
üzet tartson távol a robo-

ben foglalkozzon üzem-

lje fel a kicsepegett üzem-
A tanksapka lezárása
!a Helyezze vissza és szorosan húzza meg a 

tanksapkát az óramutató járásával megegye-
ző irányba elfordítva.
uEllenőrizze, hogy a nyíl jel a tanksapkán és 

az üzemanyagtankon egy vonalba esik-e.
!b Zárja le az ülést. (66.o)

3V
A benzin rendk
nékony anyag. 
kenykedik, kön
szenvedhet.

● Állítsa le a m
szikrát vagy t
gótól!

● Csak nyílt tér
anyaggal!

● Azonnal törö
anyagot!



atlakoztatása
t. (66.o) 
let, hogy hozzáférjen a 
satlakozóaljzathoz.

 megfelelő USB-kábelt az 
ljzathoz.

SB-csatlakozóaljzat
64

Üzem
eltetési útm

utató

USB-csatlakozóaljzat
Az USB-csatlakozóaljzat a középső tároló-
rekeszben található.
Az USB-eszközöket csak saját felelősségére 
használja. A Honda nem vállal semmilyen fele-
lősséget az USB-eszközökkel kapcsolatosan ke-
letkezett károkért.

Csak az alábbi specifikációval rendelkező USB-
eszközök csatlakoztathatóak.
Nyissa fel a fedelet, hogy hozzáférjen a 
kiegészítő USB-csatlakozóaljzathoz.
A névleges teljesítmény:
15 W (5 V, 3,0 A).
Ne csatlakoztasson olyan USB-eszközöket, me-
lyek meghaladják az előírt kapacitást! Előfor-
dulhat, hogy ebben az esetben nem töltődnek 
vagy éppen nem működnek megfelelően.
Az USB eszközzel kapcsolatban, olvassa át az 
eszközhöz tartozó használati utasítást.

Az USB-eszköz cs
!a Nyissa fel az ülés
!b Nyissa fel a fede

kiegészítő USB-c

!c Csatlakoztassa a
USB-csatlakozóa

Borítás

U
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Üzem
eltetési útm

utató

SB-eszközök használata károsodást 
óban.
s körülmények vagy a robogó 
rt ez károsítja az USB-csatlakozót!
ípődjön be vagy törjön meg!
u Az akkumulátor lemerülésének 
megakadályozása érdekében csak járó motor 
mellett használja a csatlakozóaljzatot.

u Annak megelőzése érdekében, hogy idegen 
anyag kerüljön a csatlakozóaljzatba, ha nem 
használja a kiegészítő csatlakozóaljzatot, mindig 
zárja le a fedelét.

u A csatlakoztatott eszközöket biztonságosan 
rögzítse, hogy ne okozzanak sérülést!

FIGYELEM

● A nem megfelelő U
okozhat a csatlakoz

● Ne használja nedve
mosása közben, me

● Az USB-kábel ne cs



nyt egyenesbe.
skapcsolót SEAT állásba és 
ülésnyitó kapcsolót.
soló zárolásának feloldása 

t.

s nyomja le a hátsó részét, 
dik. Felfelé enyhén meg-
ogy megfelelően lezáró-

ot az ülés alatti tároló-
66

Üzem
eltetési útm

utató

Tárolóhelyek
Az ülés felnyitása
!a Fordítsa a kormá
!b Fordítsa a gyújtá

nyomja meg az 
uA gyújtáskapc

(48.o)

!c Nyissa fel az ülés

Az ülés zárása
Csukja le az ülést, é
amíg nem reteszelő
húzva ellenőrizze, h
dott-e.
Ne zárja be a kulcs
rekeszbe!

Ülés Gyújtáskapcsoló

SEAT

Ülésnyitó
kapcsoló
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folytatás

ása (66.o)

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

álos balesetet okozva.

ználja a sisaktartót, ha a 
 Ne motorozzon 
zített sisakkal!
Sisaktartók
A sisaktartók az ülés alatt találhatók.
A sisakrögzítő kábel a szerszámkészletben 
található.
u Csak akkor használja a sisaktartókat, ha a 

robogó parkol.

# Az ülés felnyit

Sisaktartók

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

Csak akkor has
robogó parkol.
sisaktartón rög
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edélyezett maximális 

őség: 10 kg
tő vagy hőre érzékeny 
 a rekeszben!
e törékeny vagy értékes 
Tárolóhelyek (Folytatás)
Középső tárolórekesz
A középső tárolórekesz egy sisak befogadásá-
ra képes.
A sisak eleje előrefelé nézzen.
u Előfordulhat, hogy egyes sisakok a méretük 

vagy formájuk miatt nem férnek el a rekeszben.

Ne lépje túl az eng
tömeget!
A teljes terhelhet
u Ne tároljon éghe

anyagokat ebben
u Ne helyezzen bel

tárgyakat!

Középső 
tárolórekesz

Sisak
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folytatás

t
t az ülés alján egy gumi-
 található.

g

let
Irattartó táska
A szerszámkészlet a középső tárolórekeszben 
található.

# Az ülés felnyitása (66.o)

Szerszámkészle
A szerszámkészle
szalaggal rögzítve

Középső tárolórekesz

Irattartó táska

Gumiszala

Szerszámkész
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imum terhelhetősége:

z első doboz fedelét 
sukta-e.
e törékeny vagy értékes 
Tárolóhelyek (Folytatás)
Első doboz

# Nyitás
Az első doboz fedelének homorú részét 
megnyomva csukja be a fedelet.

# Zárás
Az első doboz fedelének homorú részét 
megnyomva csukja be a fedelet.

Az első doboz max
0,5 kg.
Ellenőrizze, hogy a
biztonságosan bec
u Ne helyezzen bel

tárgyakat!

Első doboz fedél

Homorú felület



71

Üzem
eltetési útm

utató

rtó
gedélyezett maximális 

tőség: 3 kg
só csomagtartó
Táskatartó
A táskatartó a kormány alatt található.
u Ne akasszon rá nagyméretű csomagot, amely 

lelóghatna a robogóról és/vagy akadályozná 
a robogó vezetését!

A táskatartóra helyezhető csomagok 
maximális súlya: 1,5 kg.

Hátsó csomagta
Ne lépje túl az en
tömeget!
A teljes terhelhe

Táskatartó
Hát
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Karbantartás
A karbantartás fontossága

z utasításokat, mielőtt bele-
e, és győződjön meg róla, 
 megfelelő alkatrészekkel, 
épzettséggel.
n minden veszélyhelyzetre 
mi karbantartás közben fel-

ell eldöntenie, mely karban-
t képes önállóan elvégezni.

esse ezeket az útmutatásokat.
rt és kapcsolja a gyújtás-
sba.
ót szilárd felületű, egyenletes 
maszt, a középállványt vagy 
állványt használva.
ne érjen a motorhoz, kipufo-
 és egyéb forró alkatrészhez, 
ek, mivel megégetheti magát!
dokolt esetben, jól szellőző 
tsa be.

rbantartás

A robogó karbantartása elengedhetetlen a biz-
tonság és a befektetett érték megóvása, a telje-
sítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
csökkentése érdekében. A karbantartás a tulaj-
donos felelőssége. Minden elindulás előtt ellen-
őrizze robogóját és végezze el a Karbantartási 
tervben javasolt karbantartásokat. 2 74. oldal

Mindig olvassa el a
kezd egy műveletb
hogy rendelkezik a
szerszámokkal és k
Lehetetlen azonba
felhívni figyelmét, a
merülhet. Önnek k
tartási munkálatoka

Karbantartáskor köv
● Állítsa le a moto

kapcsolót  állá
● Állítsa le a robog

talajra az oldaltá
egy karbantartó 

● Szervizelés előtt 
góhoz, fékekhez
amíg le nem hűln

● A motort csak in
helyiségben indí

A karbantartás fontossága

3VIGYÁZAT
A nem megfelelően karbantartott robo-
gó vagy elhanyagolt probléma súlyos 
vagy akár halálos balesethez vezethet.

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos ka



Karbantartási terv
szereplő karbantartási 
s fenntartási költség része, 
viz felszámít Önnek. 
lákat. Ha a robogó 
et a bizonylatokat a 
ább kell adni az új 

lja, hogy minden elvégzett 
tán a szakember tegyen 
val.
74

Karbantartás

A
b
m
é

A
r
é
k
v
já
b
F
k

 Karbantartási terv előírásainak betartása a 
iztonságos és megbízható teljesítmény és a 
egfelelő károsanyag-kibocsátás fenntartása 

rdekében szükséges.

 karbantartási munkálatokat, a Honda elvá-
ásai és előírásai szerint, megfelelően képzett 
s felszerelt szerelőnek kell elvégeznie. Már-
akereskedője ezeknek tökéletes birtokában 
an. A karbantartások pontos dokumentáció-
nak vezetése segít a robogó megfelelő kar-
antartásában.
igyeljen oda, hogy aki elvégzi a szerviztevé-
enységet, kitöltse a megfelelő rovatot.

Minden, a tervben 
munkálat a szokáso
melyet a márkaszer
Őrizze meg a szám
eladásra kerül, ezek
járművel együtt tov
tulajdonosnak.

A Honda azt javaso
szerelési munkálat u
próbautat a robogó
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75folytatás

Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám8

2
–
–

99
–
–
–
–
–
–
–

3 évente 94
–
–
–
–

arbantartási jelmagyarázat
:

:
:

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

ellenőrzés 
2 77. o.

Gyakoriság *1

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

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Forgattyúsház-szellőző *3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *4

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó 
rendszer
Hajtószíj
A karbantartás nehézségi foka K

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

: Szaktudást igényel. A biztonság érdekében a robogó szervizelését Honda 
szakemberrel végeztesse el.
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Karbantartás

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám

–
2 évente –
2 évente 96

97
77
–
–
–
–

98
–
–

84
–

st.
robogóját.
Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2 77. o.

Gyakoriság *1

× 1000 km 1 12 24 36 48
× 1000 mi 0,6 8 16 24 32

Szíjház levegőszűrő
Végkihajtásolaj
Fékfolyadék *4

Fékbetétkopás
Fékrendszer
Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungpofakopás
Oldaltámasz
Futómű
Csavarok, anyák, rögzítők
Kerekek/gumiabroncsok
Kormánynyak csapágyak

Megjegyzés:
*1: Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal végezze el a karbantartá
*2: Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények között használja 
*3: Gyakrabban végezzen karbantartást, ha esőben vagy teljes gázzal közlekedik.
*4: A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
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Karbantartási alapelvek

lenőrizze a működését;
ek: ellenőrizze a fékfolyadék-
etétkopást. 2 96., 2 97. oldal
 győződjön meg a lámpák, az 
ürt megfelelő működéséről.
csoló – ellenőrizze helyes 
. oldal
jtáslekapcsoló rendszer – 
 megfelelően működik-e. 

abroncsok – ellenőrizze 
omásukat, és szükség szerint 
4. oldal
Biztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
dulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
hibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
gyon fontos, nemcsak a biztonság miatt, de azért 
is, mert távol a lakott területektől egy műkö-
dészavar vagy lapos gumiabroncs rendkívül kel-
lemetlen lehet.

Ellenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
venné a robogót:
● Üzemanyagszint – tankoljon, ha szükséges. 

2 62. oldal
● Gázmarkolat – bizonyosodjon meg arról, hogy 

visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e. 2 99. oldal

● Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 92. oldal

● Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 
2 94. oldal

● Fékrendszer – el
Első és hátsó fék
szintet és a fékb

● Világítás és kürt –
irányjelzők és a k

● Motorleállító kap
működését. 2 40

● Oldaltámasz gyú
ellenőrizze, hogy
2 98. oldal

● Kerekek és gumi
állapotukat és ny
fújja fel őket. 2 8

Elindulás előtti ellenőrzés
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GYÁZAT
nda alkatrészek 
s vagy akár halálos 

het.

etén csak eredeti 
k megfelelő minőségű, 
ezett és jóváhagyott 
ljon.
Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és 
biztonság érdekében csak eredeti Honda vagy 
ezen minőségnek megfelelő alkatrészt használjon.
Fényezett elemek cseréje esetén adja meg a modell 
nevét, színét és a színkód címkén látható színkódját.
A jármű színkódját azonosító címke az ülés alatt 
a középső tárolórekeszben található. 2 66. oldal

Alkatrészek cseréje

Színkód 
címke

3VI
A nem eredeti Ho
beszerelése súlyo
balesethez vezet

Alkatrészcsere es
Honda vagy anna
robogójához terv
alkatrészt haszná
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 akkumulátoron azt jelenti, 
 háztartási hulladékként 

lladék akkumulátor veszélyes lehet 
rnyezetre is.
i törvényeket és előírásokat az 
el kapcsolatban.
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.

Ez a jel az
hogy tilos
kezelni.

Akkumulátor

FIGYELEM

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

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hu
az egészségre és a kö
Mindig kövesse a hely
akkumulátor kezelésév
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ruk megtisztítása
ulátort. 2 88. oldal

álni kezdtek, és fehér színű
, mossa le őket meleg vízzel
razra.

GYÁZAT
ormális helyzetben is 

es hidrogéngázt bocsát 

gtól az akkumulátor 
elynek ereje könnyen 
rüléseket vagy halált.

át és arcvédőt, vagy 
errel 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 sérülést okozhat a szemben.

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

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

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

# Az akkumulátorsa
1. Vegye ki az akkum
2. Ha a saruk korrod

anyag borítja őket
és törölje őket szá

3VI
Az akkumulátor n
robbanásveszély
ki.

Szikrától vagy lán
felrobbanhat, am
okozhat súlyos sé

Viseljen védőruh
képzett szakemb
karbantartást.
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lektromos áramköröket védik 
bogón valamilyen elektromos 
űködik, először azt kell 

em égett-e ki egy biztosíték. 

llenőrzése és cseréje
t  állásba, majd húzza ki és 
ítékokat. Ha egy biztosíték 

s értékű biztosítékot 
ztosíték értékével 
e át a „Specifikációk” című 
al
iztosíték
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, karbantartásmentes 
akkumulátort használjon.

A biztosítékok az e
a robogón. Ha a ro
berendezés nem m
ellenőrizni, hogy n
2 120. oldal

# A biztosítékok e
Kapcsolja a gyújtás
ellenőrizze a biztos
kiégett, egy azono
helyezzen be. A bi
kapcsolatban nézz
fejezetet. 2 139. old

FIGYELEM

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

Biztosítékok

Kiolvadt b
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da motorolajat használ, 
 található adatokat, hogy 
 normáknak:
ány*1: MB
W-30

 SG vagy magasabb
vány egy jelzőszám, amely alap-

torok számára választható moto-
zák. Két osztály van: MA és MB. 
ő jelzés mutatja az MB osztályt.

iszkozitásuk alapján osztályozza 

s a motorolajok minőségét és 
ározza meg. Soha ne használjon 
gasabb kategóriájú olajakat, 

k látva a kör alakú 
(„Energy Conserving” vagy 
ving”) API címkével!

Olajkód
Olaj osztályozás
Ha egy biztosíték ismételten kiég, valószínűleg 
elektromos meghibásodás van a rendszerben. 
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

A motorolaj-fogyasztás és az olaj minősége a 
vezetési körülményeknek és az eltelt időnek 
megfelelően változik.
Rendszeresen ellenőrizze a motorolajszintet és 
töltsön utána az ajánlott motorolajból, ha szük-
séges. A koszos vagy régi olajat mihamarabb le 
kell cserélni.

# A motorolaj kiválasztása
A javasolt motorolajjal kapcsolatban nézze át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 138. oldal

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

*1. A JASO T 903 szab
ján a 4 ütemű mo
rolajakat osztályoz
Például a következ

*2. A SAE-szabvány v
az olajakat.

*3. Az API-osztályozá
teljesítményét hat
olyan SG vagy ma
amelyek el vanna
energiatakarékos 
„Resource Conser

FIGYELEM

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

Motorolaj

MB
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lant, amely fagyálló folyadék 
kevert oldata.

b fagyállót tartalmazó oldat 
édelmet a korrózió és a hideg 

yállót tartalmazó oldat 
t biztosít hideg éghajlaton is.

lyadék

s 50% desztillált víz

torokhoz való hűtőfolyadék vagy 
róziót okozhat.
Csak vészhelyzet esetén töltsön utána vagy cse-
rélje le a fékfolyadékot. Csak bontatlan dobozból 
használjon fékfolyadékot. Utántöltés esetén mi-
hamarabb ellenőriztesse a fékrendszert márka-
kereskedőjével.

Pro Honda HP Coo
és desztillált víz elő

A 40%-nál keveseb
nem biztosít kellő v
ellen.
A 60%-nál több fag
megfelelő védelme

Fékfolyadék

FIGYELEM

A fékfolyadéktól megsérülhetnek a műanyag és fényezett 
elemek.
Azonnal törölje fel a kicsepegett folyadékot és alaposan 
mossa le.

Javasolt fékfolyadék:
Honda DOT 4 Brake Fluid vagy ezzel 
egyenértékű

Nem javasolt Javasolt

Javasolt hűtőfo

Koncentráció:
50% fagyálló é

FIGYELEM

A nem alumínium mo
csapvíz használata kor
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rzése

-
k, 
 
 
l-
-
yazódott szög vagy egyéb 
e azt is, hogy nincs-e a gu-
lában dudor vagy kitürem-

ás ellenőrzése

 

Gyakrabban végezze el a műveletet, ha esőben 
vagy teljes gázzal motorozott, illetve ha a 
robogót lemosta, vagy az felborult. Ürítse ki a 
csövet, ha az összegyűlt anyag láthatóvá válik a 
cső átlátszó részében.

Ha a leeresztőcső tartalma túlfolyik, a légszűrő 
motorolajjal szennyeződhet, aminek gyenge 
motorteljesítmény lehet az eredménye.

# 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.

# A sérülések ellenő
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, hogy 
nincsenek-e rajtuk vá
gások vagy repedése
a vászon nem vált-e
láthatóvá, valamint a
gumiabroncsok olda
falában vagy a mintá
zatban nincs-e beág
éles tárgy. Ellenőrizz
miabroncsok oldalfa
kedés.

# A rendellenes kop
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, nincs-e
rajtuk rendellenes 
kopás.

Forgattyúsház-szellőző

Gumiabroncsok (ellenőrzés/csere)
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 tiltják az 1,6 milliméternél 
gű gumiabroncs használatát.

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

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

 
A német törvények
kisebb profilmélyséA profilmélység-jelző 

helyének jelölése

vagy TWI

3V
A túlságosan ko
lően felfújt gum
halálos balesete

Kövesse a kezel
gumiabroncs fe
sára vonatkozó

Németország
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GYÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
tőségét, stabilitását, 
y halálos balesetet 

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 138. oldal
Gumiabroncscsere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott 

gumiabroncstípust szereltesse fel.
● A kerék kiegyensúlyozását szakemberrel 

végeztesse el.
● Ne tegyen belsőt tömlő nélküli 

gumiabroncsba! A túlzott hőképződéstől a 
tömlő megrepedhet.

● Kizárólag tömlő nélküli gumiabroncsot 
használjon ezen a robogón.
A keréktárcsa-peremeket tömlő nélküli 
gumiabroncsokhoz tervezték, és erős 
gyorsításnál vagy fékezésnél a tömlős 
gumiabroncs megcsúszhat a peremen, 
megsérülhet és hirtelen leengedhet.

3VI
A nem megfelelő
robogója kezelhe
amely súlyos vag
okozhat.

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu
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Szerszámok
A szerszámkészlet a középső tárolórekeszben 
található. 2 68. oldal

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

● 10 × 14 mm-es villáskulcs
● Normál/csillagcsavarhúzó
● Csavarhúzónyél
● Körmöskulcs
● Biztosítékcsipesz



A robogó részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése

la, hogy a gyújtáskapcsoló 

mulátor fedelet. 

tlakozókat az akkumulá-

kumulátortartót a csava-
l.
v - sarut az akkumulátorról.
 + sarut az akkumulátorról.
kumulátort és vigyázzon, 
 sarurögzítő anyákat.
88
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A

A

kkumulátor # Eltávolítás
Győződjön meg ró

 állásban van.
1. Vegye le az akku

2 90. oldal
2. Távolítsa el a csa

tortartóból.
3. Távolítsa el az ak

rok kiszereléséve
4. Vegye le a negatí
5. Vegye le a pozitív
6. Távolítsa el az ak

nehogy elejtse a
Negatív 
saru

kkumulátor

Pozitív 
saru

Csava-
rokAkkumulátor-

tartó

Saru-
rögzítő 
anyaSarurög-

zítő anya



A robogó részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése u Akkumulátor

89

Karbantartás
# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított sorrend-
jében szerelje vissza. Először mindig a pozitív + 
sarut kösse vissza. Ellenőrizze, hogy a csavarok 
és anyák rendesen meg vannak-e húzva.
Az akkumulátor visszacsatlakoztatását 
követően állítsa be az órát. 2 33. oldal
Az akkumulátor megfelelő kezelése 
érdekében olvassa át a „Karbantartási 
alapelvek” című részt. 2 79. oldal 
„Az akkumulátor lemerül” 2 119. oldal
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mulátorfedeleket a 
vel. 2 91. oldal

 eltávolítás fordított 
lje vissza.
Akkumulátorfedél # Eltávolítás
Távolítsa el az akku
patentek kiszerelésé

# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az
sorrendjében szere

AkkumulátorfedélPatentek
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s
özépső tüske alját.

 a patentet a furatba.
zépső tüskét, hogy rögzítse 
Patent
# Eltávolítás
1. Nyomja be a középső tüskét, hogy kioldja a 

rögzítést.
2. Húzza ki a patentet a furatból.

# Visszaszerelé
1. Nyomja be a k

2. Helyezze vissza
3. Nyomja be a kö

a patentet.
Középső 
tüske



Motorolaj

Felső szint

Alsó szint

ka/nívópálca
92
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A
1

2

3

4

5

6

7

 motorolaj ellenőrzése
. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba és 

várjon 2–3 percig.
. Helyezze a robogót a középállványra 

egyenes, kemény talajon.
. Vegye ki az olajbetöltő sapkát/nívópálcát, 

és törölje szárazra.
. Majd helyezze vissza anélkül, hogy vissza-

csavarná.
. Az olajszintnek az olajbetöltő sapka/nívó-

pálca felső és alsó szintjelzése között kell 
lennie.

. Csavarja vissza a betöltősapkát/nívópálcát.

Olajbetöltő-sap
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választással kapcsolatban 
antartási alapelvek” című 

felelő olajszinttel vagy olajnyomás-
lyosan károsodhat. Ne keverjen 

tmányú és besorolású olajakat!
A motorolaj utántöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a javasolt 
motorolajjal. 2 82., 2 138. oldal
1. Vegye ki az olajbetöltő-sapkát/nívópálcát. A 

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

robogót a középállványra szilárd 
felületű, egyenletes talajon.

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

az olajbetöltő-nyílásba.
uAzonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.
2. Csavarja vissza az olajbetöltő-sapkát/

nívópálcát.

Az olajjal és olajki
olvassa át a „Karb
részt. 2 82. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem meg
sal járatják, a motor sú
össze különböző gyár



Hűtőfolyadék
zint észrevehetően 
ulási tartály üres, 
y szivárgás áll fenn. 
reskedőjét ellenőrzés 
94
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A
A
a

1

2

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

. Helyezze a robogót a középállványra 
egyenes, kemény talajon.

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

Ha a hűtőfolyadéks
csökken vagy a tág
valószínűleg komol
Keresse fel márkake
céljából.

UPPER (felső) 
szintjelzés

Tágulási tartály

LOWER (alsó) 
szintjelzés
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IGYÁZAT
a el a hűtősapkát, amíg a 
rt a nyomástól a 
fröccsenhet, ami súlyos 
et okozhat!

g, amíg a motor és a hűtő 
távolítja a hűtősapkát.

si tartály sapka
A hűtőfolyadék hozzáadása
Ha a hűtőfolyadék szintje a LOWER (alsó) 
szintjelzés alatt van, töltse fel az ajánlott hűtő-
folyadékkal (2 83. oldal) az UPPER (felső) 
szintjelzésig.
Az utántöltést a tágulási tartályon keresztül 
végezze el és ne távolítsa el hűtősapkát!
1. Vegye le az akkumulátor fedelet. 

2 90. oldal
2. Vegye le a tágulási tartály fedelet.
3. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és tölt-

sön be hűtőfolyadékot a felső szintjelzésig.
uNe töltse a 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.

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

Mindig várja me
lehűl, mielőtt el

Tágulá



Fékek

Elsőfék-
folyadéktartály

LOWER (alsó) 
szintjelzés

LOWER (alsó) 
szintjelzés

Hátsófék-
folyadéktartály
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1

2

H
L
f
f

H
fé
fe
 fékfolyadék ellenőrzése
. Állítsa a robogót szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
. Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály fe-

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

a a fékfolyadék szintje bármelyik tartályban a 
OWER (alsó) szintjelzés alá csökken vagy a 
ékkarok holtjátéka megnő, ellenőrizze a 
ékbetétek kopását.

a a fékbetétek nem kopottak, ellenőriztesse a 
krendszert esetleges szivárgás miatt. Keresse 
l márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Elöl

Hátul



Fékek u A fékbetétek ellenőrzése
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teket a féknyereg alja felől 

téteket jobb oldalon, a 
 felől ellenőrizze.
réltesse le a betéteket 
vel.
 cserélje le a bal és jobb 
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.
Ha a fékbetétek a kopásjelzőig koptak, a 
fékbetéteket le kell cserélni.

1.  A fékbeté
ellenőrizze.

2.  A fékbe
robogó hátulja

Ha szükséges, cse
márkakereskedőjé
Mindig egyidőben
fékbetéteket.

Elöl

Kopás-
jelző

Tárcsa

Fékbetétek
Hátul

Tárcsa

Kopás-
jelzőKopás-

jelző
Fékbetétek

Elöl

Hátul



Oldaltámasz
altámasz rugó épségét és 

óra és hajtsa fel az 

ort.
 le az oldaltámaszt. A 
 a pillanatban le kell állnia. 
 áll le, ellenőriztesse 
kereskedőjével.
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A

1

2

O
r

z oldaltámasz ellenőrzése

. Helyezze a robogót a középállványra 
egyenes, kemény talajon.

. 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.

3. Ellenőrizze az old
feszességét.

4. Üljön fel a robog
oldaltámaszt.

5. Indítsa be a mot
6. Teljesen engedje

motornak ebben
Ha a motor nem
robogóját márka

ldaltámasz 
ugó
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Gázkar
A gázkar ellenőrzése
Leállított motor mellett ellenőrizze a gázkar fi-
nom működését és helyes holtjátékát a teljesen 
behúzott állapottól a teljesen kiengedettig, 
minden kormányállásban. Amennyiben a gáz-
kar nem mozog szabadon, nem zár automati-
kusan, vagy ha a kábel sérült, ellenőriztesse 
robogóját márkakereskedőjével.
A gázbowden holtjátéka a gázmarkolat 
pereménél:

2-6 mm

Holtjáték

Perem



Egyéb beállítások

tárértékeken túl!
n egyformán állítsa be a rugó-

Körmöskulcs

Beállító
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A
#
A
lö
m
F
t
A
(
t
a
A
b
b

 hátsó futómű beállítása
Rugóelőfeszítés
 rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
nböző motorozási és terhelési feltételeknek 
egfelelően.

orgassa az állítót a szerszámkészletben 
alálható körmöskulccsal.
z 1-2. fokozat könnyű súly esetén megfelelő 

lágy), a rugóelőfeszítés növeléséhez viszont 
ekerje 4-5. fokozatba (kemény). A 3. fokozat 
 normál alapbeállítás.
 beállítást követően ellenőrizze, hogy a 
eállítójelek egybeesnek-e a rugóelőfeszítés 
eállítás címkén feltüntetett értékekkel.
FIGYELEM

A rugóstag megsérülhet, ha közvetlenül az 1-ből az 5-ös 
vagy az 5-ből az 1-es pozícióba állítják.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a ha
A jobb és bal rugóstago
előfeszítést.

Rugóelőfeszítés 
beállítás címke

Referenciajel
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Karbantartás
Egyéb cserélendő tételek

urkolt pénzérmét vagy 
varhúzót a bevágásba 
 le a felső burkolatot.
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 
villog a gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően, vagy a hatótávolság gyengül, akkor 
amint lehet, cserélje ki az elemet.
Javasoljuk, hogy ennek érdekében keresse fel 
márkakereskedőjét.

1. Egy rongyba b
laposhegyű csa
helyezve vegye
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
vegyi anyag okozta 
ne nyelje le az elemet!
 égési sérülést, de akár 

 elemet gyerekektől és 
ekeszt mindig tartsa 

 elemtartó nem zárható 
 használja tovább a ter-
 elzárva gyermekek elől!
gy gyermek lenyelte az 
l forduljon orvoshoz!
2. Cserélje le a régi elemet egy újra, és azt a 
negatív - oldalával felfelé szerelje be.

3. Pattintsa össze a távirányító két felét.
uGyőződjön meg róla, hogy a ház alsó és 

felső része megfelelően van-e össze-
szerelve.

Bevágás

Védőrongy
Elem

Ház alsó része

Ház felső része 3VI
Figyelmeztetés 
égési sérülésre: 
Az elem lenyelése
halált is okozhat.

● Tartsa távol az
az elemtároló r
zárva!

● Amennyiben az
tökéletesen, ne
méket és tartsa

● Amennyiben e
elemet, azonna



Egyéb cserélendő tételek u A Honda SMART kulcs elemcseréje

103

Karbantartás
FIGYELEM Az elem helytelen kezelése 
robbanáshoz is vezethet. Csak a megfelelő 
típusú elemet szerelje be.
FIGYELEM Ne tegye ki erős hőhatásnak, mint 
például közvetlen napsugárzásnak vagy nyílt 
tűznek, ami robbanáshoz vagy a gyúlékony 
folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet 
használat, tárolás vagy szállítás közben!
FIGYELEM A hulladék elemet soha ne dobja 
tűzbe vagy forró sütőbe, és ne próbálja meg 
mechanikus módon összezúzni vagy -darabolni, 
mert az robbanáshoz vezethet!
FIGYELEM Ne tegye ki különösen alacsony 
környezeti légnyomásnak nagy magasságok-
ban, mert az robbanáshoz vagy a gyúlékony 
folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet!
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A motor nem indul

tor nem működik
biakat:

egfelelő motorindítási 
4. oldal
 a motorleállító kapcsoló  
. 2 40. oldal
s-e kiolvadt biztosíték. 

y az akkumulátor kábelek 
le (2 88. oldal) és a saruk 
k-e (2 79. oldal).
kkumulátor állapotát. 

vábbra is fennáll, ellenőriz-
árkakereskedőjével.
Az indítómotor működik, de a 
motor nem indul
Ellenőrizze az alábbiakat:
● Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 

folyamatot. 2 54. oldal
● Ellenőrizze a benzin mennyiségét az 

üzemanyagtankban.
● Ellenőrizze, hogy a PGM-FI 

meghibásodásra figyelmeztető lámpa (MIL) 
világít-e.
uHa a visszajelző világít, keresse fel 

márkakereskedőjét, amint lehet.

Az indítómo
Ellenőrizze az aláb
● Ellenőrizze a m

folyamatot. 2 5
● Biztosítsa, hogy

állásban legyen
● Ellenőrizze, ninc

2 120. oldal
● Ellenőrizze, hog

nem lazultak-e 
nem korrodálta

● Ellenőrizze az a
2 119. oldal

Ha a probléma to
tesse robogóját m



Túlmelegedés (a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít)

hat. Ne indítsa be a 
sa el robogóját 
jéhez.

 lehűlni, miközben a 
 állásban van.

e után vizsgálja meg a 
lenőrizze, hogy van-e 
oldal

otort! Szállíttassa el 
kereskedőjéhez.
őfolyadék mennyiségét a 
n. 2 94. oldal

nt töltsön utána 
t.
rzés megfelelő, folytathat-

matosan ellenőrizze a hű-
rsékletét.

m működik:

űködik:

sztalható:
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A
f
●

●

S
h
v

1

2

 motor túlmelegszik, ha az alábbiak 
ordulnak 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 műveletsort.

okáig tartó magas alapjárat esetén a magas 
űtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző 
ilágítani kezdhet.

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

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

Hibára gyanakod
motort! Szállíttas
márkakereskedő

Hagyja a motort
gyújtáskapcsoló 

3. A motor lehűlés
hűtőcsövet és el
szivárgás. 2 94.

Ne indítsa be a m
robogóját márka

4. Ellenőrizze a hűt
tágulási tartályba
uSzükség szeri

hűtőfolyadéko
5. Ha az 1-4. ellenő

ja útját, de folya
tőfolyadék hőmé

FIGYELEM

A túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.

Ha a ventilátor ne

Ha a ventilátor m

Ha szivárgás tapa
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A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak

nt hirtelen csökkenni kezd, 
vagy egyéb komoly 
 robogónak. Keresse fel 
t ellenőrzés céljából.

gramozott benzin-
zés) meghibásodás-
tető lámpa (MIL)
enet közben kezd világítani, 
 lehet a PGM-FI rendszerrel. 
ségét és, amint lehet, ellen-
át márkakereskedőjével.
Alacsony olajnyomás visszajelző
Ha az alacsony olajnyomás visszajelző világít, 
álljon meg biztonságosan, és állítsa le a 
motort.

1. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 92., 2 93. oldal

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

ha az alacsony olajnyomás visszajelző 
már nem világít.

A hirtelen erős gyorsítás hatására a visszajelző 
egy pillanatra kigyulladhat, különösen, ha az 
olajszint a minimum szint környékén van.
Ha megfelelő olajszint mellett a visszajelző 
égve marad, állítsa le a motort és keresse fel 
márkakereskedőjét.

Ha a motorolajszi
szivárgás áll fenn 
problémája van a
márkakereskedőjé

PGM-FI (Pro
befecskende
ra figyelmez
Ha a visszajelző m
komoly probléma
Csökkentse sebes
őriztesse robogój

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.
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ző továbbra is világít, ab-
krendszer hagyományos 
ködik, de a blokkolásgátló 

villoghat, ha a hátsó 
a, miközben a robogó 
 az esetben kapcsolja a 

, majd újra  állásba. Az 
szik, ha a robogó 
0 km/h értéket.
ABS (Blokkolásgátló 
fékrendszer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet az ABS-rendszer-
ben. Csökkentse sebességét és ellenőriztesse 
robogóját márkakereskedőjével, amint lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

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

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

Ha az ABS-visszajel
ban az esetben a fé
fékrendszerként mű
funkció nélkül.

Az ABS-visszajelző 
kereket megforgatj
állványon áll. Ebben
gyújtáskapcsolót 
ABS-visszajelző kial
sebessége eléri a 3
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matékszabályozó-visszajel-
ó normál üzemmódban 
nyomatékszabályozó funk-

 a nyomatékszabályozó 
en kezd világítani, a normál 
ágok megtartása érdeké-
rja a gázt.

lyozó-visszajelző világítani 
ó kereket megforgatja, 
ó állványon áll. Ebben az 

 a gyújtáskapcsolót , majd 
omatékszabályozó-
, ha a robogó sebessége 
ket.
Nyomatékszabályozó-
visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet a nyomatékszabá-
lyozó rendszerben. Csökkentse sebességét és 
ellenőriztesse robogóját márkakereskedőjé-
vel, amint lehet.

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

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

● A visszajelző nem alszik ki 3 km/h sebesség 
felett.

Amennyiben a nyo
ző világít, a robog
üzemeltethető, a 
ció nélkül.
uHa a visszajelző

működése közb
menettulajdons
ben teljesen zá

A nyomatékszabá
kezdhet, ha a háts
miközben a robog
esetben kapcsolja
újra  állásba. A ny
visszajelző kialszik
eléri a 3 km/h érté
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folyásolja a robogó műkö-
íg a gyújtáskapcsolót le 

lót SEAT,  vagy  állásba 
 Honda SMART kulcs 

a gyújtáskapcsoló gyűrű, 
onda SMART kulcs 

ül 20 másodpercig világít, 
n kialszik és a 
ár.
en műveletek kezdetén és 

a érdekében nyomja le és 
újtáskapcsolót több mint 

villogás megszűnését 
pcsoló zárva van.

alálja a Honda SMART 
pcsoló zárolását ki lehet 
is. 2 115. oldal
Honda SMART kulcs visszajelző
# Ha a Honda SMART kulcs visszajelző 

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

# Amikor a Honda SMART kulcs 
visszajelző a gyújtás  állásba 
kapcsolását követően villog

A Honda SMART kulcs visszajelző villogni 
kezd, amikor a kommunikáció a robogó és a 
kulcs között a gyújtás  állásba kapcsolását kö-
vetően megszűnik.
Ezt az alábbiak okozhatják:
● Erős rádióhullámok vagy zaj, ami befolyá-

solhatja a rendszert.
● Motorozás közben elveszíti a Honda 

SMART kulcsot.

Ez azonban nem be
dését mindaddig, am
nem kapcsolja.

Ha a gyújtáskapcso
fordítja, miközben a
visszajelzője villog, 
az irányjelzők és a H
visszajelző körülbel
majd automatikusa
gyújtáskapcsoló lez
uAz irányjelzők ez

végén villognak.
A villogás megállítás
tartsa lenyomva a gy
két másodpercig. A 
követően a gyújtáska

Amennyiben nem t
kulcsot, a gyújtáska
oldani más módon 
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Egyéb figyelmeztető visszajelzők
Az üzemanyagszint-jelző 
meghibásodásának jelzése
Ha meghibásodás van az üzemanyag-rend-
szerben, az üzemanyagszint-jelző az alábbi 
formában jelenik meg.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.



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 
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A
m
●

mikor a Honda SMART kulcs rendszer nem 
űködik megfelelően, végezze el az alábbiakat.
Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 
rendszer aktivált állapotban van-e.
Enyhén nyomja meg az ON/OFF gombot a 
Honda SMART kulcson.
Amennyiben a Honda SMART kulcs LED 
pirosan világít, aktiválja a SMART kulcs 
rendszert. 2 44. oldal
Amennyiben a Honda SMART kulcs LED 
nem reagál, cserélje le az elemet.

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

létesítmények
például TV-to
rádióállomáso

uAmikor a Hon
laptoppal vag
kommunikáci
tárolja mint eg

uAmikor a Hon
tárgyakhoz ér
velük.
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kkumulátor állapotát és az 
zetékeket a robogón.
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 rend-
szer nem aktiválható. Vigye el a szerviz-
kulcsot és az azonosító lapkát márka-
kereskedőjéhez.

● Ellenőrizze az a
akkumulátor-ve
Ellenőrizze az a
az akkumulátor
kapcsolatot má

Ha a Honda SMAR
ból kifolyólag nem
márkakereskedőjé



Az ülészár nyitása vészhelyzetben

Nyitás

Zárás

Vészhelyzeti 
ülészárnyitó

zat
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#
1

2

3

#
1

2

 szervizkulcs segítségével az ülészár 
inyitható.

Nyitás
. Nyissa fel az első tárolódoboz fedelét. 
2 70. oldal

. A nyitáshoz illessze a szervizkulcs fejének 
formázatát a vészhelyzeti ülészárnyitó 
vájatába és fordítsa el a szervizkulcsot az 
óramutató járásával ellentétes irányba.

. Nyissa fel az ülést és fordítsa el a szervizkul-
csot az óra járásával megegyező irányba.

Zárás
. Csukja le az ülést és nyomja le a hátsó ré-

szét, amíg nem reteszelődik. Felfelé enyhén 
meghúzva ellenőrizze, hogy megfelelően 
lezáródott-e. Ha az ülés nem záródott le, 
fordítsa el a szervizkulcsot az óra járásával 
megegyezően az ülés zárásához.

. Csukja be az első doboz fedelét.

Szervizkulcs

Kulcsfej formá

Horony
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A gyújtáskapcsoló zárolásának oldása vészhelyzetben

m bevitel
bevitele a gyújtáskapcsoló 
hetséges, amikor a gyújtás-
y SEAT állásban van. Az azo-
l haladva adja meg a 

egnyomásával.
 hitelesítése azáltal történik, 
mja meg a gyújtáskapcsolót.
 gyűrű felvillanását követő-
n belül nyomja meg a kap-
mennyiszer szükséges. 5 
 a gyújtáskapcsoló gyűrű ki-
ilágítani kezd. Ez azt jelenti, 

 rögzült és a következő 
tó.
csoló gyűrű nem világít kék 
umulátor gyenge lehet.
csolatot márkakereskedő-
# Állítsa az azonosítószám bevitel 
módba

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a gyújtás-
kapcsolót több, mint 4 másodpercig.
uA gyújtáskapcsoló gyűrű és a Honda 

SMART kulcs visszajelző villog.
2. Ellenőrizze az azonosítószámot az azono-

sító lapkán.
3. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót, miközben 

a gyújtáskapcsoló gyűrű és a Honda 
SMART kulcs visszajelző villog.
uA gyújtáskapcsoló gyűrű és a Honda 

SMART kulcs visszajelző világít és a rend-
szer átáll az azonosítószám bevitel módba.

# Azonosítószá
Az azonosítószám 
megnyomásával le
kapcsoló ,  vag
nosítószámot balró
gyújtáskapcsoló m
Az azonosítószám
hogy hányszor nyo
A gyújtáskapcsoló
en 5 másodperce
csolót annyiszor, a
másodperc múlva
alszik, majd újra v
hogy a bevitt szám
szám is megadha
uHa a gyújtáskap

színben, az akk
Vegye fel a kap
jével.

Azonosítószám
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szám megadását 
apcsoló gyűrű és a Honda 
jelző kialszik, és amikor 
enek, a gyújtáskapcsoló 

apcsolót  állásba hat 
tor beindítható.
eteszeléséhez fordítsa a 
AT,  vagy  állásba, 
s tartsa lenyomva a 

másodpercig. A gyújtás-
tomatikusan lezár, ha a 

azonosítószám sikeres 
r körülbelül 6 perce SEAT, 
olt.

ezárását követően a gyúj-
ialszik.
árolásának ismételt 
e el a fent leírt műveletsort 

 megadás
Például:
● A „0” megadásához várjon 5 másodpercet a 

gyújtáskapcsoló megnyomása nélkül, a gyúj-
táskapcsoló gyűrű felvillanását követően.

● Az „1” megadásához nyomja meg a 
gyújtáskapcsolót egyszer a gyújtáskapcsoló 
gyűrű felvillanását követő 5 másodpercen 
belül.

Az utolsó azonosító
követően a gyújtásk
SMART kulcs vissza
ismét világítani kezd
zárolása feloldódik.
Kapcsolja a gyújtásk
percen belül. A mo
A gyújtáskapcsoló r
gyújtáskapcsolót SE
majd nyomja meg é
gyújtáskapcsolót 2 
kapcsoló akkor is au
gyújtáskapcsoló az 
megadása után má

 vagy  állásban v
A gyújtáskapcsoló l
táskapcsoló gyűrű k
A gyújtáskapcsoló z
kioldásához végezz
újra.

A „0” megadása

Az „1” megadása

Azonosítószám

Gyújtáskapcsoló

Ne nyomja meg

Gyújtáskapcsoló

Azonosítószám Egyszer nyomja meg

Sikeres azonosítószám
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t követ el az azonosítószám 
, ne nyomja meg a gyújtás-

 várja meg, hogy a gyújtás-
 a Honda SMART kulcs 
on.
 „A gyújtáskapcsoló zárolá-
helyzetben” folyamatát. 

egadásának megszakítása

Az azonosító utolsó számjegyének megadását 
követően, a gyújtáskapcsoló gyűrű és a Hon-
da SMART kulcs visszajelző 1 másodpercen-
ként villogni fog, majd kialszik.
A gyújtáskapcsoló zárolásának oldása nem 
történik meg.
Végezze el újra az „A gyújtáskapcsoló zárolá-
sának oldása vészhelyzetben” folyamatát. 
2 115. oldal

Amennyiben hibá
megadása közben
kapcsolót, hanem
kapcsoló gyűrű és
visszajelző kialudj
Végezze el újra az
sának oldása vész
2 115. oldal

Sikertelen azonosítószám megadás Az azonosítószám m



Gumiabroncs defekt

GYÁZAT
ításon átesett gumiab-
motorozás kockázatos 
lenes javítás nem sike-

t és súlyos, akár halálos, 
vetkezménye.

znia kell a javított 
abban az esetben csak 
e lépje át az 50 km/h 
 gumiabroncsot le nem 
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 kerék kiszerelése vagy a defekt javítása cél-
zerszámokat és szaktudást igényel. Javasol-
k, hogy ezt a műveletet szakszervizben 

égeztesse el.
észhelyzeti javítást követően a gumiabron-
sot mindig ellenőriztesse/cseréltesse le már-
akereskedőjével.

észhelyzeti javítás gumi-
broncsjavító készlettel
isebb defekt esetén a tömlő nélküli gumiab-
oncsjavító készlettel elvégezheti a vészhely-
eti javítást.
övesse a gumiabroncsjavító készletben meg-
dott utasításokat.
z ideiglenes javításon átesett gumiabronccsal 

örténő motorozás kockázatos lehet. Ne lépje 
úl az 50 km/h sebességet! Mihamarabb cserél-
esse le a gumiabroncsot márkakereskedőjével.

3VI
Az ideiglenes jav
ronccsal történő 
lehet. Ha az ideig
rül, annak balese
sérülés lehet a kö

Ha mégis motoro
gumiabronccsal, 
lassan tegye és n
sebességet, míg a
cserélik.
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Elektromos meghibásodás

tó összes izzó LED típusú. 
 nem világít, forduljon 
hez.
Az akkumulátor lemerül
Az akkumulátort motorkerékpár töltővel kell 
tölteni.
A töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
robogóból.
Ne használjon gépkocsihoz való akkumulátor-
töltőt, mert attól túlmelegedhet a robogó 
akkumulátora és megsérülhet! Ha az akkumu-
látor a töltés után sem kel életre, keresse fel 
márkakereskedőjét.

Kiégett izzó
A robogón találha
Ha valamelyik LED
márkakereskedőjé

FIGYELEM

Az indítókábeles indítás, más néven „bikázás”, nem meg-
engedett, különösen nem autó akkumulátorról, mivel ez a 
robogó elektromos rendszerének károsodását okozhatja.
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mulátor fedelet. 

sítékdoboz fedeleket.
 ki a „B”, „C” főbiztosítéko-

egyéb biztosítékokat a 
ben található biztosítékcsi-
őrizze őket. A kiégett biz-
 azonos értékű 
rélje le.
tékdoboz fedeleket.
 a kiszerelés fordított sor-
lje vissza.
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a “Biz-
tosítékok ellenőrzése és cseréje” című részt. 
2 81. oldal

# Biztosítékok a biztosítékdobozban 
és „B”, „C” főbiztosítékok

1. Vegye le az akku
2 90. oldal

2. Nyissa fel a bizto
3. Egyenként húzza

kat, valamint az 
szerszámkészlet
pesszel, és ellen
tosítékot mindig
biztosítékkal cse

4. Zárja le a biztosí
5. Az alkatrészeket

rendjében szere

Tartalék biztosítékok

„B” főbiztosíték

„C” főbiztosíték

Tartalék 
biztosítékok

Biztosítékdoboz fedelek
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umulátor fedelet. 2 90. oldal
lcsatlakozót az indítómotor 
lóról.
” főbiztosítékot és ellenőriz-
iztosítékot mindig azonos 
kkal cserélje le.
biztosíték az indítómotor 
solóban van.
t az eltávolítás fordított 
zerelje vissza.

telten kiég, valószínűleg elektro-
n a rendszerben. Keresse fel márka-
s céljából.
# „A” főbiztosíték 1. Vegye le az akk
2. Kösse le a kábe

mágneskapcso
3. Húzza ki az „A

ze. A kiégett b
értékű biztosíté
uA tartalék fő

mágneskapc
4. Az alkatrészeke

sorrendjében s

Kábelcsatlakozó Indítómotor 
mágneskapcsoló

„A” főbiztosítékTartalék 
főbiztosíték

FIGYELEM

Ha egy biztosíték ismé
mos meghibásodás va
kereskedőjét ellenőrzé



A motor járása időnként egyenetlenné válik
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mennyiben az üzemanyag-szivattyú eldugul, 
 motor járása egyenetlenné válik.
zen hibajelenség esetén folytathatja az útját.
mennyiben a motor járása egyenetlen ma-

ad megfelelő üzemanyag-mennyiség esetén 
, abban az esetben keresse fel márkakeres-
edőjét ellenőrzés céljából.
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helyzet esetén kell használni.
: 2 114. oldal
 zárolásának feloldása: 

ulcsot a tárolórekeszek 

Szervizkulcs
Szervizdiagnosztikai 
rögzítőberendezések
Az Ön robogója szervizzel kapcsolatos 
készülékekkel van felszerelve, melyek rögzítik a 
hajtáslánc teljesítményére és a motorozási 
körülményekre vonatkozó információkat.
Az adatok a szerelők segítségére lehetnek a 
robogó diagnosztizálásához, javításához vagy 
karbantartásához. Ezen adatokhoz, a törvényileg 
arra jogosultakon 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 robogó műszaki 
ellenőrzése és kutatási, ill. fejlesztési célokból.

Kulcsok

A szervizkulcsot vész
● Az ülészár nyitása
● A gyújtáskapcsoló

2 115. oldal
Ne tárolja a szervizk
valamelyikében!

Szervizkulcs
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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.
A Honda SMART kulcs segítségével az alábbi 
műveleteket tudja elvégezni.
● A gyújtáskapcsoló zárolása és zárolásának 

oldása
● Az ülészár kinyitása
● A kormányzár nyitása és zárása

A Honda SMART kulcs azonosítószáma az azono-
sító lapkán található. A gyújtáskapcsoló zárolását 
az azonosítószám megadásával is kioldhatja.

Mindig tartsa magánál a szervizkulcsot és az 
azonosító lapkát, de tartsa külön a Honda SMART 
kulcstól, nehogy egyszerre veszítse el őket.

Mindig tároljon egy másolatot az azonosító-
számról egy biztonságos helyen (nem a robo-
gón).

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

Honda SMART kulcs
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cs rendszer eleme általában 

font és egyéb rádiójelet 
t a tárolórekeszekben! 
l származó rádiófrekvenciás 
 a Honda SMART kulcs 
.

T kulcs beszerzése érdeké-
évő Honda SMART kulcsot 
ereskedőjéhez.

lcs Azonosító lapka
● Tartsa távol a Honda SMART kulcsot folyadé-
koktól. Amennyiben nedves lesz, azonnal szá-
rítsa meg egy puha ronggyal.

● Tartsa távol a Honda SMART kulcsot a robo-
gótól a robogó mosása közben.

● Ne tegye ki nagy hőnek!
● Ne tisztítsa ultrahangos tisztítóban!
● Amennyiben üzemanyag, polírpaszta vagy zsír 

kerülne a Honda SMART kulcsra, azonnal tö-
rölje 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 a szervizkulccsal és az azonosító 
lapkával a regisztráció érdekében.

A Honda SMART kul
2 évig működik.

Ne tartson mobiltele
kibocsátó eszközöke
Az ilyen eszközökbő
jelek megzavarhatják
rendszer működését

Újabb Honda SMAR
ben, vigye el a megl
és robogóját márkak

Honda SMART ku
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EU-irányelv
Ez az immobilizer rendszer megfelel a rádióbe-
rendezések forgalmazására vonatkozó európai 
uniós irányelvnek (2014/53/EU).

Az erről szóló megfelelőségi tanúsítványt a 
robogó átvételekor kapja meg. A megfelelőségi 
tanúsítványt tartsa biztonságos helyen. Ha a ta-
núsítványt elveszti vagy nem kapja meg, keresse 
fel márkakereskedőjét.
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.999 értéken, ha elérte és 
lométert.

aáll 0,0-ra, ha elérte a 

s az egyéb, járműhöz kap-
 középső tárolórekeszben a 
skában tárolhatja.

zor automatikusan leállítja a 
nyag-szivattyút, ha a jármű 
laphelyzetbe állítása 
 a gyújtást , majd ismét  
raindítaná a motort.

áló

ó rendszer
Műszerek, kezelőszervek 
és egyéb felszereltségek

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

Ne fordítsa el a gyújtáskapcsolót motorozás 
közben!

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

A kijelző megáll 999
túllépte a 999.999 ki

A napi számláló vissz
9.999,9 km értéket.

A kezelési könyvet é
csolódó anyagokat a
műanyag irattartó tá

A dőlésérzékelő szen
motort és az üzema
felborul. A szenzor a
érdekében kapcsolja
helyzetbe, mielőtt új

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kapcsoló

Kilométer-száml

Napi számláló

Irattartó táska

Gyújtáslekapcsol
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gár locsolását közvetlenül a 
 kipufogóba és az elektromos 
.
 le a robogót bő, tiszta vízzel, 
 ronggyal törölje szárazra.
tően a mozgó alkatrészeket 

y ne kerülhessen kenőanyag 
y gumiabroncsokra! A féktár-
ekre, -dobokra vagy -pofákra 
gyban csökkenti a fékhatást, 
ez vezethet.
lőzésére használjon polírozó-

an termékeket, melyek erős 
gy kémiai oldószereket tar-
ek károsíthatják a fém, fénye-
ag elemeket robogóján.
 tartsa távol a fékektől és 
tól.
 található matt fényezésű 
az elemeken kerülje a políro-
sználatát.
A robogó ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta robogón könnyebb észrevenni a po-
tenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt út-
szóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően miha-
marabb mossa le robogóját.

A mosás megkezdése előtt várja meg, amíg a 
motor, a kipufogó, a fék és egyéb forró alkatré-
szek lehűlnek.
1. Kerti locsolótömlő segítségével öblítse le ro-

bogóját, hogy feláztassa a lazább szennyező-
déseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
u A fényszóróburát, az idomokat és egyéb 

műanyag elemeket különös gondossággal 
kezelje, nehogy megkarcolódjanak.

Kerülje a vízsu
légszűrőbe, a
alkatrészekbe

3. Alaposan öblítse
majd puha, tiszta

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

a fékekre vag
csákra, -betét
kerülő olaj na
mely baleseth

5. A korrózió mege
szert.
u Kerülje az oly

tisztítószert va
talmaznak. Ez
zett és műany
A polírozószert
gumiabroncsok

u Ha a robogón
elem, ezeken 
zóanyagok ha

Mosás
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t a fényszóró közelébe:
zórója bepárásodhat mo-

időben történő motorozást 
m befolyásolja a fényszóró 

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

szivaccsal tisztítsa meg a 
t. Puha, tiszta ronggyal 
razra.
# Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású mosóberendezést:

u A nagynyomású víz károsíthatja a robogó 
mozgó és elektromos részeit, akár műkö-
désképtelenné is téve őket.

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

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

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:

u A víz negatívan befolyásolhatja a fékezési
hatékonyságot. A mosást követően 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

dokumentumokban és egyéb tárgyakban.
● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:
u A víz a légszűrőben megakadályozhatja a

motor indítását.

● Ne irányítsa a vize
u A robogó fénys

sást vagy esős 
követően. Ez ne
működését.
Ha azonban na
felfedezni a fén
márkakeresked

● Ne használjon vias
fényezésű felülete
u Enyhén mosósz

ronggyal vagy 
matt felületeke
törölje őket szá
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ob anyaga rozsdamentes 
 olaj vagy sár beszennyezheti.
általános konyhai 
ítsa el a sarat vagy port, majd 
 tiszta vízzel. Száraz, puha 
eg.
eg a hőtől, használjon általá-
ő finom textúrájú ápolószert. 
núgy öblítse le, mint a sár és 
.
s -dob fényezett, ne használ-
rgalomban kapható konyhai 

emleges tisztítószert használ-
leteken. Amennyiben nem 
 a kipufogódob és -cső 
e fel márkakereskedőjét.

 -dob

a kipufogó rozsdamentes acélból 
hetnek rajta. Amint észreveszi a 
sztítsa le az alkatrészeket.
A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót 
okozhat az alumíniumon. Az alumínium 
alkatrészeket rendszeresen tisztítsa meg és a 
karcolások elkerülése 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 mosó-
szer a műszeregységre, az idomokra vagy a 
fényszóróra!

A kipufogócső és -d
acél, ennek ellenére
Vizes szivaccsal és 
tisztítószerrel távol
alaposan öblítse le
ronggyal szárítsa m
Ha foltok jelentek m
nosan beszerezhet
Ezt követően ugya
por eltávolításakor
Ha a kipufogócső é
jon kereskedelmi fo
súrolószert! Csak s
jon a fényezett felü
biztos abban, hogy
fényezett-e, keress

Alumínium alkatrészek

Idomok

Kipufogócső és

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy 
készül, foltok keletkez
foltosodást, azonnal ti
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állítása
ni kell, használjon motor-
agy olyan szállító járművet, 
pával és motorkerékpár-
l. Soha ne vontassa a robo-
k kerekei a földön vannak!

síthatja a robogó sebességváltó 
A robogó tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri 
motorkerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a robogót, 
kövesse az alábbi teendőket:
● Mossa le a robogót és tegyen ápolószert a 

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

● Állítsa a robogót a középállványra és bakolja 
fel mindkét kereket a talajról.

● Eső után vegye le a ponyvát és hagyja a 
robogót megszáradni.

● Vegye ki az akkumulátort (2 88. oldal) a 
lemerülés megelőzése érdekében. Töltse fel 
teljesen az akkumulátort és száraz, naptól 
védett jól szellőző helyen tárolja.
u Ha a robogóban marad, kösse le a negatív 

- sarut, hogy megelőzze a kisülést.
A tárolás végeztével ellenőrizze a karbantartan-
dó elemeket a karbantartási táblázat szerint.

A robogó sz
Ha a robogót szállíta
kerékpár-utánfutót v
ami rendelkezik rám
rögzítő lehetőségge
gót, miközben anna

FIGYELEM

A robogó vontatása káro
rendszerét.
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 egyéb mérgező anyagokat 
gy újrahasznosító központba. 
éges, hívja fel a helyi önkor-
klődjön az újrahasznosító 
tve hogy megtudja, hogyan 
asznosítható hulladékot. Ne 
t a szemetesbe és ne öntse a 
óba! A fáradt olaj, benzin, hű-
tószerek mérgezést okozhat-
ozik velük, illetve szennyezik 
t, tavakat és óceánokat.

 újrahasznosítása
Ön és a környezet
A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy meg-
védje környezetét.

Csak könnyen lebomló tisztítószerrel mossa le 
robogóját. Kerülje a fluor-klór-szénhidrogén 
(CFC) tartalmú aeroszolos spray-ket, melyek 
károsítják a légkör ózonrétegét.

A lecserélt olajat és
mindig juttassa el e
Amennyiben szüks
mányzatot és érde
központok felől, ille
kezelje a nem újrah
tegye a fáradt olaja
földre vagy a lefoly
tőfolyadék és tisztí
nak annak, aki dolg
az ivóvizet, folyóka

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok
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torszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a robogó 
azonosítására szolgálnak, valamint szükségesek 
lehetnek a robogó regisztrálásához. A csereal-
katrészek megrendeléséhez is szükségesek le-
hetnek.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen. Vázszám

Mo
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nolt tartalmazó benzin 
kezőt okozhatja:
üzemanyagtank fényezése.
 a gumi üzemanyag-

nk korrodálni kezdhet.
sítményt biztosíthat.

 üzemelési vagy teljesítmény-
l, próbáljon ki egy más már-

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

Az alábbi üzemanyag-keverékek alkalmasak 
robogójához:
● max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

A 10%-nál több eta
használata a követ
● Megsérülhet az 
● Megsérülhetnek

vezetékek.
● Az üzemanyagta
● Rossz menettelje

Ha nem megfelelő
beli tüneteket észle
kájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százal
mazó, kevert üzemany
rendszer fém, gumi és
okozhatják.
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mutatásokat a katalizátor 

es benzint használjon. Az
önkreteszi a katalizátort.
 műszaki állapotban.
, leáll vagy nem
zonnal álljon meg és állítsa
ellenőriztesse szervizben.
Katalizátor
Ez a robogó kettő háromutas katalizátorral van 
ellátva. Mindegyik katalizátor nemesfémeket 
tartalmaz, amelyek katalizátorként szolgálnak a 
magas hőmérsékleten történő kémiai reakciók 
során, melyekben a kipufogógázban található 
szénhidrogének (HC), szén-monoxid (CO) és 
nitrogén-oxidok (NOx) biztonságos 
vegyületekké alakulnak.

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

Kövesse az alábbi út
védelme érdekében.
● Mindig ólomment

ólmozott benzin t
● Tartsa a motort jó
● Ha a motor kihagy

megfelelően jár, a
le a motort, majd 
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Specifikációk

 cm3

 x 70,8 mm
5:1
mmentes benzin
asolt: 95-ös vagy magasabb oktánszám
x. 10% etanolt tartalmazó benzin

 l
12S

V-11 Ah (10 HR)/11,6 Ah (20 HR)
12S
V-10 Ah (10 HR)/11,6 Ah (20 HR)
T (2,42:1 ~ 0,80:1)
23
Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek

*1  Magába foglalja a vezető, utasa, minden csomag és kiegészítő 
tömegét. 

Teljes hossz 2160 mm
Teljes szélesség 742 mm
Teljes magasság 1160 mm
Tengelytáv 1450 mm
Minimum szabadmagasság 130 mm
Villaszög 27º 30’
Utánfutás 99 mm
Menetkész tömeg 172 kg
A teljes terhelhetőség *1 180 kg

A teljes csomag terhelhetőség

19 kg
Középső tárolórekesz 10 kg
Első doboz 0,5 kg
Táskatartó 1,5 kg
Hátsó csomagtartó 3 kg

Szállítható személyek száma Vezető és 1 utas
Megfordulási sugár 2,2 m

Lökettérfogat 330
Furat x löket 77,0
Sűrítési viszony 10,
Üzemanyag Ólo

Jav
Alkoholtartalmú 
üzemanyagok Ma
Üzemanyagtank 
térfogat 9,3

Akkumulátor
YTZ
12 
FTZ
12 

Primer áttétel CV
Végáttétel 8,3
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írt) LMAR8L-9 (NGK)
0,8-0,9 mm
1500 ± 100 1/min

I osztályozású SG vagy magasabb 
orolású, SAE 10W-30, JASO T 903 
bványú MB, 4 ütemű Honda 
torkerékpár olaj, kivéve az „Energy 
nserving” vagy „Resource Conserving” 
ratú energiatakarékos olajakat
resztés után 1,4 l
resztés és motorolaj-
rő csere után 1,5 l
tszerelés után 1,85 l
resztés után 0,21 l
tszerelés után 0,24 l
nda DOT 4 Brake Fluid
0 l
 Honda HP Coolant
■ Szervizadatok

*1  EU-szabályozás 

Gumiabroncs-
méret

Első 110/70-16M/C 52S
Hátsó 130/70R16M/C 61S

Gumiabroncs-
típus

Első Diagonál, tömlő nélküli
Hátsó Radiális, tömlő nélküli

Javasolt gumi-
abroncs

Első BRIDGESTONE BATTLAX BT45F G 
METZELER FEELFREE FRONT

Hátsó
BRIDGESTONE BATTLAX BT012R 
RADIAL G
METZELER FEELFREE

Használat sze-
rinti gumi-
abroncs 
kategória *1

Normális Engedélyezett
Speciális Nem engedélyezett
Téli Nem engedélyezett
Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi)
Hátsó 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm
Hátsó 2,0 mm

Gyújtógyertya (elő
Gyertyahézag
Alapjárati fordulatszám

Javasolt motorolaj

AP
bes
sza
mo
Co
feli

Motorolaj feltöltési 
mennyiség

Lee
Lee
szű
Szé

Sebességváltó olaj 
feltöltési mennyiség

Lee
Szé

Javasolt fékfolyadék Ho
Hűtőrendszer 
feltöltési mennyiség 1,2
Javasolt hűtőfolyadék Pro
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■ Izzók

■ Biztosítékok

Fényszóró LED
Helyzetjelző lámpa LED
Féklámpa/hátsó lámpa LED
Első irányjelző lámpa LED
Hátsó irányjelző lámpa LED
Rendszámtábla-világítás LED

„A” főbiztosíték 30 A
„B”, „C” főbiztosítékok 20 A
Egyéb biztosítékok 30 A, 20 A, 10 A, 7,5 A
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E
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F
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Nyomás......................................................... 84, 138
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H
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Irattartó táska ......

J
Javasolt

Hűtőfolyadék.....
Olaj ......................
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Alapelvek ...............................................................77
Biztonság ...............................................................73
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Környezet................................................................ 133
Középső tárolórekesz ...........................................68
Kulcs

Honda SMART kulcs .................................. 43, 125
Szervizkulcs ......................................................... 124

Kürtgomb .................................................................40

L
Levegőhőmérséklet-mérő ............................21, 26

M
Magas hűtőfolyadé
visszajelző ..............

Matricák ....................
Maximális tömeg ...
Még megtehető tá
Motor

Beindítás ................
Leállító kapcsoló..
Olaj .........................
Szám.......................
Túlmelegszik.........

Műszerek ..................

N
Napi számláló .........
Nyomatékszabályo
visszajelző ..............

Nyomatékszabályo
Nyomatékszabályzó
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