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*A specifikációk célországonként változhatnak.

GL1800DA
E, II E Egyesült Királyság
ED, II ED Európai eladások
II GS GCC-országok
II SA Dél-Afrika
II TU Törökország
U, II U Ausztrália, Új-Zéland
Gratulálunk Honda motorkerékpárjának 
megvásárlásához! Amikor valaki Honda 
tulajdonossá válik, része lesz a világszerte 
elégedett vásárlók családjának – embereknek, 
akik nagyra értékelik, hogy a Honda különleges 
minőséget épít minden egyes termékébe.

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

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

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

● A következő kódok jelölik az egyes 
országokat.

● A könyvben szereplő illusztrációk a 
GL1800DA ED típuson alapulnak.

Országkódok

Kód Ország
GL1800
E Egyesült Királyság
ED Európai eladások
GS GCC-országok
SA Dél-Afrika
II TU Törökország
II U Ausztrália, Új-Zéland

GL1800B
ED Európai eladások
GS GCC-országok
TU Törökország

GL1800BD
GS GCC-országok
TU Törökország
U Ausztrália, Új-Zéland
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Egyéb fontos információkat az alábbi 
címszavak alatt talál:

FIGYELEM Az itt található információk segíte-
nek elkerülni, hogy sérüléseket 
okozzon motorkerékpárjában, 
egyéb tárgyakban vagy környe-
zetében.
s

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. 
A motorkerékpár biztonságos kezelése igen 
komoly felelősség.
Annak érdekében, hogy Ön a pontos 
információk birtokában megfelelő döntéseket 
hozhasson, leírásokkal és figyelmeztetésekkel 
szolgálunk motorkerékpárján és itt a kezelési 
könyvben. Ezek az információk figyelmeztetik 
Önt a veszélyekre, amelyek az Ön és mások 
biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a 
motorkerékpár kezelésével és karbantartásával 
kapcsolatos, esetlegesen bekövetkező 
veszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a 
aját jó ítélőképességére is támaszkodjon.

A biztonsági felhívások különböző formákba
jutnak el Önhöz, melyek a következők:
● Biztonsági matricák a motorkerékpáron
● Biztonsági figyelmeztetések, melyeket eg

felkiáltó jel  és a három figyelmeztető
szó: VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.
E szavak jelentése:

3VIGYÁZAT
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TESZI ki magát.

3VESZÉLY
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek 
TEHETI ki magát.

3FIGYELEM
BALESET veszélyét vagy a motorkerékpá
károsodását kockáztatja, ha nem tartja b
ezt az utasítást.
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Még ha vezetett is korábban más motor-
kerékpárokat, az első elindulás előtt minden-
képpen szánjon időt a jármű megismerésére, 
és biztonságos területen tegyen néhány 
próbakört.

Szánjon időt a jármű megismerésére 
és a gyakorlásra!

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

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

motorkerékpárt szikráktól és nyílt lángtól 
távol.

● Ne járassa a motort zárt helyiségben! A 
kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a 
fej-, illetve egyéb sérülések számát és súlyossá-
gát. Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot 
és védőfelszerelést viseljen. 2 14. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg é
szellemileg is fel van készülve, valamint n
áll alkohol vagy gyógyszerek befolyása a
Ön és utasa is viseljen a szabványnak 
megfelelő sisakot és védőruházatot. Taní
meg utasát, hogy használja a kapaszkodó
vagy karolja át a vezető derekát, dőljön e
a motorkerékpárral, és tartsa a lábait a 
lábtartókon, még megálláskor is.

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt



Biztonsági irányelvek

4

Biztonságos m
otorozás

m 
e-

bi 
ió-
e 

-
n 

e 

-
-
 
ár 

Baleset esetén az elsődleges szempontnak a 
személyi sérülések ellátásának kell lennie. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések 
súlyosságát, majd döntsön arról, hogy bizton-
ságosan folytathatja-e útját. Hívjon segítséget 
(mentőt, orvost), ha szükséges. Amennyiben 
más személy vagy gépjármű is érintett a bal-
esetben, mindig kövesse a helyi törvényi elő-
írásokat.

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

!

Ha baleset részesévé válik

Mindig figyeljen a közelében lévő járművekre, 
és ne feltételezze, hogy a többi vezető észre-
veszi Önt. Készüljön fel a gyors megállásra és 
elkerülő manőverre.

Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezejének 
holtterében, mindig időben jelezzen 
irányváltoztatáskor, és ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre.

Soha ne lépje túl saját képességeit vagy 
a körülmények jelentette korlátokat! A fáradt-
ság és figyelmetlenség negatívan befolyásol-
hatja képességeit és a jó helyzetmegítélést, 
valamint a biztonságos motorozást.

Az alkoholfogyasztás és a vezetés együtt ne
működik. Akár egyetlen pohár ital csökkenth
ti gyors döntőképességét, és minden továb
pohárral egyenes arányban növekszik reakc
ideje. Soha ne vezessen motort ittasan, és n
hagyja barátait sem!

Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját meg
felelően karbantartott, üzembiztos állapotba
tartsa.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezz
el a javasolt karbantartásokat.
Soha ne haladja meg a motorkerékpár maxi
mális terhelhetőségét (2 21. oldal), és ne ala
kítsa át motorkerékpárját, illetve ne szereljen
fel rá kiegészítőket, melyektől a motorkerékp
bizonytalanná válhat (2 21. oldal).

Vezessen figyelmesen!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne fogyasszon alkoholt, ha vezet!

Tartsa Honda járművét jó állapotban
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A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot 
tartalmaz, amely egy színtelen és szagtalan 
gáz. Belélegzése eszméletvesztéshez és 
halálhoz is vezethet.

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

Szén-monoxid veszély 3VIGYÁZAT
Zárt, vagy akár csak részben zárt 
területen a motor járatása során gyor
mérgező gázok gyűlhetnek fel.

Ennek a színtelen, szagtalan gáznak 
a belélegzése eszméletvesztéshez és 
halálhoz is vezethet.

Csak jól szellőző helyiségben vagy kü
téren járassa a motorkerékpár motorj
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okat figyelmesen olvassa el.

önyvben leírt utasításokat. A biztonság érdekében 
árkakereskedőjénél végeztesse el.

at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
setnek TESZI ki magát.

áttérrel)
at nem tartja be, HALÁLOS KIMENETELŰ vagy 
setnek TEHETI ki magát.

erékpár károsodását kockáztatja, ha nem tartja be 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák jelentését 
olvashatja. Egyes matricák potenciálisan súlyos 
sérülést okozó veszélyekre hívják fel a 
figyelmet. Más matricák fontos biztonsági 
információkat tartalmaznak. Olvassa el az 
alábbi információkat figyelmesen, és ne 
távolítsa el a matricákat.

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

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

A kezelési könyvben leírt utasítás

Figyelmesen olvassa el a javítási k
a motorkerékpár szervizelését m

VESZÉLY (PIROS háttérrel)
Amennyiben ezeket az utasítások

KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bale

VIGYÁZAT (NARANCSSÁRGA h
Amennyiben ezeket az utasítások

KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ bale

FIGYELEM (SÁRGA háttérrel)
BALESET veszélyét vagy a motork

ezt az utasítást.
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kat és a nyílt lángot.
zt termel.

jen védőszemüveget és gumikesztyűt, különben égési 
tben az elektrolit vakságot is okozhat.

lnőtteket az akkumulátor közelébe, akik nem ismerik jól 
t!

 óvatosan kezelje, mert hígított kénsavat tartalmaz. 
 szembe jutva vakságot okozhat.

lvassa el az itt leírt utasításokat és értse meg őket. Az utasí-
 sérülést és a motorkerékpár károsodását okozhatja.

lektrolit a minimum szinten vagy az alatt van! 
at.

zhat.
2-nél kezd el kinyitni.

folytatás
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
• Tartsa távol az akkumulátortól a szikrá

Az akkumulátor robbanásveszélyes gá

• Az akkumulátor kezelése közben visel
sérüléseket szenvedhet, rosszabb ese

• Ne engedjen gyerekeket vagy olyan fe
az akkumulátorkezelés fontos pontjai

• Az akkumulátor elektrolitot különösen
Bőrrel való érintkezése égési sérülést,

• Az akkumulátorkezelés előtt alaposan o
tások figyelmen kívül hagyása személyi

• Ne használja az akkumulátort, ha az e
Felrobbanhat és súlyos sérülést okozh

HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!

A forró hűtőfolyadék égési sérülést oko

A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm
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EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és csomagok felszerelése.

ssa el figyelmesen a kezelési könyvben és a 
kat.

 és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
erhelhetőséget.

 között sem haladhatja meg a 29 kg-ot (64 lb).

 és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
erhelhetőséget.

 között sem haladhatja meg a 32 kg-ot (71 lb).

 és csomagok együttes súlya nem haladhatja meg 
erhelhetőséget.

 között sem haladhatja meg a 23 kg-ot (51 lb).

zárra rögzített idom felszerelése nem javasolt.
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK

• A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

• Bármely kiegészítő felszerelése előtt olva
szerelési útmutatóban található utasításo

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők
a 203 kg-ot (448 lb), azaz a maximum t

• A csomag súlya semmilyen körülmények

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők
a 206 kg-ot (454 lb), azaz a maximum t

• A csomag súlya semmilyen körülmények

 

• A vezető és utasa, valamint a kiegészítők
a 205 kg-ot (452 lb), azaz a maximum t

• A csomag súlya semmilyen körülmények

• Nagyméretű, teleszkópra vagy kormánys

GL1800DA

GL1800

GL1800B/BD

GL1800

GL1800B/BD

GL1800DA



Tájékoztató matricák

9

Biztonságos m
otorozás

elyez, megsérülhet az oldaldoboz és 

TRICA

6 psi)
1 psi)

6 psi)
1 psi)

folytatás
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ

Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

OLDALDOBOZ MATRICA
Ha a nyitott fedélre nehéz csomagot h
a fedél.

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS MA
Hideg gumiabroncsnyomás:

[Csak vezető]

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 3
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 4

[Vezető és utas]

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 3
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 4
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kot és védőruházatot motorozás közben.

enzin.
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MATRICA
Biztonsága érdekében mindig viseljen sisa

ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes benzin

Max. 10% etanolt (etilalkohol) tartalmazó b

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA
Ne lépje túl a 9,0 kg-ot (20,0 lb)!

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA

Ne lépje túl a 3,0 kg-ot (6,6 lb)!
Kivéve GL1800DA

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRICA
Ne lépje túl a 2,0 kg-ot (4,5 lb)!
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ás-ellenőrző rendszerrel (TPMS) van felszerelve

lvassa át a kezelési könyvben leírtakat.

A

satlakozó sárga színű.

ása, átalakítása vagy akár csak tesztberendezés 
r meghibásodásához vagy a légzsák akaratlan 

éshez vezethet.

folytatás
TPMS MATRICA
Ez a motorkerékpár gumiabroncsnyom

A gumiabroncs le és felszerelése előtt o

LÉGZSÁK FIGYELMEZTETŐ MATRIC

A légzsákkal kapcsolatos összes kábel/c

A sárga vezetékek/csatlakozók széthúz
működtetése a segítségükkel a rendsze
kioldásához vezethet.

VIGYÁZAT
A légzsák váratlan kioldása súlyos sérül

Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA
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CA

zók sárga színűek.

lvágása, forrasztása vagy szétcsatlakoztatása 
hibásodáshoz vezethet, ezzel akár súlyos 

TRICA

.

ket.
„B” LÉGZSÁK FIGYELMEZTETŐ MATRI

VIGYÁZAT
A légzsákkal kapcsolatos kábelek/csatlako

A sárga kábelek/csatlakozók módosítása, e
a légzsák kioldásához vagy a rendszer meg
sérüléseket is okozva.

Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA

LÉGZSÁKEGYSÉG FIGYELMEZTETŐ MA

FIGYELEM
Nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket

Olvassa át a javítási könyvben leírt részlete

GL1800DA
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 MATRICA

 meg a 93 °C-ot. A megfelelő tárolás érdekében 

el, 15 percen keresztül öblíteni. Minden esetben 

lyes és véletlen kioldás esetén súlyos vagy akár 

észüléket! Ezek az eszközök véletlen kioldást 

eket. Ne szerelje szét!

jjel felfelé.
LÉGZSÁK-MODUL FIGYELMEZTETŐ

VESZÉLY
ROBBANÁSVESZÉLYES/GYÚLÉKONY

A tárolási hőmérséklet nem haladhatja
olvassa át a javítási könyvben leírtakat.

ELSŐSEGÉLY

Lenyelés esetén hánytatni.

Szembe kerülés esetén a szemet bő vízz
azonnal kérjen orvosi segítséget.

TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL!

VIGYÁZAT
A légzsák felfújóegység robbanásveszé
halálos balesetet is okozhat.

• Ne használjon elektromos ellenőrző k
eredményezhetnek.

• Nem tartalmaz szervizelhető alkatrész

• Kiszerelés esetén a légzsákot tárolja fe

• Kövesse a javítási könyvben leírtakat.

GL1800DA
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❙ Kesztyű
Teljes értékű kesztyű nagy kopásállósággal

❙ Csizma vagy motoros cipő
Erős csizma csúszásmentes talppal és
bokavédelemmel

❙ Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, jól látható, hosszú ujjú 
kabát és megfelelő motoros nadrág (vagy 
egyberészes öltözet) 

 

Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa 

mindkét kezét a kormányszárakon, lábait
pedig a lábtartókon.

● Menet közben az utas tartsa kezét a 
kapaszkodón vagy a vezető derekán, a lábait 
pedig a lábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi 
résztvevőjének biztonságát mindig tartsa 
szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Az út és az időjárás körülményeit mindig 
vegye figyelembe.

❙ Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól láthat
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lenn
● Szkafander alakú sisak plexivel, vagy egyé

megfelelő szemvédelem

Védőfelszerelés

3VIGYÁZAT
A bukósisak hiánya megnöveli a komoly
sérülések és a halálos kimenetelű 
balesetek esélyét ütközéskor.

Mindig viseljen biztonságilag elfogadott
bukósisakot, és győződjön meg arról, 
hogy utasa is ezt teszi.
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Nagyon sok szituációban a légzsáknak nem kell 
kinyílnia. Az alábbiakban olvashat a négy 
leggyakrabban előforduló helyzetről.
● Amennyiben a motorkerékpár alacsony 

sebességgel halad és egy kisebb frontális ütkö-
zést szenved, mint például belegurul az előtte 
lefékező vagy a közlekedési lámpánál megálló 
autóba, a lassulás mértéke valószínűleg olyan 
kicsi, hogy a vezető nem esik le a motorkerék-
párról vagy csak enyhe fej-, illetve mellkas sérü-
léseket szenved.

● Ha azonban a motorkerékpárba oldalról vagy 
hátulról belerohan egy másik jármű, az nagyon 
súlyos sérüléseket okozhat. Mivel azonban 
a szenzorok a vázra vannak szerelve, ezért 
az ilyen típusú ütközéseket nem képesek 
érzékelni. Ebből kifolyólag a légzsáknak nem 
kell kinyílni, és amennyiben kinyílna, abban az 
esetben sem tudna segíteni.

● Egy másik eset, ami nem végződik légzsák-
kinyílással, amikor a motorkerékpár csúszós 
felületen megcsúszik és felborul. Ismét 
elmondható, hogy a szenzorok nem 
érzékelnék a balesetet, illetve a baleset nem 
tekinthető súlyos frontálisnak, ezért a légzsák 
akkor sem nyújtana segítséget, ha kinyílna.

folytatás
Ez a fejezet fontos biztonsági figyelmeztetéseket 
ismertet. A légzsákrendszer részegységeivel 
kapcsolatban olvassa át a „Légzsákrendszer” című 
részt. 2 68. oldal

A légzsákrendszer a motorkerékpár szerves része 
és az új motorkerékpárokra vonatkozó jótállás 
vonatkozik rá.

A légzsákkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
● A légzsáknak korlátozott, de nagyon fontos 

szerepe van. 
A légzsák csökkentheti a sérülések súlyosságát és 
frontális ütközések esetén hozzájárulhat a halálos 
sérülések elkerüléséhez. Minden sérülés vagy ha-
láleset, amely egy balesetben előfordulhat, nem 
előzhető meg, és egyes balesetek annyira súlyo-
sak, hogy nincs olyan biztonsági berendezés, 
amely képes volna a halál elkerülésére.

● A légzsák úgy van kialakítva, hogy súlyos 
frontális vagy majdnem frontális ütközés 
esetén nyíljon ki. 
Az ütközés lehet a motorkerékpár és egy másik 
jármű vagy tárgy, mint például autópálya 
betonfal, között. Súlyos frontális ütközésnek 
számít az, amelyben a motorkerékpár vezetője 
előrefelé repülne le a motorkerékpárról.

● A légzsák kinyílhat súlyos oldalirányú fro
ütközés, elcsúszás, vagy egy másik jármű
része alá történő csúszás esetén is. 
Azonban, mivel egy ütközésben nagyon
változó, a légzsák nem minden esetben 
csökkenteni a vezető sérüléseinek súlyos

● Ha az első kerék hirtelen mélyedésbe, pé
egy kátyúba esik, vagy egy kiemelkedő 
kemény tárgynak, pl. padkának ütközik, a
légzsák kinyílhat. 
Egy hirtelen erős lassulás következtében
előfordulhat, hogy a légzsák kinyílik, holo
nem lett volna szükséges

● A légzsák a motorkerékpár vezetőjének 
védelmét hivatott ellátni, nem pedig az u

● A légzsák nem helyettesíti a bukósisakot
A bukósisak a legjobb védelem a fejet ér
sérülésekkel szemben bármilyen baleset
szituációban. A motorkerékpár vezetője 
utasa is mindig viseljen bukósisakot.

Légzsákrendszer
GL1800DA
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● Végül, ha a motorkerékpár oldalba kap egy álló 
tárgyat, például egy beton autópálya-
elválasztót, vagy egy ugyanabba az irányba 
haladó másik járművet, amint az az ábrán is 
látható, a légzsáknak nem kell kinyílnia.

❙ Fontos biztonsági intézkedések
● Ne szereljen fel kiegészítőket – például térké

tartót – a légzsákburkolatra vagy a vezetőül
és a kormány közötti területre.
Ez megakadályozhatja a légzsák megfelelő 
működését, valamint egy ilyen tárgynak a 
légzsák kioldása miatti elrepülése komoly 
sérüléseket okozhat.

● Ne próbálja meg módosítani a rendszer 
elemeit, beleértve a sárga vezetékeket és 
csatlakozókat!
Ha ezeket a javaslatokat mégsem tartja be, a
megakadályozhatja a légzsákrendszer megf
lelő működését, és akaratlan légzsákkioldást
vagy akár súlyos sérülést is okozhat.

● Ne próbálja meg eltávolítani a légzsákrendsz
elemeit, még ideiglenesen sem!
Ez a légzsák akaratlan kioldásához és sérülés
hez vezethet.

Mit tanácsolunk Önnek? Mindig kövesse 
a kezelési könyvben leírt összes ajánlást.
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❙ Kombinált ABS
Az Ön motorkerékpárja olyan fékrendszerrel 
van szerelve, ami elosztja a fékerőt az első és 
hátsó fékek között.
A fékerő elosztása az első és a hátsó fékre is 
megtörténik, amikor a fékkart és/vagy a 
fékpedált működteti.
A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

A fékezés érzete a kiválasztott motorozási 
módnak megfelelően változik. 
2126. oldal

Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel 
(ABS) szerelték fel, amely erős fékezéskor 
megakadályozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

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

● Az ABS az alábbi sebesség alatt nem 
működik: 5 km/h.

● A fékezés közben a fékkar és -pedál enyhén 
visszarúghat. Ez normális jelenség.
Vezetési előkészületek

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

gyorsítást.
● Kerülje a kemény fékezést és a hirtelen 

visszaváltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és viss

váltásokat.
uA hirtelen fékezéstől a motorkerékp

stabilitását vesztheti.
uHa lehetséges, kanyarodás előtt lass

különben a motorkerékpár kerekei 
megcsúszhatnak.

● Alacsony tapadású útfelületeken óvato
vezessen.
uA gumiabroncsok a kevésbé tapadó

lületeken könnyebben megcsúszha
így a féktáv is megnőhet.

● Kerülje a folyamatos fékezést.
uAz ismételt fékezéstől, mint példáu

hosszú, meredek lejtőkön, a fékek tú
legedhetnek, ami csökkenti hatékon
gukat. A motor lassítása érdekében
a fékezés mellett folyamatosan hasz
a motorféket is, különösen hosszú l
menetben.

● A teljes fékhatás kihasználása érdekéb
egyszerre működtesse az első és a hát
féket.

Bejáratás

Fékek
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Óvatosan motorozzon esőben, ködös időben 
vagy egyéb kellemetlen időjárási körülmények 
között. A nedves útfelületen a tapadás 
lecsökken, különösen kanyarodáskor, valamint 
a féktávolság is megnövekszik.

Amennyiben menet közben az időjárás rosszra 
fordul, legyen különösen óvatos és ne 
használja a sebességtartó automatát!

Esőben való motorozás esetére javasoljuk a 
szélvédő szemmagasság alá való leeresztését 
a jobb látási viszonyok végett. 2143. oldal

Motorozás rossz időjárási 
körülmények között
● Az ABS megfelelő működése érdekében 
mindig a javasolt gumiabroncsokat 
használja.

❙ Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában seg
a gázkar visszaengedését követően. A továb
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissz
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékez
mellett folyamatosan használja a motorféke
különösen hosszú lejtmenetben.

❙ Vizes vagy esős körülmények
Az útburkolatok vizes körülmények között cs
szósak, amely tovább csökkentheti a fékhaté
konyságot.
Legyen különösen figyelmes vizes útburkola
ton történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek lesznek, használja őket
néhányszor lassú sebességen, hogy meg-
száradjanak.
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Kövesse az alábbi útmutatásokat a motor és a 
katalizátor védelme érdekében:
● Csak ólommentes benzint használjon.
● Csak a javasolt oktánszámú benzint 

használja. Az alacsony oktánszámú benzin 
teljesítménycsökkenést eredményez.

● Ne használjon magas alkoholtartalmú 
üzemanyagokat! 2247. oldal

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

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

Tankolás és üzemanyag útmutató

● Állítsa le a járművet szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
● Ha lejtős területen vagy laza szerkezetű 

talajon parkol, bizonyosodjon meg róla, 
hogy a motorkerékpár nem tud feldőlni.

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

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

● A motorkerékpár ellopásának megelőzése 
érdekében mindig zárja le a kormányzárat 
és a gyújtáskapcsolót (2 59. oldal), majd 
vigye magával a Honda SMART kulcsot. 
Deaktiválja a Honda SMART kulcs rendszert, 
amennyiben szükséges. 2 60. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások 
használatát is javasoljuk.

❙ Parkolás oldal- vagy középállványon
1. Állítsa le a motort.
2. Az oldaltámaszt használva

Hajtsa ki az oldaltámaszt.
Lassan dőljön a motorkerékpárral balr
amíg teljes súlyával rá nem nehezedik
oldaltámaszra.

A középállványt használva

A középállvány leengedéséhez álljon 
a motorkerékpár bal oldalára. Fogja m
a bal kormányszárat és a bal oldali 
kapaszkodót. A jobb lábával nyomja l
a középállványt és eközben húzza felf
hátra a motorkerékpárt.

3. Teljesen fordítsa ki balra a kormányt.
uA jobbra kifordított kormány eseté

motorkerékpár instabillá válhat és 
felborulhat.

4. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állás
2 59. oldal
Majd, vigye magával a Honda SMART
kulcsot. Deaktiválja a Honda SMART k
rendszert, amennyiben szükséges. 
2 60. oldal 

Parkolás

GL1800/DA
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A motorkerékpár gumiabroncsnyomás-
ellenőrző rendszerrel (TPMS) van felszerelve, 
mely a motorkerékpár indításakor és motoro-
zás közben is figyeli a gumiabroncsnyomást.

Mindkét gumiabroncs saját szenzorral 
rendelkezik. Amennyiben valamelyik 
gumiabroncs nyomásértéke jelentősen 
alacsonyabb lesz az előírtnál, akkor az abban a 
gumiabroncsban található szenzor jelet küld, 
amely az alacsony gumiabroncsnyomás 
visszajelző bekapcsolását okozza.

A TPMS-szenzor módosítása a rendszer 
működésképtelenségét eredményezheti.

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer (TPMS)

Gumiabroncs-
nyomás-ellenőrző 
szenzor

Szelepszár
Amikor a Honda választható nyomaték-
szabályozó rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott motoro-
zási módhoz beállított nyomatékszabályozási 
szint alapján.

A legalacsonyabb beállítási szinteken 
minimális mértékű kerékkipörgést engedélyez 
a rendszer. A motorozási körülményeknek 
megfelelő módot válassza ki. 2 126. oldal

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

A nyomatékszabályozás nem minden esetbe
tud alkalmazkodni a durva útviszonyokhoz é
a gázkar hirtelen működtetéséhez. Gyorsítás
közben, motorozási tapasztalata mellett, 
mindig vegye figyelembe az út és időjárási 
viszonyokat is.
Ha a motorkerékpár esetleg elakadna a sárba
hóban vagy homokban, könnyebb lehet 
kiszabadítani kikapcsolt nyomatékszabályoz
mellett. 2 35. oldal
A nyomatékszabályozó ideiglenes kikapcsol
sa segíthet az egyensúly és a motorkerékpá
feletti uralom fenntartásában terepmotoroz
közben.

A nyomatékszabályozó megfelelő működés
érdekében mindig a javasolt gumiabroncsok
használja.

Honda választható nyomaték-
szabályozó (Torque Control)
GL1800/DA
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Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása 

befolyásolhatja a motorkerékpár stabilitását, 
irányíthatóságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, 
biztonságos sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/Maximum 
csomag terhelhetőség 2 250., 252. oldal

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

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

ése 
los 

 a 

3VIGYÁZAT
Túlterhelés vagy a poggyász nem 
megfelelő felerősítése súlyos vagy 
halálos balesetet okozhat.

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

Ezt a motorkerékpárt nem arra tervezték,
oldalkocsit vagy utánfutót szereljenek rá
Ennek megszegése súlyosan rontaná a 
motorkerékpár vezethetőségét.

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő kiegészítők felszerel
vagy az átalakítások súlyos vagy halá
balesetet okozhatnak.

Kövesse a kezelési könyvben leírtakat
kiegészítőkkel és átalakításokkal 
kapcsolatban.
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Az alkatrészek elhelyezkedése

Gázkar (180.o)

Elsőfék-folyadéktartály (175.o)

Szélvédő (143.o)

Elsőfék-kar (182.o)

Hátsófék-folyadéktartály (175.o)

Motorolajszint-ellenőrző (169.o)

Jobb oldali ködlámpaborítás (165.o)

Jobb oldali hengerfej-oldalburkolat (164.o)

Hátsófék-pedál

 Középállvány (19.o)

Jobb oldali burkolat (166.o)

Végkihajtásolaj-leeresztőcsavar (174.o)

Végkihajtásolaj-betöltőnyílás sapka (174.o)

Ülés

Tárolózseb (136.o)

Jobb oldali oldaldoboz (135.o)

GL1800/DA

Adatkábel 
csatlakozó

Gyújtógyertyák (167.o)

Üzemeltetési útmutató
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Idom tárolórekesz  (138.o)

Légzsák  (68.o)

GL1800

GL1800DA
Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (134.o)

Hátsó doboz (135.o)

Sisaktartó (138.o)

Bal oldali oldaldoboz (135.o)

Utasülésfűtés kapcsoló (141.o)

Oldaltámasz (178.o)

Bal oldali motorburkolat (165.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (170.o)

Motorolaj-leeresztő csavar (170.o)

Forgattyúsház-szellőzőcső (181.o)

Parkolófék-kar  (64.o)GL1800DA

GL1800/DA
Kuplungkar  (182.o)GL1800

Kuplungfolyadék-tartály  (179.o)GL1800

Váltókar  (120.o)GL1800

Kuplungolajszűrő  (172.o)GL1800DA

Hűtőfolyadék tágulási tartály (173.o)

Szerszámkészlet (139.o)

Motorolajszűrő (170.o)

Bal oldali ködlámpaborítás (165.o)

Bal oldali hengerfej-oldalburkolat (164.o)

Bal oldali burkolat (166.o)

Akkumulátor (163.o) / Biztosítékdobozok (219.o)
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Gázkar (180.o)

Elsőfék-folyadéktartály (175.o)

Szélvédő (143.o)

Elsőfék-kar (182.o)

Hátsófék-folyadéktartály (175.o)

Motorolajszint-ellenőrző (169.o)

Jobb oldali ködlámpaborítás (165.o)

Jobb oldali hengerfej-oldalburkolat (164.o)

Hátsófék-pedál
Jobb oldali burkolat (166.o)

Végkihajtásolaj-leeresztőcsavar (174.o)

Végkihajtásolaj-betöltőnyílás sapka (174.o)

Ülés

Tárolózseb (136.o)

Jobb oldali oldaldoboz (135.o)

GL1800B/BD

Hátsó futómű rugóelőfeszítés-
állító (183.o)

Adatkábel 
csatlakozó

Gyújtógyertyák (167.o)
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Idom tárolórekesz (138.o)

Üzemanyagbetöltő-nyílás fedél (134.o)

Sisaktartó (138.o)

Bal oldali oldaldoboz (135.o)

Oldaltámasz (178.o)

Bal oldali motorburkolat (165.o)

Motorolaj-betöltőnyílás sapka (170.o)

Forgattyúsház-szellőzőcső (181.o)

GL1800B/BD
Kuplungkar  (182.o)GL1800B

Kuplungfolyadék-tartály  (179.o)GL1800B

Parkolófék-kar  (64.o)GL1800BD

Váltókar  (120.o)GL1800B

Kuplungolajszűrő  (172.o)GL1800BD

Hűtőfolyadék tágulási tartály (173.o)

Motorolaj-leeresztő csavar (170.o)

Szerszámkészlet (139.o)

Motorolajszűrő (170.o)

Bal oldali ködlámpaborítás (165.o)

Bal oldali hengerfej-oldalburkolat (164.o)

Bal oldali burkolat (166.o)

Akkumulátor (163.o) / Biztosítékdobozok (219.o)



Műszerek

Fordulatszámmérő piros zóna
(túlzott motorfordulatszám 
tartomány)

szes digitális szegmens és üzemmód felvillan.
reskedőjét.

Fordulatszámmérő

FIGYELEM

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

NFO 2 kijelző (43.o)

INFO 3 kijelző (45.o)
Ü
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Sebességmérő

Ez az Ön sebességét mutatja a 
típustól függően kilométer (km/h) 
és/vagy mérföld per órában (mph).

Ez az Ön sebességét mutatja 
kilométer per órában (km/h).

E típus

Kivéve E típus

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló   állásba kapcsolását követően az INFO 1, INFO 2 és INFO 3 kijelzőn az ös
Amennyiben bármelyik kijelző nem az elvártak szerint jelenik meg, akkor keresse fel márkake

Multifunkcionális kijelző (27.o)

INFO 1 kijelző (38.o) I
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ni.

rnyő 

)

❙ Óra (12 órás kijelző)
Az óra beállítása: (81.o)

❙ Audioforrás
A jelenleg beállított audiomódba lép be. 
(75.o)

❙ Navigáció 

A navigációs képernyőt jeleníti meg. Olvassa át 
a Navigációs rendszer kezelési könyvét.

❙ Telefon
Belép a telefon képernyőbe. (110.o)

❙ Járműbeállítások
Belép a járműbeállítások menüpontba.
(32.o)

❙ Audiobeállítások
Belép az audió beállítása menüpontba. 
(77.o)

❙ Apple CarPlay
A menü ikon akkor jelenik meg, ha az Apple 
CarPlay elérhető. (106.o)

A kívánt beállítási menü kiválasztása: (28.o)

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek esetén)
Multifunkcionális kijelző
A motorkerékpár egy ún. multi-információs ki-
jelzővel van felszerelve, amely különféle funk-
ciók és beállítások megjelenítésére alkalmas.
• Egyes funkciók vagy beállítások le vannak 

tiltva vagy nem használhatók, amikor a 
motorkerékpár mozgásban van. A 
kiszürkített funkciók csak a motorkerékpár 
álló helyzetében válnak működtethetővé.

A gyújtás  állásba kapcsolását követően vagy 
ACC állásban, a képernyőn egy figyelmeztető 
üzenet jelenik meg néhány másodpercre.
Olvassa el az üzenetet, majd pedig nyomja 
meg az  gombot (interfész forgó-/
nyomógomb) a központi panelen vagy az 

  kapcsolót, amely a 4 állású főkapcsolón 
található a bal oldali kormányszáron.

Kezdőképernyő
Erről a képernyőről kiindulva különböző 
funkciókat és beállításokat lehet elvégez
Amikor a gyújtáskapcsoló  vagy ACC 
állásban van, az utolsóként használt képe
jelenik meg.
A kezdőképernyőre való visszatérés: (28.o

ENT

 kapcsolóENTInterfész forgó-/nyomógomb 
( )ENTER

Óra
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❙ A beállítás véglegesítése
Visszatérés az előző képernyőre:
Nyomja meg a  (vissza) gombot a központi 
panelen vagy a  (vissza) kapcsolót a bal 
kormányszáron. 
Visszatérés a kezdőképernyőre:
Nyomja meg a  (kezdőoldal) gombot a 
központi panelen vagy a  (kezdőoldal) 
kapcsolót  a bal kormányszáron.

Interfész gomb( )ENTER  kapcsolóENT

 (kezdőoldal) kapcsoló  (vissza) gomb 

 (vissza) kapcsoló  (kezdőoldal) gomb 
Alapműveletek
A motorkerékpár különböző funkciói az 
interfész forgó-/nyomógomb és a központi 
panel gombjaival és/vagy a bal kormányszár 
kapcsolóval működtethetők és beállíthatók. 
Azonban egyes funkciók nem vezérelhetők a 
központi panelen/interfész forgó-/nyomó-
gombon keresztül a motorkerékpár vezetése 
közben.

❙ A kívánt beállítási menü kiválasztása
A központi panelen lévő interfész forgó-/
nyomógombbal:
Forgassa el az  interfész forgó-/
nyomógombot vagy mozgassa a  gombot 
a lehetséges nyolc különböző irányba a 
megfelelő kiválasztás elvégzéséhez.

A bal kormányszár 4 állású főkapcsolójával:
Nyomja meg az / / /  gombot 
rendelkezésre álló választási lehetőségek 
kiválasztásához. Egyes menükben csak a fel- 
lefelé funkció érhető el.

❙ A kiválasztás rögzítése
A központi panelen lévő interfész gombbal:
Nyomja meg az  ( ) gombot a 
kiválasztás rögzítéséhez.

A bal kormányszáron található 4 állású kapcs
lóval:
Nyomja meg a 4 állású kapcsoló közepén találh
tó  gombot a kiválasztás rögzítéséhez.

Interfész forgó-/nyomógomb

4 állású kapcsoló

ENTER

ENT
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Az alábbi esetekben az információs sáv 
megjelenik vagy átvált az aktuális információ 
kijelzéséről.
• Hasznos információk (31.o):

Amennyiben a motorkerékpár egy hasznos 
információt szeretne az Ön figyelmébe 
ajánlani.

• Rendszerinformációk (31.o):
Amennyiben a motorkerékpár egy rend-
szerinformációt szeretne az Ön figyelmébe 
ajánlani.

Ha a motorkerékpár információt kíván 
megosztani Önnel, mindig a legfontosabb 
információ fog először megjelenni.
Amennyiben bezárja az információt az 
gomb megnyomásával, abban az esetben 
csak a gyújtáskapcsoló ismételt  állásba 
kapcsolását követően jelenik meg.

INFO
Információs sáv
Különböző információkat jelenít meg (az aktu-
ális audioforrásra, a járműre, rendszerre stb. vo-
natkozó információ) az információs sávban.

Alapesetben, ha megnyomja az  
gombot, az aktuális audioforrásra vagy a 
járműre vonatkozó információk jelennek meg.

Az aktuális audioforrásra vagy a járműre 
vonatkozó információról való átváltáshoz
nyomja meg az  gombot, amíg a k
információ meg nem jelenik.
Az információs sáv az alábbi információk
jeleníti meg egymást követő sorrendben

Információs sáv

INFO

 gombINFO

INFO

Nincs kijelzés

Nyomja meg az  gombot.INFO

Pillanatnyi audioforrás 
információ

„A” napi számláló 
üzemanyag-fogyasztás

„B” napi számláló 
üzemanyag-fogyasztás

Pillanatnyi 
üzemanyag-felhasználás

Eltelt idő 
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Ha az oszlopdiagram a fent leírt eseteken kívül 
sem aktiválódik, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

A mértékegység váltása: (34.o)

Eltelt idő
A motorindítás óta eltelt időt mutatja (óra: 
perc).

• 99:59 után visszaáll 00:00 értékre.

A gyújtás   állásba kapcsolását követően az 
eltelt idő lenullázódik.
Ü
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❙ Já

Átla
nap
A ki
érvé
jele
Az á
nap
alap

A k
MPG

• K
M
t
M
„

rműinformáció

g üzemanyag-felhasználás („A”/”B” 
i számláló) [Fuel Consumption (Avg.)]
választott napi számláló nullázása óta 
nyben lévő átlag üzemanyag-felhasználás 

nik meg.
tlag üzemanyag-felhasználás az egyes 
i számlálók által mért futásteljesítmény 
ján kalkulálódik.

ijelzési tartomány: 0,1 - 99,9 L/100 km, km/L, 
 ( ) vagy mile/L ( )

evesebb, mint 0,1 L/100 km, km/L,
PG ( ) vagy mile/L:( ) 

öbb, mint 99,9 L/100 km, km/L,  
PG ( ) vagy mile/L ( ): 

--.-” jelenik meg.

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

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

A mértékegység váltása: (34.o)

Az átlag üzemanyag-felhasználás 
nullázása: (40.o)

Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás [Fue
Consumption (Inst.)]
Oszlopdiagram segítségével jeleníti meg a 
pillanatnyi fogyasztást L/100km, km/L, 
MPG ( ) vagy mile/L ( ) 
mértékegységben.

• Ha a sebessége 3 km/h (2 mph) vagy 
kevesebb: az oszlopdiagram nem aktiválód

Csak E típus Csak E típus

Csak E típus Csak E típus

Csak E típus Csak E típus

Csak E típus Csak E típus

Oszlopdiagram



Ü
zem

eltetési útm
utató

31

Megoldás

lósebesség mód gomb megnyomása előtt húzza be 
t.
bi információk érdekében olvassa át a 

ósebesség mód” című részt. (123.o)

ítógomb megnyomása előtt tegye üres (  üres 
tkijelző világít) sebességfokozatba vagy húzza be 

t. További információk érdekében olvassa át az „A 
 indítása” című részt. (118.o)

Megoldás

z „Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem 
dik megfelelően” című részt. (198.o) 

z „A Honda SMART kulcs elemcseréje” című részt.  
4.o) 

N

❙ Hasznos információk

❙ Rendszerinformációk

Kijelzés Magyarázat

Abban az esetben jelenik meg, ha megnyomja a 
sétálósebesség (Walking Speed) mód gombot, a fék 
alkalmazása nélkül.

A sétá
a féke
Továb
„Sétál

Abban az esetben jelenik meg, ha a fék alkalmazása nélkül 
nyomja meg az indítógombot, miközben a sebességváltó 
sebességben van.

Az ind
fokoza
a féke
motor

Kijelzés Magyarázat

Abban az esetben jelenik meg, ha a kommunikáció a 
motorkerékpár és a kulcs között az elektromos rendszer 
bekapcsolását követően megszűnik.

Lásd a
műkö

Abban az esetben jelenik meg, amikor a Honda SMART 
kulcs eleme lemerülőben van.

Lásd a
(18

GL1800BD/DA
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!a Válassza ki az [Auto cancel turn signal] opciót, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót a 
funkció bekapcsolt vagy kikapcsolt 
állapotának kiválasztásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)
❙ Alapjárat-leállítás 
Az alapjáratleállító rendszer ki és bekapcsolható.

!a Válassza az [Idling stop] opciót, majd nyomja 
meg a   forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót a funkció bekapcsolt vagy 
kikapcsolt állapotának kiválasztásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: kikapcsolva (nincs kipipálva)

ENT

GL1800BD/DA
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Járm
A já
lítás
het
A já
álla

For
nyo
4 ál
kivá
Nyo

A já
tart
• [

i
• [

EN
űbeállítások
rműbeállítások konfigurálása. A járműbeál-
okat a gyújtáskapcsoló  állása esetén le-

 elvégezni. 
rműbeállításokat a motorkerékpár mozgó 
potában nem lehet elvégezni.

gassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
mja meg a / / /  gombot a 
lású főkapcsolón a beállítás menü 
lasztásához.
mja le a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót a kiválasztás megerősítéséhez.

rműbeállítások az alábbi lehetőségeket 
almazzák:
Auto cancel turn signal] (Automatikus 
rányjelző kikapcsolás) (32.o)

Idling stop] (Alapjárat-leállítás) 
 (32.o)

• [Suspension preload] (Futómű-előfeszítés
beállítása)  (33.o)

• [Units] (Mértékegységek) (34.o)

• [HSTC]  (35.o)

• [Auto Dimmer Meter Illumination] 
(Műszerek háttérvilágításának automatiku
fényerőszabályzása) (35.o)

• [Day / Night] (Nappal/Éjszaka) 

(36.o)

• [Ext. Amp] (Külső erősítő) (36.o)

• [EQ1/EQ2] (Equalizer) (37.o)

• [Head light opening] (Fényszóróvezérlés)
(37.o)

❙ Automatikus irányjelző kikapcsolás
Az automatikus irányjelző kikapcsolás funkc
ki- és bekapcsolható.

T

GL1800BD/DA

GL1800/DA

GL1800/DA

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek esetén)
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!d Visszatér az előző képernyőre vagy a kezdő-
képernyőre. (28.o)

Elektronikusan állítható futómű: (183.o)

)

ász
s)

Állapotjelző ikon
❙ Futómű-előfeszítés 
A hátsó futómű rugóelőfeszítése a motorozási
körülményeknek megfelelően automatikusan 
beállítható a négy előre programozott 
beállítási mód valamelyikének kiválasztásával.

A hátsó futómű rugóelőfeszítésének beállítása 
csak a motorkerékpár álló helyzetében 
végezhető el.

!a Válassza ki a [Suspension preload] opciót, 
majd nyomja meg a   forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 ál-
lású főkapcsolón a vezetési körülményeknek 
megfelelő beállítás kiválasztásához.

A hátsó futómű-előfeszítés az alábbi beá
sokban elérhető:

!c Nyomja le a   forgó-/nyomógombo
az  kapcsolót a kiválasztás 
megerősítéséhez.
uA kiválasztott állapotjelző ikon add

villog az INFO 3 kijelzőn, amíg átvá
kiválasztott beállítási módra.

Az állapotjelző ikon világít, ha a beállí
befejeződött.

GL1800/DA

ENT

Állapot-
jelző ikon

Vezetési 
körülmények

Csak vezető
(Minimális előfeszítés

Vezető és poggyász

Vezető és utas

Vezető, utas és poggy
(Maximális előfeszíté

ENT
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állású főkapcsolón a [Distance] (Távolság) 
kiválasztásához.

!c Miközben a [Distance] van kiválasztva, 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót, amíg a kívánt 
mértékegység meg nem jelenik.
uA távolság mértékegységének 

módosításával összhangban az 
üzemanyag-fogyasztás mértékegysége 
is automatikusan „MPG”-re vagy „L/
100km”-re módosul.

Választható mértékegységek: Mérföld 
(mile) vagy km
Alapbeállítás: Mérföld

!d Visszatér az előző képernyőre vagy a kezdő-
képernyőre. (28.o)

A sebességtartó automata ( ), a km-
számláló [TOTAL], az „A” és „B” napi számláló 
[TRIP A/B] és a még hátralévő távolság 
[RANGE] mértékegységei az INFO 1 kijelzőn 
módosulnak.
Továbbá az átlag üzemanyag-felhasználás 
[Fuel consumption (Avg.)] és a pillanatnyi 
üzemanyag-felhasználás [Fuel consumption 
(Inst.)] mértékegysége az információs sávon 
átvált a beállítottra.

ENT
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❙ M
Az ü
a le
má

Az 
on]

Ha 
kivá
mé
kell
me
Ha 
mé
üze
„mi

Csa
értékegységek
zemanyag-fogyasztás, a megtett távolság, 

vegőhőmérséklet és a gumiabroncsnyo-
s mértékegysége módosítható.

üzemanyag-fogyasztás [Fuel consumpti-
 mértékegységének módosítása

az üzemanyag-fogyasztáshoz szeretné 
lasztani az „L/100km” vagy „km/L” 

rtékegységet, akkor a „km” mértékegységet 
 kiválasztani a [Distance] (Távolság) 
nüpontban az elindulás előtt.
a „Distance” menüpontban a „Mile” 
rtékegység lett kiválasztva, akkor az 
manyag-fogyasztáshoz az „MPG” vagy 
le/L” választható ki.

!a Válassza ki a [Units] opciót, majd nyomja m
a  forgó-/nyomógombot vagy az 
kapcsolót.

!b Miközben az üzemanyag-fogyasztás [Fuel 
consumption] menü van kiválasztva, nyom
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az

 kapcsolót, míg a kívánt mértékegysé
meg nem jelenik.

Választható mértékegységek: L/100km, km/L
MPG ( ) vagy mile/L (
Alapbeállítás: L/100km ( ) / 
MPG ( )

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Az átlag üzemanyag-felhasználás [Fuel con-
sumption (Avg.)] és a pillanatnyi üzemanyag-f
használás [Fuel consumption (Inst.)] mértékeg
sége az információs sávon átvált a beállítottra.

A távolság mértékegységének módosítás
[Distance] 
!a Válassza ki a [Units] opciót, majd nyomja le

 forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombokat a 

k E típus

ENT

ENT

Csak E típus Csak E típus
Kivéve E típus

E típus

Csak E típus

ENT
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!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Beállítási tartomány: 1-8. szint vagy 
automatikus [AUTO]
Alapbeállítás: automatikus [AUTO]

A kijelző elsötétülhet, amennyiben nagyon fel-
forrósodik. Ha nem áll vissza az eredeti fényerőre, 
vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

Kijelző automatikus fényerősség-
szabályzása: (230.o)
❙ HSTC (Honda választható 
nyomatékszabályozó) 

Az HSTC rendszer ki és bekapcsolható.

!a Válassza ki a [HSTC] opciót, majd nyomja meg 
a  forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a funkció bekapcsolt (kipipálva) 
vagy kikapcsolt (nincs kipipálva) állapotának 
kiválasztásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)

Honda választható nyomatékszabályozó 
(Torque Control): (128.o)

❙ Műszerek háttérvilágításának automat
fényerőszabályzása

A háttérvilágítás fényereje szabályozható

!a Válassza ki az [Auto dimmer meter illum
on] opciót, majd nyomja meg a  fo
nyomógombot vagy az  kapcsoló

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombo
vagy nyomja meg a /  gomboka
állású főkapcsolón az [AUTO] (automat
beállítás) vagy az Ön által preferált 
fényerősség kiválasztásához.

GL1800/DA

ENT
ENT
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❙ Külső erősítő
A hangkimenet ki- és bekapcsolható, 
amennyiben egy külső erősítő csatlakoztatva 
van.
A külső erősítő felszerelése érdekében vegye 
fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.

!a Válassza ki az [Ext. Amp] opciót, majd nyomja 
meg a  vagy az  kapcsolót a funkció 
bekapcsolt (kipipálva) vagy kikapcsolt (nincs 
kipipálva) állapotának kiválasztásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: kikapcsolva (nincs kipipálva)
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❙ Na
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aut

Am
rög
nap
Am
rög
éjsz
ppali/Éjszakai
rkép jobb láthatóságának érdekében a 
ép-háttérszín változásának időzítése 
llítható.
ndszer a kiválasztott szintnek megfelelően 

omatikusan változtatja a térkép háttérszínét.

ikor a [Hold day mode] (nappali mód 
zítve) kerül kiválasztásra, a térkép mindig 
pali háttérszínnel jelenik meg.
ikor a [Hold night mode] (éjszakai mód 
zítve) kerül kiválasztásra, a térkép mindig 
akai háttérszínnel jelenik meg.

!a Válassza ki a [Day/Night] opciót, majd nyom
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az

 kapcsolót.
!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 

vagy nyomja meg a /  gombokat a
állású főkapcsolón a [Hold day mode], a [Ho
night mode] vagy a kívánt szint beállításáh

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Beállítási tartomány 1-8. szint, [Hold da
mode] (nappali mód rögzítve) vagy [Hold
night mode] (éjszakai mód rögzítve)
Alapbeállítás: 4. szint

ENT
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❙ EQ1/EQ2 (Equalizer)
A járműspecifikációtól függően (2 vagy 4 
hangszóróval van felszerelve) két 
hangszínszabályzó- (equalizer) görbe közül 
választhat.

!a Válassza ki az [EQ1] vagy [EQ2] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a kívánt 
hangszínszabályzó-görbe beállításához.
•[EQ1]: 4 hangszóróval szerelt modellek
•[EQ2]: 2 hangszóróval szerelt modellek

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

❙ Fényszóró-bekapcsolás
Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a 
fényszóró a gyújtáskapcsoló   állásba 
kapcsolásakor bekapcsoljon-e.

!a Válassza a [Headlight opening] opciót, 
nyomja meg a  forgó-/nyomógom
vagy az  kapcsolót a funkció ki- v
bekapcsolásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: kikapcsolva (nincs kipip

ENT
ENT
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Kilométer- és napi számláló kijelző

Sebességtartó automata beállított 
sebessége és levegőhőmérséklet-kijelző

Még megtehető távolság és 
gumiabroncsnyomás-mérő

Nyomja meg a  gombot.SEL
Ü
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utató

38

INF

Az I
• S

l
• K

s

Kilo

gu
G

G

O 1 kijelző

NFO 1 kijelző az alábbiakat tartalmazza:
ebességtartó automata ( ) és 

evegőhőmérséklet-kijelző [AIR] (39.o)

m-számláló [TOTAL] és „A”/”B” napi 
zámláló [TRIP A/B] (40.o)

•  Még megtehető távolság 
[RANGE] és első/hátsó gumiabroncsnyom
[  FR/RR] kijelző (41.o)

 Még megtehető távolság 
[RANGE] kijelző(41.o)

• Üzemanyagszint-mérő (42.o)

Az INFO 1 kijelző módosítása
Nyomja meg a   gombot, hogy a kurzo
kívánt kijelzőre kerüljön.

Sebességtartó automata beállított 
sebessége és levegőhőmérséklet-kijelző

méter- és napi számláló kijelző

 Még megtehető távolság és 
miabroncsnyomás-mérő

 Még megtehető távolság kijelző

L1800/DA

L1800B/BD

Üzemanyagszint-jelző

GL1800/DA

GL1800B/BD

SEL

 gombSEL  gombSET
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Sebességtartó automata beállított 
sebesség ( )
A sebességtartó automatához beállított 
sebesség megjelenik.
Amennyiben a beállított sebesség nem rögzül, 
abban az esetben „---” jelenik meg.
Sebességtartó automata: (129.o)

Levegőhőmérséklet-kijelző (AIR) 
A környezeti hőmérsékletet mutatja.

A kijelzett tartomány: -10 - 50 °C (14 és 122 °F 
között)
• −11 °C (13 °F) alatt: „---” jelenik meg
• 50 °C (122 °F) felett: 50 °C/122 °F villog

A hőmérsékletérték lassú haladás esetén az 
úttestről visszaverődő hő miatt pontatlan 
lehet.
❙ Sebességtartó automata ( ) és 
levegőhőmérséklet [AIR] kijelző 

A sebességtartó automata beállított 
sebességének vagy a levegőhőmérsékle
kijelzőnek a kiválasztásához nyomja meg

 gombot, miközben a kurzor a 
sebességtartó automata beállított sebes
és levegőhőmérséklet-kijelzőn áll.

!a Nyomja meg a  gombot, hogy a ku
sebességtartó automata beállított sebess
és a levegőhőmérséklet-kijelzőre mozgas

!b Nyomja meg a  gombot a sebesség
automata beállított sebességének vagy a
gőhőmérséklet-kijelzőnek a kiválasztásáh

GL1800B/BD

Kilométer- és napi 
számláló kijelző

Sebességtartó automata beállított sebessége 
és levegőhőmérséklet-kijelző

Nyomja meg a  gombot.SEL

Még megtehető 
távolság kijelző

SET

Sebességtartó automata ( )

Levegőhőmérséklet-kijelző

Nyomja meg a  gombot.SET

SEL

SET
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❙ 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 a  gombot, miközben a 
kijelzőn az „A” napi számláló látható.

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

SET

SET
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❙ Km
A/

A km
nap

szám
SET

N

-számláló [TOTAL] és napi számláló [TRIP 
B] kijelző

-számláló, az „A” napi számláló vagy a „B” 
i számláló kiválasztásához nyomja meg a 

 gombot, miközben a kurzor a km-
láló és napi számláló kijelzőn áll.

!a Nyomja meg a  gombot a kurzor 
mozgatásához a km-számlálóhoz, az „A” na
számlálóhoz vagy a „B” napi számlálóhoz.

!b Nyomja meg a  gombot a km-számlá
az „A” napi számláló vagy a „B” napi számlá
kiválasztásához.

Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.

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

„A”/„B” napi számláló [TRIP A/B]
A napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

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

A napi számláló nullázása: (40.o)

Km-számláló [TOTAL]

api számláló [TRIP A]
Napi számláló [TRIP B]

Nyomja meg a  gombot.SET

SEL

SET



  
Ü

zem
eltetési útm

utató

41

só 
hoz.

Még megtehető távolság [RANGE]
A hátralévő üzemanyag-mennyiség alapján 
kalkulálja a még megtehető távolságot.
A még megtehető távolság értéke egy 
számított érték, ami nagymértékben függhet a 
vezetési körülményektől, tehát nem minden 
esetben jelenti a még valójában megtehető 
távolságot.

• Ellenőrzőkijelző: „---” jelenik meg.
• Amennyiben a még megtehető távolság 5 

km (3 mérföld) alatt van vagy a még 
hátralévő üzemanyag mennyisége 
kevesebb mint 1,0 liter: „---” jelenik meg.

Ha a fent leírt három eseten kívül jelenik meg 
„---” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
❙ Még megtehető távolság [RANGE] és első/hát-
só gumiabroncsnyomás [  FR/RR] kijelző

Csak a még megtehető távolság értéke jelenik 
meg.

A még megtehető távolság és az első vagy a 
hátsó gumiabroncsnyomás kiválasztásához 
nyomja meg a  gombot, miközben a 
kurzor a még megtehető távolság és 
gumiabroncsnyomás-mérőn áll.

!a Nyomja meg a  gombot a kurzor 
mozgatásához a még megtehető 
távolsághoz és gumiabroncsnyomás-
mérőhöz.

!b Nyomja meg a  gombot a még 
megtehető távolság, az első vagy a hát
gumiabroncsnyomás-mérő kiválasztásá

GL1800B/BD

GL1800/DA

SET

Még megtehető távolság [RANGE]

Első gumiabroncsnyomás-mérő [  FR]

Hátsó gumiabroncsnyomás-mérő [  RR]

Nyomja meg a  gombot.SET

 GL1800/DA

SEL

SET
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❙ Üzemanyagszint-jelző
A fennmaradó üzemanyag körülbelüli mennyi-
sége, amikor az első (E=Empty (üres)) szegmens 
villogni kezd: körülbelül 3,5 liter
Ezzel egyidőben az alacsony üzemanyagszint 
visszajelző is világítani kezd. (48.o)

Ha az üzemanyagszint-jelző ismétlődő 
minta szerint villog vagy kikapcsol: 
(193.o)

1. (E) szegmens
Ü
zem
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Első
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A re
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A m
vas
/hátsó gumiabroncsnyomás-mérő [  
RR] 
választott gumiabroncs nyomását mutatja.
ndszer nem figyeli a gumiabroncsnyomást 
m/h sebesség (16 mph) alatt. „---” jelenik 

g a fent említett sebesség eléréséig.

jelzett tartomány: 0-tól 405 kPa-ig (0 és 59 
között)

egfelelő működés érdekében mindig a ja-
olt első/hátsó gumiabroncsokat használja.

A jelzett nyomásértékek motorozás közben 
ingadozhatnak, mivel a gumiabroncsnyomá
hőmérséklet-változás függvényében változi
A kijelzőn látható gumiabroncsnyomás-érté
kissé eltérhet attól a nyomásértéktől, amit eg
gumiabroncsnyomás-mérő készülékkel 
mérnének. 
Amennyiben jelentős a különbség a jelzett é
a valósan mért érték között, vagy, ha az 
alacsony gumiabroncsnyomás visszajelző 
vagy a TPMS-visszajelző nem alszik ki a 
gumiabroncs felfújását követően sem, 
mihamarabb ellenőriztesse a rendszert 
márkakereskedőjével.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg „---
a kijelzőn, keresse fel márkakereskedőjét elle
őrzés céljából.

GL1800/DA
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zerint:

u „ ” villog, amikor a motorleállító kapcsolót 
 állásból  állásba kapcsolja, miközben 

a gyújtáskapcsoló  állásban van.
u „ ” villog, amikor a gyújtáskapcsolót  

állásba kapcsolja, miközben a motorleállító 
kapcsoló  állásban van.

A visszajelző villoghat, ha:
uaz első kerék elemelkedik a talajtól;
umegforgatja a kereket, miközben a 

motorkerékpár állványon áll.
Ez normális jelenség. A rendszer ismételt mű-
ködtetéséhez kapcsolja a gyújtáskapcsolót  , 
majd pedig  állásba.

Ha a „ ” visszajelző villog a sebesség-
fokozat-kijelző ablakban menet közben: 
(195.o)

at
t
t
t
t
t
t
t

a

INFO 2 kijelző

Az INFO 2 kijelző az alábbiakat tartalmazza:
• Sebességfokozat-kijelző (43.o)

• Motorozási mód kijelző (44.o)

•
D (AT-mód) visszajelző ( ) (44.o)

•
Alapjárat-leállítás kikapcsolva visszajelző 
( ) (44.o)

•
Sétálósebesség-mód visszajelző ( ) 
(44.o)

❙ Sebességfokozat-kijelző

A sebességfokozat-kijelző az aktuális 
sebességfokozatot mutatja az alábbiak s

D (AT-mód) visszajelző
Sebességfokozat-
kijelző Motorozási mód kijelző

Alapjárat-leállítás 
kikapcsolva visszajelzőSétálósebesség-mód 

visszajelző

GL1800BD/DA

GL1800BD/DA

GL1800BD/DA

Kijelzés Kiválasztott fokoz
1. sebességfokoza
2. sebességfokoza
3. sebességfokoza
4. sebességfokoza
5. sebességfokoza
6. sebességfokoza
7. sebességfokoza

Üres
Hátramenet
Előremenet

Sebességváltási hib

Sebességfokozat-kijelző

GL1800BD/DA
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❙ Sétálósebesség-mód visszajelző ( )

Akkor világít, amikor a jármű sétálósebesség-
módban van.

Sétálósebesség-mód: (123.o)

GL1800BD/DA
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GL1
” villog, ha a sebességváltás nem 
gfelelően történt meg.

❙ Motorozási mód kijelző
Lásd a „Motorozási mód” című részt (126.o

❙ D (AT-mód) visszajelző ( )

Az AT-mód kiválasztása esetén jelenik meg. 
(122.o)

❙ Alapjárat-leállítás kikapcsolva visszajelző 
( )

Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja.
Világít, amikor az alapjáratleállító rendszer k
van kapcsolva.

Alapjáratleállító rendszer: (65.o)

Kijelzés Kiválasztott fokozat
1. sebességfokozat
2. sebességfokozat
3. sebességfokozat
4. sebességfokozat
5. sebességfokozat
6. sebességfokozat

Üres
Hátramenet

Sebességváltási hiba

800/B

GL1800BD/DA

GL1800BD/DA
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❙ Hátsó doboz  és oldaldobozok 
nyitva visszajelző

A nyitott részegység(ek) szegmense és az „OPEN” 
(nyitva) felirat villog, amennyiben a hátsó doboz 
és/vagy az oldaldobozok nyitva vannak.

Hátsó doboz nyitva 

Oldaldoboz nyitva

GL1800/DA

GL1800/DA

„OPEN” (nyitva) felirat

Hátsó doboz szegmens

Bal oldali oldal-
doboz szegmens

Jobb oldali 
oldaldoboz szegmens
INFO 3 kijelző

Az INFO 3 kijelző az alábbiakat tartalmazza:
• Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő ( ) 

(45.o)

• Hátsó doboz  és oldaldobozok 
nyitva visszajelző (45.o)

• Oldaltámasz visszajelző (46.o)

• Markolatfűtés-visszajelző ( ) (46.o)

•
Vezetőülés-fűtés visszajelző ( ) (4

•
Utasülésfűtés visszajelző ( ) (47.o

•
Futómű-előfeszítés visszajelző ( ) 
(47.o)

❙ Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő ( )
Amennyiben a hűtőfolyadék hőmérséklete
előírtnál magasabbra emelkedik, a 6. (H=Ho
ró)) szegmens villogni kezd és a magas hűt
lyadék-hőmérséklet visszajelző lámpa világ

Amennyiben a 6. (H=Hot (forró)) szegm
menet közben villog: (188.o)

Amennyiben az összes szegmens villog: 
(194.o)

Hűtőfolyadék-hőmérséklet mérő

Hátsó doboz és oldaldobozok 
nyitva visszajelző

Oldaltámasz 
visszajelző

Markolatfűtés-
visszajelző

Vezetőülés-fűtés 
visszajelző

Utasülésfűtés 
visszajelző

Futómű-előfeszítés 
visszajelző

GL1800/DA

GL1800/DA

GL1800/DA

GL1800/DA

6. (H) szegmens
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❙ Vezetőülés-fűtés visszajelző ( ) 

A vezetőülés-fűtés bekapcsolásakor jelenik 
meg és a kiválasztott fűtési fokozatot jelzi ki.
A vezetőülés-fűtés 5 fokozatban szabályozható.

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

A vezetőülés-fűtés működtetése: (141.o)

Ha a vezetőülés-fűtés visszajelző villog: 
(194.o)

GL1800/DA

Vezetőülés-fűtés visszajelző ( )
Ü
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❙ O
Az o
tám
hajt
Az o
ldaltámasz visszajelző
ldaltámasz szegmens és a „STAND” (oldal-
asz) felirat villog, ha az oldaltámasz le van 
va.
ldaltámasz felhajtását követően kialszik.

❙ Markolatfűtés-visszajelző ( )
A markolatfűtés bekapcsolásakor jelenik me
és a kiválasztott fűtési fokozatot jelzi ki.
A markolatfűtés 5 fokozatban szabályozható

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

A markolatfűtés működtetése: (140.o)

Ha a markolatfűtés-visszajelző villog: 
(193.o)

Oldaltámasz szegmens

„STAND” (oldaltámasz) felirat

Markolatfűtés-visszajelző ( )
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tés 

l 

3.o)
❙ Utasülésfűtés-visszajelző ( ) 
Az utasülésfűtés bekapcsolásakor jelenik meg.

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Az utasülés-fűtés működtetése: (142.o)

Ha az utasülés-fűtés visszajelző villog: 
(194.o)

❙ Futómű-előfeszítés visszajelző ( ) 

A kiválasztott hátsó futómű-rugóelőfeszí
fokozatot jeleníti meg. 
A kijelző villog, amikor egyik módból a 
másikba átáll.

Ha a visszajelző a fent leírt eseteken kívü
villog, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Elektronikusan állítható futómű: (18

GL1800/DA

Utasülésfűtés visszajelző ( )

GL1800/DA



Visszajelzők
ellenőrzés céljából.

 TPMS-visszajelző
Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Ha a visszajelző világít: (192.o)

 Sebességtartó automata 
sebességhatár beállítva visszajelző

A sebességhatár beállítását követően jelenik 
meg.
Sebességtartó automata: (129.o)

 Alacsony gumiabroncsnyomás-
visszajelző

Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Ha a visszajelző világít vagy villog: (191.o)

 Sebességtartó automata visszajelző
Akkor kezd világítani, amikor megnyomja a 

 (sebességtartó automata) gombot.
Sebességtartó automata: (129.o)
Ü
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 Alacsony üzemanyagszint visszajelző
• Rövid időre megjelenik, amikor a gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja.
• Világítani kezd, amikor csak a tartalék mennyiség maradt az üzemanyag-tankban. 

A tartalék üzemanyag mennyisége a kijelző megjelenésekor: 3,5 liter
Ha a visszajelző világít: (134.o)

 Bal oldali irányjelző visszajelző

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, keresse fel márkakereskedőjét 
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Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Ha a visszajelző menet közben kezd világítani: 
(189.o)

lcs visszajelző
ikor a gyújtáskapcsolót  állásba állítja.

ulcs visszajelző villog: (190.o)

 Légzsák-visszajelző 
id időre megjelenik, amikor 

yújtáskapcsolót  állásba állítja.
a visszajelző motorozás közben világít: (192.o)

GL1800DA

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

 Alacsony olajnyomás 
visszajelző

A gyújtáskapcsoló  állásba 
kapcsolását követően jelenik meg. 
A motor beindítását követően kialszik.
Ha a visszajelző menet közben kezd 
világítani: (189.o)
 Kormányzár visszajelző
Rövid időre jelenik meg a 
kormányzár bekapcsolásakor.
Kormányzár: (59.o)

 Kuplunghőmérséklet-visszajelző 

Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Ha a visszajelző motorozás közben villog: 
(191.o)

GL1800BD/DA

 Honda SMART ku
Rövid időre megjelenik, am
Amikor a Honda SMART k

 Távfény visszajelző

Röv
a g
Ha 



Visszajelzők (Folytatás)

 Jobb oldali irányjelző visszajelző

 Hegymeneti elindulássegítő (HSA) 
visszajelző

Fehér, majd borostyánsárga színben világít, amikor a 
gyújtáskapcsolót állásba kapcsolja. Kialszik, ha a 
jármű elérte az 5 km/h-nál nagyobb sebességet.
Hegymeneti elindulássegítő (HSA): (132.o)

Ha a visszajelző motorozás közben 
borostyánsárga színben világít: (192.o)

 Alapjárat-leállítás visszajelző 

Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Alapjáratleállító rendszer: (65.o)

GL1800BD/DA 
Ü
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 Nyomatékszabályozó-visszajelző

A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően jelenik meg. Körülbelül 5 km/h 
sebesség felett kialszik, jelezve, hogy a 
nyomatékszabályozó működőképes.
Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.

a a visszajelző motorozás közben világít: 
190.o)

GL1800/DA

 Nyomatékszabályozó kikapcsolva 
visszajelző 

kkor jelenik meg, amikor a nyomaték-
zabályozó rendszer ki van kapcsolva.

GL1800/DA

 Üres fokozat visszajelző
Világítani kezd, ha a sebességváltó 
üresben van.
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 Parkolófék-visszajelző 
Világít, hogy emlékeztesse a parkolófék 
kioldására. (64.o)

GL1800BD/DA
 Magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 
visszajelző

Rövid időre megjelenik, amikor a 
gyújtáskapcsolót  állásba állítja.
Ha a visszajelző motorozás közben világít: 
(188.o)

 Kombinált ABS-visszajelző
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően jelenik meg. Kialszik, ha a jármű elérte 
az 5 km/h-nál nagyobb sebességet.
Ha a visszajelző motorozás közben világít: 
(189.o)



t 

 (Vezetőülés-fűtés) gomb 
Nyomja meg a vezetőülés-fűtés fűtési 
fokozatának beállításához. (141.o)

GL1800/DA

 (Vissza) gomb
Az előző képernyőre való visszatéréshez. (28.o)

 gomb
Nyomja meg, és az információs sáv megjele-
nik a multifunkcionális kijelzőn. (29.o)

INFO

 gomb
Nyomja meg a kívánt kijelző kiválasztásához (38.o) 
vagy a napi számláló nullázásához. (40.o)

SET
Ü
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Kö

Ny
kij

S

In
•

•

A

Ny
va

Ny
fok
Kapcsolók
zponti panel

 gomb
omja meg, hogy a kurzor az INFO 1 

elzőre kerüljön. (38.o)

EL

terfész forgó-/nyomógomb ( )
Forgassa el az  interfész forgó-/nyomógombot 
vagy mozgassa a  gombot a lehetséges nyolc 
különböző irányba a megfelelő kiválasztás 
elvégzéséhez.
Nyomja meg a  forgó-/nyomógombot (Enter) a 
kiválasztás rögzítéséhez.

lapműveletek (28.o)

ENTER

 (Kezdőképernyő) gomb
omja meg a kezdőképernyőre 
ló visszatéréshez. (28.o)

 gomb
Nyomja meg a hangkimene
átváltásához. (75.o)

 (Markolatfűtés) gomb
omja meg a markolatfűtés fűtési 
ozatának beállításához. (140.o)
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Leállítja a motort.

Bekapcsolja az elektromos rendszert a motor indításához/
motorozáshoz.

Bekapcsolja az elektromos rendszert az audiorendszer és egyéb 
kiegészítők használatához.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával megegyező irányba.

: Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra járásával ellenkező irányba.

  (Zárás)

 (Ki)

 (Be)

ACC

Reteszeli a kormányzárat. (59.o)

Gyújtáskapcsoló
Ki- és bekapcsolja az elektromos rendszert, reteszeli a kormányzárat. 

Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs aktiválva van-e (60.o), és 
lépjen be a működési tartományba. (61.o)

 (Ki)  (Be)

ACC (Zárás)



Kapcsolók (Folytatás)

8.o)

omatikusan kikapcsol.

solt gumiabroncsokat használja.
2.o)

(123.o)

Lefelé (vissza-) váltás kapcsoló (-)
• Húzza meg az eggyel kisebb 

sebességfokozatba való 
visszaváltáshoz. (122.o)

• Nyomja meg a motorkerékpár lassú 
hátrafelé mozgatásához a 
sétálósebesség-módban. (123.o)

ó
 való 

e való 

75.o)

mód 

Felfelé váltás kapcsoló (+)
• Húzza meg az eggyel magasabb 

sebességfokozatba váltáshoz. (122.o)

• Húzza meg a motorkerékpár lassú előrefelé 
mozgatásához a sétálósebesség-módban. 
(123.o)
Ü
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nyváltó kapcsoló
 : Távolsági fény

 : Tompított fény
 : A távolsági 

fényszórót villogtatja.

 kar
omja felfelé vagy le-
é az audiorendszer 
ngerejének szabály-
ához. (75.o)

L 

4 állású fő-/  -kapcsoló
• Nyomja meg a 4 állású főkapcsolót a / / /  irányok 

valamelyikébe a rendelkezésre álló lehetőségek kiválasztásához.
• Nyomja meg az   kapcsolót a kiválasztás rögzítéséhez. (2

ENT

ENT

 (Beszédvezérlés) kapcsoló
yomja meg egy hívás fogadásához, elutasításá-
oz vagy a hívás befejezéséhez. (110.o)

pple CarPlay rendelkezésre állása esetén be-
pcsolja a Siri alkalmazást. (109.o)

 Kürtgomb
 Irányjelző kapcsoló

• Az irányjelző automatikusan kikapcsol a kanyarodás befejezését követően.

• Sávváltáskor az irányjelző 7 másodperc vagy 120 méter motorozást követően aut
u Az irányjelzést manuálisan is ki lehet kapcsolni a kapcsoló megnyomásával.
u Egyes esetekben az irányjelzés kikapcsolásához szükséges idő változhat.
u Az automatikus irányjelző-kikapcsolás megfelelő működése érdekében mindig a java
Az automatikus irányjelző-kikapcsolás funkció be- vagy kikapcsolása: (3

 Szélvédőmagasság-állító kar
Nyomja felfelé vagy lefelé a szélvédő 
magasságának beállításához. (143.o)

 Sétálósebesség mód kapcsoló
Nyomja meg, hogy belépjen a sétálósebesség módba. 

 (Kezdőképernyő) kapcsol
Nyomja meg a kezdőképernyőre
visszatéréshez. (28.o)

 (Vissza) kapcsoló
Nyomja meg az előző képernyőr
visszatéréshez. (28.o)

 (Forrás/Privát mód) kapcsoló
• Nyomja meg az audiomód váltásához. (
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a privát 

be-/kikapcsolásához. (93.o)
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/ / /  irányok valamelyikébe a rendelkezésre 

álasztás rögzítéséhez. (28.o)

 automatikusan kikapcsol.

 javasolt gumiabroncsokat használja.

apcsoló
 váltásához. (75.o)

omva a privát mód be-/kikapcsolásához. (93.o)

soló
a hátramenet módba. (125.o)

rékpár hátramenet módban hátrafelé halad. (125.o)

tó kar
lvédő magasságának beállításához. (143.o)

soló
őre való visszatéréshez. (28.o)

yőre való visszatéréshez. (28.o)
GL1800/B

Fényváltó kapcsoló
•  : Távolsági fény

•  : Tompított fény
•  : A távolsági 

fényszórót villogtatja.

 kar
Nyomja felfelé vagy le-
felé az audiorendszer 
hangerejének szabály-
zásához. (75.o)

VOL 

4 állású fő-/  -kapcsoló
• Nyomja meg a 4 állású főkapcsolót a 

álló lehetőségek kiválasztásához.
• Nyomja meg az   kapcsolót a kiv

ENT

ENT

 (Beszédvezérlés) kapcsoló
• Nyomja meg egy hívás fogadásához, elutasításá-

hoz vagy a hívás befejezéséhez. (110.o)

• Apple CarPlay rendelkezésre állása esetén 
bekapcsolja a Siri alkalmazást. (109.o)

 Kürtgomb

 Irányjelző kapcsoló
• Az irányjelző automatikusan kikapcsol a kanyarodás befejezését követően.

• Sávváltáskor az irányjelző 7 másodperc vagy 120 méter motorozást követően
u Az irányjelzést manuálisan is ki lehet kapcsolni a kapcsoló megnyomásával.
u Egyes esetekben az irányjelzés kikapcsolásához szükséges idő változhat.
u Az automatikus irányjelző-kikapcsolás megfelelő működése érdekében mindig a

Az automatikus irányjelző-kikapcsolás funkció be- vagy kikapcsolása: (32.o)

 (Forrás/Privát mód) k
• Nyomja meg az audiomód
• Nyomja meg és tartsa leny

 Hátramenet mód kapc
Nyomja meg, hogy belépjen 

 Hátramenet gomb
Miközben nyomva tartja a kapcsolót, a motorke

 Szélvédőmagasság-állí
Nyomja felfelé vagy lefelé a szé

 (Kezdőképernyő) kapc
Nyomja meg a kezdőképerny

 (Vissza) kapcsoló
Nyomja meg az előző képern



Kapcsolók (Folytatás)

Motorleállító kapcsoló/  
indítógomb
Normális esetben  (bekapcsolt) 
állásban kell maradnia.
u Vészhelyzetben állítsa a kapcsolót  

(kikapcsolt) állásba a motor leállításához.
u Nyomja meg az indítógombot, hogy 

beindítsa a motort. (118.o)

atba 

enetbe 

omata kar
lefelé a sebességhatár beállításához vagy 
 módosításához. (129.o)

oz. (126.o)

ló

 Alapjárat-leállító gomb
u Járó motor esetén a gomb 

megnyomásával az alapjáratleállító 
rendszer ki- és bekapcsolható. 
(65.o)
Ü
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GL1800BD/DA

 Vészvillogó kapcsoló
or kapcsolható be, amikor a gyújtáskapcsoló 
llásban van. A gyújtáskapcsoló állásától 

etlenül lekapcsolható.
 vészvillogó bekapcsolását követően az 
ányjelzők folyamatosan villognak, ha a 
yújtáskapcsoló  (lekapcsolt) vagy  

kormányzár) helyzetben van.

-kapcsoló
ás AT- és MT-mód között 

122.o)

N (üres) kapcsoló
Üres sebességfokoz
kapcsol. (122.o)

D-kapcsoló
AT-módban előrem
kapcsol. (122.o)

Sebességtartó aut
Nyomja felfelé vagy 
a beállított sebesség

 gomb
A motorozási módok közötti váltásh

MODE

 Sebességtartó automata főkapcso
Nyomja meg a sebességtartó automata 
rendszer bekapcsolásához. (129.o)



Ü
zem

eltetési útm
utató

57

GL1800/B

 Vészvillogó kapcsoló
Akkor kapcsolható be, amikor 
a gyújtáskapcsoló  állásban van. 
A gyújtáskapcsoló állásától függetlenül 
lekapcsolható.
u A vészvillogó bekapcsolását követően az 

irányjelzők folyamatosan villognak, ha a 
gyújtáskapcsoló  (lekapcsolt) vagy 

 (kormányzár) helyzetben van.

Motorleállító kapcsoló/  
indítógomb
Normális esetben   (bekapcsolt) 
állásban kell maradnia.
u Vészhelyzetben állítsa a kapcsolót  

(kikapcsolt) állásba a motor leállításához.
u Nyomja meg az indítógombot, hogy 

beindítsa a motort. (118.o)

Sebességtartó automata kar
Nyomja felfelé vagy lefelé a sebességhatár 
beállításához vagy a beállított sebesség 
módosításához. (129.o)

 gomb
A motorozási módok közötti váltáshoz. 
(126.o)

MODE

 Sebességtartó automata főkapcsoló
Nyomja meg a sebességtartó automata rendszer bekapcsolásához. (129.o)



Kapcsolók (Folytatás)

KI/BE kapcsoló
Ez a kapcsoló a Honda SMART 
kulcs rendszer be-, ill. kikapcsolá-
sára szolgál, valamint az is ellen-
őrizhető vele, hogy be van-e 
kapcsolva a rendszer. (60.o)

 kulcs

Válasz gomb
Ha lenyomja és nyomva tartja a 
gombot, miközben az elektromos 
rendszer le van kapcsolva, a motor-
kerékpár az irányjelzők villogtatásá-
val jelzi az elhelyezkedését (pl. egy 
parkolóban). (63.o)

bot a hátsó 
 (135.o) 
hoz. 

LED
A LED a Honda SMART 
kulcs rendszer aktuális 
státuszát jelzi vissza. 
(60.o)
Ü
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U
 Honda SMARTtasülés

Nyitógomb
Nyomja meg ezt a gom
doboz, az oldaldobozok
és az idomzseb kinyitásá
(136.o)

 Utasülésfűtés kapcsoló 
Forgassa el a kapcsolót az utasülésfűtés fűtési 
fokozatának beállításához. (142.o)

GL1800/DA
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❙ Kioldás
!a Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

aktiválva van-e (60.o), és a lépjen be a 
működési tartományba. (61.o)

!b Forgassa a gyújtáskapcsolót az óra 
járásával megegyező irányba.
u A kormányzár automatikusan kiold.

Kormányzár-visszajelző
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.
u Az U-zár alkalmazásakor ügyeljen arra, nehogy 

a kerék megsérüljön.

❙ Zárás
a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba

(53.o)

b Teljesen fordítsa ki balra vagy jobbra a 
kormányt.

c Fordítsa a gyújtáskapcsolót az óramuta
járásával ellenkező irányba

u A kormányzár-visszajelző rövid ideig vilá
a kormányzár automatikusan reteszelőd
u Amennyiben a visszajelző villog és 

figyelmeztető hangot ad, abban az 
esetben a kormányzár nem reteszelő
teljesen, mert a kormány nem lett tel
jobbra vagy balra kifordítva.
Ebben az esetben fordítsa el a kormá
jobbra vagy balra végállásig és fordít
gyújtáskapcsolót az óramutató járásá
ellenkező irányba (a kormány akkor is
rögzíthető a végállásba fordítással, am
figyelmeztető hang hallható).

!b

Gyújtás-
kapcsoló

!a !c
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nda SMART rendszer lehetővé teszi a 
orkerékpár működtetését.

dszer egy a motorkerékpár és a Honda 
RT kulcs közötti, kétirányú hitelesítés 
tségével ellenőrzi, hogy a kulcs valóban 
regisztrált Honda SMART kulcs-e.

nda SMART kulcs rendszer alacsony 
zitású rádióhullámokat használ. 

lyásolhatja az olyan orvosi eszközök 
ödését, mint például a 
itmusszabályzó.

A Honda SMART kulcs rendszer aktiv
lása vagy deaktiválása
❙ A Honda SMART kulcs rendszer aktív 

vagy inaktív állapotba kapcsolása
Nyomja le és tartsa lenyomva a KI/BE gomb
több, mint 1 másodpercig.

❙ A Honda SMART kulcs rendszer 
státuszának ellenőrzése

Nyomja le és tartsa lenyomva a KI/BE gomb
kevesebb, mint 1 másodpercig. A Honda 
SMART kulcs LED-je mutatja a kulcs státuszá
Amikor a Honda SMART kulcs LED-je:

Háromszor villog:
(aktív)

a Honda SMART kulc
rendszer hitelesítése
elvégezhető.

Rövid időre felvillan:
(inaktív)

a Honda SMART kulc
rendszer hitelesítése
nem végezhető el.
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Ha a Honda SMART kulcs a motorkerékpár mű-
ködési tartományán belül tartózkodik, még ak-
kor is, ha egy fal vagy üveg választja el a 
motorkerékpártól, bárki fel tudja oldani a gyúj-
táskapcsoló zárolását és be tudja indítani a 
motorkerékpárt. Amennyiben Ön távol tartóz-
kodik motorkerékpárjától, de a Honda SMART 
kulcs még mindig a működési területen belül 
van, deaktiválja a Honda SMART kulcs rend-
szert.

A Honda SMART kulcs rendszer aktiválása 
vagy deaktiválása (60.o)
Működési tartomány
A Honda SMART kulcs rendszer alacsony 
intenzitású rádióhullámokat használ. Ezért az 
alábbi körülmények között a működési 
tartomány szűkebb vagy tágabb lehet, illetve a 
Honda SMART kulcs rendszer nem biztos, 
hogy megfelelően működik.
• Amikor a Honda SMART kulcs eleme 

merülőben van vagy lemerült.
• 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 Honda SMART kulcs fém 
tárgyakhoz ér vagy be van burkolva velük.

A rendszer akkor működtethető, amikor 
Honda SMART kulcs az ábrán jelölt terüle
belül van.



Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)

ót 
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❙ Az elektromos rendszer kikapcsolása
!a Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  vagy 

 állásba. (53.o)
u A szélvédő automatikusan a legalsó 

pozícióba süllyed.

!b A Honda SMART kulccsal hagyja el a 
működési tartományt (61.o) vagy 
kapcsolja a Honda SMART kulcs rendszert 
inaktív állapotba. (60.o)

Mindig győződjön meg róla, hogy a gyújtás-
kapcsoló  állásban van.

Ha a Honda SMART kulcs rendszer nem 
működik megfelelően (198.o)
Ü
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ennyiben a Honda SMART kulcs a működé-
rtományon belül található abban az eset-
 az alábbi műveleteket bárki elvégezheti:

 kormányzár kioldása (59.o)

z elektromos rendszer aktiválása (62.o)

 motor beindítása (118.o)

z audiorendszer és (71.o) egyéb 
iegészítők működtetése.
 hátsó doboz, az oldaldobozok és az 

domzseb kinyitása (135.o)

dig tartsa magánál a Honda SMART 
sot, amikor leszáll a motorkertékpárról 
y éppen felszáll rá, illetve vezetés közben.

helyezze a Honda SMART kulcsot a hátsó 
ozba ( ), az oldaldobozba, az 

m tárolórekeszbe ( ) vagy 
domzsebbe!

a gyújtáskapcsoló   állásban van, a 
torkerékpár még egy olyan személy által is 
meltethető, akinek nincs hitelesített Honda 
RT kulcsa.

Amennyiben leparkolja motorkerékpárját 
minden esetben kapcsolja a gyújtáskapcsol

 állásba és zárja le a kormányzárat. (62.o

A gyújtáskapcsoló működtetése
❙ Az elektromos rendszer bekapcsolása
a Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

aktiválva van-e, és lépjen be a működési 
tartományba. (61.o)

b Kapcsolja a gyújtást  állásba. (53.o)
u Az elektromos rendszer bekapcsol, és a 

motor indítható.

GL1800/DA

Kivéve a GL1800DA

Honda SMART kulcs
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Válasz rendszer
A válasz rendszer segít a motorkerékpárt meg-
találni (például egy zsúfolt parkolóban) és infor-
mációt ad a Honda SMART kulcs rendszer 
immobilizer funkciójának állapotáról. Amikor 
megnyomja és nyomva tartja a válasz gombot a 
Honda SMART kulcson, miközben a gyújtáskap-
csoló  vagy  állásban van, a motorkerék-
pár az irányjelzők villogtatásával jelzi a helyzetét 
és az immobilizer funkció aktivált állapotát.
A válasz rendszer alacsony intenzitású 
rádióhullámokat használ. Az orvosi eszközök, 
mint például a szívritmusszabályzó, 
működését befolyásolhatja.

❙ Működtetés
Nyomja meg és tartsa lenyomva a válasz
gombot a Honda SMART kulcson.
u A válasz rendszer nem működik, ha a 

gyújtáskapcsoló  állásban van.

Ha a gyújtáskapcsoló több, mint 30 napi
állásban volt, abban az esetben a válasz 
szer nem fog működni. A rendszer újraak
sához kapcsolja a gyújtáskapcsolót egys
majd pedig  állásba.
u A gyújtáskapcsoló  állásba fordítása 

(53.o)
u A nyitógomb vagy a válasz gomb 

megnyomására is újraaktiválódik a válas
rendszer.

Válasz gombNyitógomb
FIGYELEM

Amennyiben a motorkerékpár akkumulátora 
ge, a válasz rendszer lehet, hogy nem fog mű
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GL18
olófék-kar

nyosodjon meg arról, hogy parkolás és a 
or bemelegítése közben a parkolófék be 
húzva.
indulás előtt engedje ki a parkolófék-kart.

rkolófék alkalmazása:
a be az elsőfék-kart és húzza hátra a 

olófék-kart a hátsó kerék rögzítéséhez.
 parkolófék-zár nem működik, ha a 
arkolófék nincsen megfelelően beállítva. 

177.o)

rkolófék kiengedése:
rkolófék kiengedéséhez óvatosan húzza 
 a kart.
indulás előtt ellenőrizze, hogy a parkolófék 
sszajelző kialudt-e, és a parkolófék teljesen ki 
n-e engedve.

00BD/DA
Parkolófék-kar

Szorítsa 
össze

Elsőfék-kar

Alkalmazás: Kiengedés:

Húzza be
Enyhén húzza be

Engedje ki
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• Bekapcsolva: az alapjárat-leállítás 
kikapcsolva visszajelző nem világít.
u Az alapjárat-leállítás visszajelző világítani 

kezd, ha az alapjáratleállító rendszer készen 
áll arra, hogy leállítsa a motort. Az alapjárat-
leállítás visszajelző villog, amikor a motort 
az alapjáratleállító rendszer leállítva tartja.

• Kikapcsolva: az alapjárat-leállítás kikapcsolva 
visszajelző világít.
u Az alapjárat-leállítás kikapcsolva visszajelző 

világít, amikor az alapjáratleállító rendszer 
ki van kapcsolva.

b
Alapjárat-leállítás visszajelző

Alapjárat-leállítás kikapcsolva visszajelző
Alapjáratleállító rendszer
Az alapjáratleállító rendszer szerepe, hogy 
csökkentse az üzemanyag-fogyasztást és a zajt 
azáltal, hogy a motort, például egy keresztező-
désnél való várakozás alatt, leállítja.

Az alapjáratleállító rendszer ki- és be-
kapcsolása
Az alapjáratleállító rendszer ki- és bekapcsol-
ható az indító-/alapjárat-leállító gombbal vagy 
a multifunkcionális kijelző menüjében. 
(32.o)

Az alapjárat-leállító gomb megnyomásával a 
rendszer aktiválódik, újbóli megnyomásával 
pedig deaktiválódik.
Az alapjáratleállító rendszer státusza (be vagy 
ki) a gyújtáskapcsoló  , majd  állásba 
kapcsolásával nem változik.

GL1800BD/DA Indító-/alapjárat-leállító gom



Alapjáratleállító rendszer (Folytatás)
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Biztonsági előírások az alapjáratleállító 
rendszerrel kapcsolatban
Ne hagyja magára a motorkerékpárt, amíg az 
alapjárat-leállítás visszajelző villog! 
Amennyiben magára hagyja a 
motorkerékpárt, mindig kapcsolja a 
gyújtáskapcsolót  állásba.
u Miközben a motort az alapjáratleállító 

rendszer leállítva tartja, ne nyomja meg az 
ülést és ne tegyen súlyt az ülésre, az ülésen ülő 
vezető súlyán kívül! 
Még ha a vezető nem is ül a motoron, a motor 
váratlanul újraindulhat a gázkar nyitására vagy 
ha az akkumulátor lemerülőben van, 
amennyiben súlyt helyez az ülésre.

Az alapjárat-leállítás visszajelző világít, 
de a motort nem állítja le az alapjáratle-
állító rendszer: (196.o)

FIGYELEM

Ha a motort sokáig tartja leállítva az alapjáratleállí-
tó rendszer, az akkumulátor lemerülhet.
Ü
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alapjáratleállító rendszer bekapcsolása
lapjáratleállító rendszer akkor kész a motor 

lítására, és az alapjárat-leállítás visszajelző 
or kezd el világítani, amikor bekapcsolt 
járatleállító rendszer esetén a következő 

ételek teljesülnek.
 motor megfelelően be van melegítve
 motorkerékpár sebessége átlépte a 10 
m/h sebességet.

alapjárat-leállítás visszajelző nem 
gít: (196.o)

otor leállítása az alapjáratleállító 
dszer segítségével
otor leáll és az alapjárat-leállítás visszajelző 
gni kezd, ha a gázkart úgy engedi ki 
helyzetbe és áll meg a motorkerékpárral, 
y az alapjáratleállító rendszer aktív.

u Ha az indító-/alapjárat-leállító gombot 
megnyomja, miközben a motort az 
alapjáratleállító rendszer lekapcsolva tartja, 
alapjáratleállító rendszer kikapcsol és a mot
újraindul. 

u Ha az alábbi feltételek teljesülnek, miközben
motort az alapjáratleállító rendszer 
lekapcsolva tartja, a motor újraindul.
-Bekapcsolja a hegymeneti 

elindulássegítőt (HSA).
-A sebességváltót üresbe kapcsolja 

(megnyomja az N-kapcsolót).
-A motorkerékpár körülbelül 5 km/h 

vagy nagyobb sebességgel halad.
-Az akkumulátor teljesítménye nem 

megfelelő.
u Az alábbi körülmények között a motort az 

alapjáratleállító rendszer nem állítja le.
-  A vezető nem ül a motorkerékpáron.
-A sebességváltó üresben van (N).
-Az akkumulátor gyenge vagy az 

akkumulátor hőmérséklete alacsony.
-A hegymeneti elindulássegítő (HSA) 

működésben van.

Alapjárat-leállítás visszajelző
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❙ A motor nem indul a gázkar nyitására 
sem: (197.o)
A motor újraindítása
Ellenőrizze, hogy az alapjárat-leállítás 
visszajelző villog-e, majd mozdítsa el a gázkart.
A motor nem fog beindulni, amennyiben a 
vezető nem ül a motorkerékpáron.
Emelkedőn történő újraindítás esetén, azután 
engedje ki a fékeket, hogy érezni kezdi a 
motorkerékpár előre kúszását.

u Ha a visszajelző nem villog, a motor nem 
indítható újra az alapjáratleállító rendszerrel, 
még a gázkar nyitásával sem.

u Az alábbi feltételek teljesülése esetén, 
miközben az alapjáratleállító rendszer 
lekapcsolva tartja a motort, az alapjárat-
leállítás visszajelző villogásról kikapcsol, és a 
motor nem fog beindulni a gázkar 
elforgatására sem.
- Lehajtja az oldaltámaszt
-A motorkerékpár eldőlt
-Amennyiben a motoros nem ült a 

motorkerékpáron hozzávetőlegesen az 
elmúlt 3 percben

A motor beindításához, miközben az 
alapjárat-leállítás visszajelző nem villo
kapcsolja a sebességváltót üres 
sebességfokozatba és nyomja meg az
indító-/alapjárat-leállító gombot. (Ha 
nincsen üres sebességfokozatban, húz
a fékkart erőteljesen és nyomja meg a
indító-/alapjárat-leállító gombot.)

u A motor az alábbi feltételek teljesülése e
beindul a gázkar nyitása nélkül is.
-Ha az alapjáratleállító rendszert bekap

állapotból kikapcsolja
-Ha üres (N) sebességfokozatba kapcs
-Ha a motorkerékpár a fékek kiengedé

után egy lejtőn lassan gurulni kezd
-Ha az akkumulátor lemerülőben van
•Néhány másodperccel a motor 

újraindítása előtt az alapjárat-leállít
visszajelzője gyorsan villog. A beind
követően, az alapjárat-leállítás vissza
kikapcsol, és a rendszer addig nem
működik, míg az akkumulátor teljes
nem töltődik.
•Ellenőriztesse az akkumulátort márk

kereskedésében.
-Amennyiben a fékek erőteljes behúzá

aktiválja a hegymeneti elindulássegít
(HSA).
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• Az 50 km/h-val történő, álló tárgynak való 
ütközés lehet, hogy nem tűnik túlzottan 
veszélyesnek, de a vezető szempontjából ez 
olyan mintha egy három emeletes házból az 
úttestre zuhanna.
Ü
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GL18

zsákrendszer a vezető fejére és a 

kasára irányuló ütés erejét képes 
pítani bizonyos súlyos, frontális jellegű 
zések esetén.
tonsági előírásokat lásd a 
zsákrendszer” című részben. (15.o)

yan következik be a vezető sérülé-
gy frontális ütközés esetén?
gy a mondás is tartja a „sebesség öl”. 
ban nem minden motorkerékpár baleset 
ója a nagy sebesség: a sebesség 
agában nem okoz sérülést.

jdonképpen a sérüléseket az ütközések 
én a hirtelen lassulás okozza, melyet a 

ak/egy álló tárgynak/járműnek való 
zés okoz. Sokkal fontosabb az, hogy az 
zésnek mekkora ereje van.
dolja végig, mi történik például, amikor a 
orkerékpár és vezetője egy parkoló 
nak ütközik 50 km/h sebességgel.

• Ilyen sebesség mellett, az álló autónak 
történő frontális ütközés esetén a 
motorkerékpár egy tized másodperc, egy
szempillantás, alatt áll meg.

A légzsák nélkül a motorkerékpár vezető
50 km/h sebességgel haladna tovább és
belecsapódna egy autóba vagy éppen a
úttestre és súlyos vagy akár halálos 
sérüléseket is szenvedhetne.

• Hasonló szituációban, egy légzsákkal szer
modell esetén a légzsák lelassítaná a mot
kerékpár vezetőjének mozgását és fel-
emésztené a kinetikus energia* egy részé

Ebből kifolyólag a motorkerékpár vezetője 
sokkal kisebb sebességgel csapódna be, 
melynek következtében a túlélésnek is 
nagyobb az esélye.
*A kinetikus energia (KE) a mozgás energiája. A 

motorkerékpár vezetője esetén ez a vezető 
tömegének (m) és a sebességének (v) a kombináci
Matematikailag, KE = (m x v2)/2. 50 km/h sebesség
esetén a vezető kinetikus energiája négyszer nagyo
mint 24 km/h sebesség mellett. 72 km/h sebesség
esetén kilencszer lenne nagyobb, 100 km/h esetén
pedig már tizenhatszor.

00DA
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Ütközés-érzékelő

Ütközés-érzékelő

Vezérlőegység
A légzsákrendszer elemei
A motorkerékpár légzsákrendszere az 
alábbiakat tartalmazza:
Egy légzsákot, mely a vezetőülés előtt, az 

 feliratú burkolat alatt található.

Az ütközés-érzékelőket, melyek a lassulás 
mértékét mérik egy frontális ütközés során. 
Ezek a vezetőülés alatt, a vázszerkezet bal és 
jobb oldalára vannak felszerelve.

Egy vezérlőegységet, mely az ütközés-érzéke-
lőktől érkező adatokat értékeli és eldönti, hogy 
szükséges-e a légzsák kioldása vagy sem.

Az elektronikai rendszer folyamatosan figyeli az 
érzékelők, a vezérlőegység és a légzsák-
gázgenerátor jeleit, amikor a gyújtáskapcsoló 

 állásban van.

AIRBAG

Légzsák

 jelAIRBAG



Légzsákrendszer (Folytatás)

A légzsákrendszer szervizelése
A légzsákrendszer elemei védve vannak a 
külső hatásoktól. Nincs szükség további 
védekezésre az esővel, hóval vagy extrém 
hőmérséklettel szemben.

A légzsákrendszer tulajdonképpen karbantartás-
mentes és nincsenek biztonságosan szervizelhe-
tő alkatrészei. Azonban ellenőriztesse a 
motorkerékpárt Honda márkakereskedőjével, ha:
• A légzsák-visszajelző (AIRBAG) a rendszer 

valószínű meghibásodásra hívja fel a 
figyelmet. A műszerfalban található 
visszajelzőnek a gyújtáskapcsoló  állásba 
kapcsolását követően rövid időre meg kell 
jelennie. Ha nem jelenik meg, vagy menet 
közben kigyullad és folyamatosan világít, a 
légzsák esetleg nem fog kinyílni, amikor 
szükség lenne rá.

• A légzsák kinyílt. A kinyílt légzsákot a 
vezérlőegységgel és a csatlakozó 
alkatrészekkel együtt ki kell cserélni. Ne 
próbálja meg a légzsákot lecserélni! Ezt csak 
Honda márkakereskedő végezheti el!
Ü
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gyan működik a légzsákrendszer?
ntális ütközés esetén az érzékelők észlelik a 
torkerékpár lassulását, és erről információt 
enek a vezérlőegységnek.

ennyiben a lassulás mértéke elég „nagy”, a 
érlőegység jelzi a légzsáknak, hogy azonnal 
jon ki.

gy a vezető feje és mellkasa nekinyomódik 
gzsáknak, a gáz azonnal távozni kezd a 
sák alján található szellőzőkön keresztül, és 

gzsák leereszt.
gzsák jelentősen lelassítja a vezető 
ehaladó mozgását és elnyeli a kinetikus 
rgia egy részét.

ikor a vezető végül elhagyja a járművet és a 
mközti tárgynak vagy a talajnak ütközik, a 
essége és a bekövetkező becsapódás jóval 
bb lesz, mint légzsák nélkül lenne.

Légzsák

Légzsákszellőzők
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Audiorendszer
Az audiorendszerről
Az audiorendszer egy AM/FM rádiót tartalmaz.
Továbbá képes USB-meghajtók, iPod, iPhone 
és Bluetooth®-eszközök kezelésére is. 

Az audiorendszert a bal kormányszáron 
található kapcsolók és a központi panelen 
található gombok segítségével működtetheti. 
Azonban egyes funkciók nem vezérelhetők a 
központi panel kapcsolóval/az interfész forgó-
/nyomógombbal a motorkerékpár vezetése 
közben.
• A helyi törvényi szabályzások tilthatják a 

kézben tartott elektronikai eszközök 
használatát vezetés közben.

• Az audiorendszert csak akkor működtesse, 
ha azt biztonságosan megteheti.

• A hangerőt csak olyan szintig növelje, hogy 
más járművek kürtjét és a megkülönböztető 
hangjelzéssel haladó járműveket még 
meghallja.

• Egyes audioeszközök, USB-meghajtók és 
Bluetooth®-képes audioeszközök 
elképzelhető, hogy nem kompatibilisek a 
rendszerrel.

• Az audioeszközöket, USB-meghajtókat és 
Bluetooth®-képes audioeszközöket csak saját 

felelősségére csatlakoztassa.
• A Honda semmilyen, a külső audioesz

és USB-meghajtók használatából ered
meghibásodásért nem vállal felelőssé

• Az iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini, iPo
iPod touch, iPod classic, iPod shuffle é
nano az Apple Inc védjegyei.

• A Bluetooth® szóvédjegy és logók a 
Bluetooth SIG, Inc., tulajdonába tartoz
regisztrált védjegyek és azok bármilye
Honda Motors Co., Ltd., általi használa
licenc szabályozza. 

• Egyéb védjegyek és márkanevek felet
tulajdonosuk rendelkezik.
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iPhone/mobil-
telefon, stb.

iPod/USB digitális 
audioeszköz/USB-
meghajtók stb.

Utas Bluetooth®-headset

Audioegység

ntenna

Hátsó Bluetooth®-antenna

órók

tenna

USB-csatlakozó*1

USB-kapcsolat (100.o)

Bluetooth®-kapcsolat (86.o)
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*1

*2
 audiorendszer részegységeinek helye

Vezető Bluetooth®-headset

Rádióa
Fő Bluetooth®-antenna

Első Bluetooth®-antenna

Hátsó hangsz

Első hangszórók

GPS-an

A bal oldali kormányszár kapcsolói

Központi panel

Multifunkcionális kijelző

iPhone/mobiltelefon/
Bluetooth®-képes 
audioeszköz, stb.

 Audiorendszer által 
ámogatott profilok.

HFP 1.5-ös verzió
A2DP 1.2-es verzió
AVRCP 1.4-es verzió
PBAP 1.0-ás verzió

 Headset által támogatott profilok:
HFP 1.6-os/ 1.5-ös verzió
A2DP 1.2-es verzió

Bluetooth®-kapcsolat (86.o)

Bluetooth®-kapcso
(86.o)

 USB-kapcsolat:
  : Az USB-csatlakozó a hátsó dobozban van.
  : Az USB-csatlakozó az idom tárolórekeszben van.

GL1800DA

Kivéve GL1800DA

USB-csatlakozó*2
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• iPod, USB-meghajtó vagy Bluetooth®-képes 
audioeszköz hallgatásakor
Nyomja a  gombot jobbra: átugrik a 
következő zeneszámra.
Nyomja a  gombot balra: az éppen 
hallgatott vagy az előző zeneszám elejére 
ugrik vissza.

• USB-meghajtó hallgatásakor
Nyomja a  gombot jobbra és tartsa 
lenyomva: átugrik a következő mappába.
Nyomja a  gombot balra és tartsa 
lenyomva: visszalép az előző mappába.

[2]   (Kezdőképernyő) gomb: válassza a 
kezdőképernyőre való visszatéréshez.
[3]  (Vissza) gomb: nyomja meg az előző 
képernyőre való visszatéréshez.
[4]  gomb: nyomja meg és az 
információ az információs sávban megjelenik.
[5]  gomb: nyomja meg a hangkimenet 
váltásához a párosított Bluetooth®-headsetek 
és a hangszórók között.

INFO
Alapműveletek
Az interfész forgó/-nyomógombbal és a 
központi panel gombjaival és/vagy a bal oldali 
kormányszár kapcsolóival működtetheti és 
beállíthatja az audiorendszer különböző 
funkcióit. Azonban egyes funkciók nem 
vezérelhetők a központi panel kapcsolóval/az 
interfész forgó-/nyomógombbal a 
motorkerékpár vezetése közben.

Központi panel

[1]  (Interfész forgó-/nyomógomb): 
Forgassa el a  forgó-/nyomógombot
mozgassa a  gombot a lehetséges ny
különböző irányba a megfelelő kiválasztá
elvégzéséhez. Nyomja meg a  forgó-
nyomógombot a kiválasztás rögzítéséhe
• Rádióhallgatás közben

Forgassa el a  forgó-/nyomógomb
vagy mozgassa a  gombot felfelé:
átkapcsol egy magasabb frekvenciára
Forgassa el a  forgó-/nyomógomb
vagy mozgassa a  gombot lefelé: 
átkapcsol egy alacsonyabb frekvenciá
Nyomja a  gombot felfelé és tarts
lenyomva: a következő erős vételi jell
rendelkező állomást választja ki.
Nyomja a  gombot lefelé és tartsa
lenyomva: az előző erős vételi jellel 
rendelkező állomást választja ki.
Nyomja a  gombot jobbra: kiválas
következő előre beállított rádióállomá
Nyomja a  gombot balra: kiválasz
előző előre beállított rádióállomást.

[1] Interfész forgó-/nyomógomb ( )ENTER

[3]  (Vissza) gomb 

[2]  (Kezdőképernyő) gomb 

[4]  gombINFO

[5]  gomb 
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Nyomja meg a  gombot és tartsa 
lenyomva: visszalép az előző mappába.

[3]  kapcsoló: nyomja meg a kiválasztás 
rögzítéséhez.
[4]  (Beszédvezérlés) kapcsoló: nyomja 
meg egy hívás fogadásához, elutasításához 
vagy a hívás befejezéséhez. Apple CarPlay 
rendelkezésre állása esetén bekapcsolja a Siri 
alkalmazást.
[5]  (Kezdőképernyő) gomb: válassza a 
kezdőképernyőre való visszatéréshez.
[6]  (Vissza) gomb: nyomja meg az előző 
képernyőre való visszatéréshez.
[7]  (Forrás/Privát mód) kapcsoló: 
nyomja meg az audiomód váltásához. Az 
alábbi audiomódok közül választhat egymást 
követő sorrendben:
[FM]→[AM]→[USB]→[iPod]→[Bluetooth]→ 
[AUX] (opcionális)
• Audiolejátszáskor

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
kapcsolót a hangerő elnémításához és egy 
zeneszám pillanatnyi megállításához.

• Hívás fogadása közben
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
kapcsolót a privát mód be- vagy 
kikapcsolásához.
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Bal 

[1] 
han
• A
• A

l
• A

f
• A

l

[1] 

[4] 
kormányszár

 hangerő-szabályzó kar: tolja a kart a 
gerő módosításához.
 hangerő növeléséhez: tolja a kart felfelé.
 hangerő csökkentéséhez: tolja a kart 

efelé.
 hangerő gyors növeléséhez: tolja kart 

elfelé és tartsa ott.
 hangerő gyors csökkentéséhez: tolja a kart 

efelé és tartsa ott.

[2] 4 állású főkapcsoló: egy menüpont 
kiválasztásához nyomja jobbra, balra, felfelé
vagy éppen lefelé. 
• Rádióhallgatás közben

Nyomja meg a  gombot: átkapcsol egy
magasabb frekvenciára.
Nyomja meg a  gombot: átkapcsol eg
alacsonyabb frekvenciára.
Nyomja meg a  gombot és tartsa 
lenyomva: a következő erős vételi jellel 
rendelkező állomást választja ki.
Nyomja meg a  gombot és tartsa 
lenyomva: az előző erős vételi jellel 
rendelkező állomást választja ki.
Nyomja meg a  gombot: kiválasztja a
következő előre beállított rádióállomást.
Nyomja meg a  gombot: kiválasztja a
előző előre beállított rádióállomást.

• iPod, USB-meghajtó vagy Bluetooth®-képe
audioeszköz hallgatásakor
Nyomja meg a  gombot: átugrik a 
következő zeneszámra.
Nyomja meg a  gombot: az éppen 
hallgatott vagy az előző zeneszám elejér
ugrik vissza.

• USB-meghajtó hallgatásakor
Nyomja meg a  gombot és tartsa 
lenyomva: átugrik a következő mappába

[2] 4 állású főkapcsoló

[3]  kapcsolóENT

[7]  kapcsoló

[5]  kapcsoló

[6]  kapcsoló

 karVOL 

 kapcsoló

VOL
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❙ A hangerő beállítása
A headsetek és a hangszórók hangereje külön 
beállítható.
A rendszer az alábbi egyedi hangerőszintekkel 
rendelkezik. Akkor állítsa be a hangerőt, amikor 
az egyes módokban van a headset.
• [Audio] (audió)
• [Phone] (telefon)
• [Navi] (navigáció) 

• [Ring tone] (csengőhang)
• [Apple CarPlay]
• [Siri]
• [RDS] 
A  -kar felfelé vagy lefelé történő 
megnyomásakor a hangerőszint megjelenik az 
információs sávon.

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek esetén)

E/II E/ED/II ED típus

VOL

Információs sáv
❙ Az audiomód váltása
Nyomja meg a  kapcsolót az audiomód 
váltásához. Az alábbi audiomódok jelennek 
meg az információs sávon egymást követő 
sorrendben:
[FM]→[AM]→[USB]→[iPod]→[Bluetooth]→
[AUX] (opcionális)

• [FM] (95.o)

• [AM] (95.o)

• [USB] (104.o)

• [iPod] (104.o)

• [Bluetooth] (104.o)

• [AUX]
Ez a funkció opcionális. Keresse fel 
márkakereskedőjét a részletekkel 
kapcsolatban.

❙ A hangkimenet kiválasztása
A hangkimenetet átkapcsolhatja a páros
Bluetooth®-headset és a hangszórók közö
megnyomja a  gombot a központi 
panelen.

A kiválasztott forrást a hangkimenet 
státuszjelző ikonja jeleníti meg a képerny

 : A hang a Bluetooth®-headsetben ha
 : A hang a hangszórókon keresztül 

hallható.

Információs sáv

Hangkimenet státuszjelző ikon
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angerő növeléséhez: tolja a -kart 
lé.
 hangerő gyors növeléséhez tolja 
 -kart felfelé és tartsa ott.

angerő csökkentéséhez: tolja a -kart 
lé.
 hangerő gyors csökkentéséhez tolja a 

-kart lefelé és tartsa ott.

gerőszint tartomány: 0-30. szint

angerő elnémításához: nyomja meg és 
sa lenyomva a  kapcsolót.
gy átlós vonal jelenik meg a hangkimenet 
tátuszjelző ikonon a képernyőn.

A hangerő visszaállításához: működtesse a 
-kart, miközben a hangerő le van 

némítva.

VOL

VOL
VOL

VOL

 karL

 kapcsoló

Hangkimenet státuszjelző ikon

VOL
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Mélyhang
Az alacsony frekvenciájú hangszintet állítja be.

!a Válassza ki a [Bass] opciót, majd nyomja meg 
a  forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!b Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
nyomja meg a /  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a megfelelő szint 
kiválasztásához.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Rendelkezésre álló beállítási tartomány: -6 - 
+6 szint
Alapbeállítás: 0. szint

A mélyhang a jármű sebességének 
megfelelően automatikusan módosul.

ENT
Audiobeállítások
Erről a képernyőről az audiorendszerrel 
kapcsolatos különböző beállítási 
menüpontokhoz navigálhat.

• [Sound setting] (A hangminőség beállítása) 
(77.o)

• [General setting] (Általános beállítások) 
(80.o)

• [Bluetooth setting] (Bluetooth beállítások) 
(86.o)

• [Phone setting] (Telefonbeállítások) 
(93.o)

❙ Hangminőség-beállítások
A hangminőséget az Önnek tetsző módo
állíthatja be.
Forgassa a  forgó-/nyomógombot va
nyomja meg a 4 állású főkapcsoló /
gombját egy beállítási menü kiválasztásá
Nyomja le a  forgó-/nyomógombot v
az  kapcsolót a kiválasztás rögzítésé

A hangminőség-beállítások az alábbi 
lehetőségeket tartalmazzák:
• [Bass] (Mélyhang) (77.o)
• [Treble] (Magashang) (78.o)
• [Bass boost] (Mélyhang-kiemelés) (7
• [Fader] (Első-hátsó hangerőszabályzó)

(78.o)
• [Auto volume (Speaker)] (Automatikus

hangerőállítás (hangszóró)) (79.o)
• [Auto volume (Headset)] (Automatiku

hangerőállítás (headset)) (79.o)

ENT
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Fader
Az első és a hátsó hangszóró közötti hangerő-
egyensúlyt állítja be.

!a Válassza ki a [Fader] opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.
!b Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 

nyomja meg a /  gombot a 4 állású fő-
kapcsolón a megfelelő szint kiválasztásához.
uA pozitív szintekkel növeli az első hang-

szórók hangerejét, míg a hátsó hangszó-
rókét csökkenti. Amennyiben a szint +7-
re van beállítva, abban az esetben a hát-
só hangszórók elnémulnak.

uA negatív szintekkel csökkenti az első 
hangszórók hangerejét, míg a hátsó 
hangszórókét növeli. Amennyiben a 
szint -7-re van beállítva, abban az 
esetben az első hangszórók elnémulnak.
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agas frekvenciájú hangszintet állítja be.

Válassza ki a [Treble] opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.
Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
nyomja meg a /  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a megfelelő szint 
kiválasztásához.
Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

delkezésre álló beállítási tartomány: 
 +6 szint
pbeállítás: 0. szint

agashang a jármű sebességének 
gfelelően automatikusan módosul.

Mélyhang-kiemelés
A mélyhang-kiemelés ki- és bekapcsolható.

!a Válassza a [Bass boost] opciót, majd nyomj
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az

 kapcsolót a funkció ki- vagy 
bekapcsolásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: kikapcsolva (nincs kipipálva)

ENT ENT
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Automatikus hangerőállítás (headset)
Ha a hangerőszabályzás funkciót automatikus-
ra állítja, ahogy nő a motorkerékpár sebessége, 
úgy nő a headset hangereje is.

!a Válassza ki az [Auto volume (Headset)] opciót, 
majd nyomja meg a forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!b Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
nyomja meg a /  gombot a 4 állású 
főkapcsolón, majd nyomja le a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót a 
kiválasztás rögzítéséhez.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Rendelkezésre álló beállítások: [OFF]/
[LOW]/[HIGH] (kikapcsolva/alacsony/magas)
Alapbeállítás: [OFF] (kikapcsolva)

ENT

ENT
u  A csak első hangszórókkal 
szerelt modellek esetén a negatív szint 
csak az első hangszórók hangerejét 
fogja folyamatosan lecsökkenteni.

uA fader beállítás nem befolyásolja a 
headset hangerejét.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 
-7 - +7 szint
Alapbeállítás: 0. szint

Automatikus hangerőállítás (hangszór
Ha a hangerőszabályzás funkciót automa
ra állítja, ahogy nő a motorkerékpár sebes
úgy nő a hangszórók hangereje is.

!a Válassza ki az [Auto volume (Speaker) o
majd nyomja meg a forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsoló

!b Forgassa a  forgó-/nyomógombot 
nyomja meg a /  gombot a 4 áll
főkapcsolón, majd nyomja meg a  f
nyomógombot vagy az  kapcsoló
kiválasztás rögzítéséhez.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Rendelkezésre álló beállítások: [OFF]/
[LOW]/[MID]/[HIGH] (kikapcsolva/alacson
közepes/magas)
Alapbeállítás: [OFF] (kikapcsolva)

GL1800B/BD

ENT

ENT
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Nyelv
A rendszer által használt nyelvet lehet 
megváltoztatni.

!a Válassza ki a [Language] opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.
!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 

vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón a kijelzőn használandó 
nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a 

 forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a kiválasztás rögzítéséhez.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: [British English] (brit angol) 
 /

[US English] (USA angol) 
 /

[Turkish] (török) 

ENT

ENT

E/II E/ED/II ED típus

GS/II GS/SA/II SA/U/II U típus

TU/II TU típus
Ü
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talános beállítások
ndszerbeállítások konfigurálását végezheti 

gassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
mja meg a 4 állású főkapcsoló /  
bját egy beállítási menü kiválasztásához.

mja le a  forgó-/nyomógombot vagy 
 kapcsolót a kiválasztás rögzítéséhez.

talános beállítások az alábbi lehetőségeket 
almazzák:
Beep] (Sípolás) (80.o)

Language] (Nyelv) (80.o)

TTS language] (TTS nyelv) 
 (81.o)

Clock] (Óra) (81.o)

System information] (Rendszerinformációk) 
84.o)

Apple CarPlay/iPod] (84.o)

• [System reset] (A rendszer alaphelyzetbe 
állítása) (84.o)

• [Restore Apple CarPlay settings] (Az Appl
CarPlay beállítások helyreállítása) (85.o

Sípolás
A kulcsok használatakor hallható sípolás 
funckiót lehet vele ki- és bekapcsolni.

!a Válassza ki a [Beep] opciót, majd nyomja m
a forgó-/nyomógombot vagy az 
kapcsolót a funkció ki- és bekapcsolásához
uA hiba- vagy figyelmeztető üzeneteke

jelző sípolást nem lehet kikapcsolni.
!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 

kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)

ENT

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek)

ENT
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ező 
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ió ki- 

t a 
TTS nyelv

A TTS (gépi szövegfelolvasó) nyelvét lehet 
módosítani.

!a Válassza ki a [TTS language] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón a navigációhoz 
használandó TTS nyelv kiválasztásához, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a kiválasztás 
rögzítéséhez.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: [British English] (brit angol)

Óra
Az audiorendszer a GPS-műholdakról érk
jelek segítségével automatikusan aktuali
az órát.
Azonban az óra manuálisan is beállítható

A GPS-jelek általi automatikus állítás funkc
és bekapcsolása:

!a Mikor a [GPS adjustment] opció ki van 
választva, nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsoló
funkció ki- vagy bekapcsolásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: bekapcsolva: (kipipálva)

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek)

ENT

ENT
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érték meg nem jelenik.
Az óra beállítása 24 órás értékben működik, a 
kijelző azonban 12 órás formátumban jeleníti 
meg az időt. A híváselőzmények 
megjelenítése 24 órás kijelzésben történik.
Ha az akkumulátort annak eltávolítása után 
ismét csatlakoztatja, az óra automatikusan 
12:00-ra állítódik.

Időzóna 
Az UTC-hez (Coordinated Universal Time = 
Egyezményes koordinált világidő) képest eltolt 
helyi idő kiválasztása.
Ez a funkció a [Manual setting] (manuális 
beállítás) esetén ki van kapcsolva. 
Az alábbi szituációkban az [Auto] 
(automatikus) beállítás funckió nem működik.
• Amennyiben a motorkerékpár nem 

rendelkezik navigációs rendszerrel.
• Amennyiben olyan területen motorozik, 

amely nem található meg a navigációs 
térképen.

• Amikor nincs GPS-jel vétel, például 
alagútban.
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Az ó

!a

!b

!c
ra manuális beállítása:

Válassza ki a [Manual setting] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
A hónap szegmens kiválasztásra kerül. 
Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón, míg a kívánt hónap meg 
nem jelenik. Nyomja a  gombot jobbra 
vagy nyomja meg a  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a hónap beállításához. A 
kiválasztás mező átugrik a nap szegmensre.
Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón, míg a kívánt nap meg 
nem jelenik. Nyomja a  gombot jobbra 
vagy nyomja meg a  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a nap beállításához. A kiválasztás 
mező átugrik az év szegmensre.

!d Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón, míg a kívánt év meg ne
jelenik. Nyomja a  gombot jobbra vag
nyomja meg a  gombot a 4 állású 
főkapcsolón az év beállításához. A kiválaszt
mező átugrik az óra szegmensre.

!e Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón, míg a kívánt óra érték 
meg nem jelenik. Nyomja a  gombot 
jobbra vagy nyomja meg a  gombot a
állású főkapcsolón az óra érték beállításáho
A kiválasztás mező átugrik a perc 
szegmensre.

!f Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón, míg a kívánt perc érték
meg nem jelenik. Nyomja a  gombot 
jobbra vagy nyomja meg a  gombot a
állású főkapcsolón a perc érték beállításáh

!g Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Gyorsbeállítás: nyomja a /  forgó-/
nyomógombot fel vagy le és tartsa ott vagy
nyomja meg és tartsa lenyomva a /  
gombot a 4 állású főkapcsolón, míg a kívánt

ENT
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ik, 
 

!a Válassza ki a [DST] opciót, majd nyomja meg 
a  forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 
4 állású főkapcsolón az [Auto], ON 
(bekapcsolva) vagy OFF (kikapcsolva) 
kiválasztásához, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a kiválasztás rögzítéséhez.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a kezdő-
képernyőre. (28.o)

ENT

ENT
!a Válassza ki a [Time zone] opciót, majd nyomja 
meg a forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.
!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 

vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón az időzóna 
kiválasztásához, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolóta kiválasztás rögzítéséhez.

Beállítási tartomány: [Auto] (automata) 
vagy [UTC-12:00] - [UTC +13:00]

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Nyári időszámítás (DST) 
A nyári időszámítás (DST) beállításához.
Ez a funkció a [Manual setting] (manuális
beállítás) esetén ki van kapcsolva.
Az alábbi szituációkban az [Auto] 
(automatikus) beállítás funckió nem műk
• Amennyiben a motorkerékpár nem 

rendelkezik navigációs rendszerrel.
• Amennyiben olyan területen motoroz

amely nem található meg a navigációs
térképen.

• Amikor nincs GPS-jel vétel, például 
alagútban.
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Rendszer visszaállítása
Az audiorendszert visszaállítja a gyári 
alapbeállításokra. Az összes beállítás, beleértve 
az előre beállított adatokat, visszaáll a gyárilag 
beállított értékekre.

!a Válassza ki a [System reset] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
uEgy visszaigazoló üzenet jelenik meg a 

képernyőn.
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!a

!b

!c
dszerinformációk
udiorendszerrel kapcsolatos különböző 
rmációkat jelenít meg:

Válassza ki a [System information] opciót, 
majd nyomja meg a forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.
Az alábbi információk jelennek meg. 
•Szoftverváltozat
•Hardverváltozat
•GPS-vétel státusza
•OSS szabályzott információk
Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Apple CarPlay/iPod
Kiválaszthatja, hogy az Apple CarPlay kapcso
latot vagy az iPod (USB) kapcsolatot használ
amikor iPhone-ját USB-kábellel csatlakoztatja
rendszerhez. 
A kapcsolat beállításainak módosításához húzza
az USB-kábelt az iPhone-ról egyszer, módosítsa
beállítást a menüben, majd csatlakoztassa újbó
iPhone-ját az USB-kábel segítségével.

!a Válassza ki az [Apple CarPlay] vagy [iPod] 
opciót, majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót a
csatlakozás módosításához.

Alapbeállítás: [Apple CarPlay] 

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Apple CarPlay: (106.o)

Audiofájl lejátszása: (104.o)

ENT

ENT
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!b Válassza ki a [YES] opciót az Apple CarPlay  
beállítások alaphelyzetbe állításához.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Apple CarPlay: (106.o)
!b Válassza a [YES] (igen) menüpontot a 
visszaállításhoz.
uA [YES] kiválasztását követően a rendszer 

újraindul.

Az Apple CarPlay beállítások alaphelyz
állítása
Visszaállítja a kiválasztást az Apple CarPla
lemondó nyilatkozatok képernyőn.

!a Válassza ki a [Restore Apple CarPlay set
opciót, majd nyomja meg a  forgó-
nyomógombot vagy az  kapcsoló
uEgy visszaigazoló üzenet jelenik m

képernyőn.

ENT
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tor mozgása közben nem végezhető el! A 
rral egy biztonságos helyen.
 az Apple CarPlay elindítása közben.

 funkcióval. Ha az intercom funkciót akarja használni, 
nkciót.
tője számára tilos a fejhallgató használata. Mindig 
t!

Bluetooth 2.1 + EDR
P (Hands Free Profile) 1.5-ös verzió
nced Audio Distribution Profile) 1.2-es verzió
io/Video Remote Control Profile) 1.4-es verzió
Phone Book Access Profile) 1.0-ás verzió
s Free Profile) 1.6-os (javasolt)/ 1.5-ös verzió

nced Audio Distribution Profile) 1.2-es verzió
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luetooth-beállítás
one vagy egyéb mobiltelefonokat és 
etooth®-képes headsetet csatlakoztathat 
etooth® segítségével.
otorkerékpárhoz 3 Bluetooth®-kapcsolat 
ható létre egyidejűleg.

elérhető eszközök a következők:
Phone pairing] (iPhone-hoz vagy más 

obiltelefonhoz) (87.o)

Rider HS pairing] (a vezető headsetjéhez) 
91.o)

Passenger HS pairing] (az utas 
eadsetjéhez) (91.o)

A támogatott Bluetooth®-verziók/profilok

• iPhone/Bluetooth®-eszköz párosítása a mo
párosításhoz parkoljon le a motorkerékpá

• A Bluetooth® kapcsolat nem hozható létre
• Motorkerékpárja nem rendelkezik intercom

használja a headsetbe épített intercom fu
• Néhány országban a motoros jármű veze

tartsa be a helyi előírásokat és törvényeke

Bluetooth®-verzió

Bluetooth®-profilok
(iPhone, mobiltelefon 
vagy Bluetooth®-képes 

eszköz)

HF
A2DP (Adva

AVRCP (Aud
PBAP (

Bluetooth®-profilok
(Vezető és utas 

headsethez)

HFP (Hand

A2DP (Adva
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!f A párosítást kérő üzenetben koppintson a 
„Pair” (párosítás) parancsra.

!g Az eszköz neve és PIN-kódja megjelenik a 
képernyőn. Válassza ki a [Pair] opciót, majd 
nyomja meg a forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

!h A párosítás sikeres befejezésekor egy 
visszaigazoló üzenet jelenik meg a 
képernyőn. Nyomja le a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!i  (Bluetooth® ikon) és  (készülék ikon), 
valamint a készülék neve mellett az elérhető 
funkciók ikonjai, megjelennek a képernyőn.

 : Telefon
 : Zene

!j Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

ENT

ENT
A telefon párosítása
A Bluetooth®-kapcsolat kétféle módon hozható 
létre.
• [From phone] (telefonról): az eszközön keres.
• [Inquiry] (keresés): a rendszerben keres.

Ez a funkció nem elérhető, amíg a 
motorkerékpár mozgásban van.

!a Engedélyezze a Bluetooth® funkciót készülékén.
uA részleteket keresse készüléke 

használati utasításában.

!b Válassza ki a [Bluetooth setting] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

!c Válassza ki a [Phone pairing] (telefon 
párosítás) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a beállítás menübe lépéshez.

[From phone] 

!d Válassza ki a [From phone] opciót, majd
nyomja meg a  forgó-/nyomógom
vagy az  kapcsolót.
uA rendszer két percig vár válaszra a

kijelölt eszköztől.

!e Koppintson a „Honda Goldwing 
(alapértelmezett név)” eszközre a kijelö
eszköz Bluetooth® beállítás menüjében.

ENT

ENT

ENT
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!i  (Bluetooth® ikon) és  (készülék ikon), 
valamint a készülék neve mellett az elérhető 
funkciók ikonjai, megjelennek a képernyőn.

 : Telefon
 : Zene

!j Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)
Ü
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[Inq

!d
uiry] (Keresés) 

Válassza ki az [Inquiry] (keresés) opciót, majd 
nyomja meg a forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
uA rendszer keresni kezdi a készüléket.

!e Az észlelt készülékek nevei megjelennek a
háttérképernyőn. Nyomja le a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót, 
hogy kilépjen a keresési módból.
uAmennyiben sok Bluetooth®-képes 

eszközt észlel, lehet, hogy a kiválaszta
kívánt eszköz a lista alján található, ezé
lépjen ki a keresés képernyőről és 
görgesse le a listát.

!f Válassza ki az eszközt, majd nyomja meg a
 forgó-/nyomógombot vagy az  

kapcsolót.

!g A párosítást kérő üzenetben koppintson a 
„Pair” (párosítás) parancsra.

!h A párosítás sikeres befejezésekor egy 
visszaigazoló üzenet jelenik meg a 
képernyőn. Nyomja le a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

ENT
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ENT
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!a Válassza ki a [Bluetooth setting] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

!b Válassza ki a [Phone pairing] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a beállítás menübe 
lépéshez.

!c Válassza ki a párosított eszközt, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.

!d Válassza ki a [Delete pairing] (párosítás 
törlése) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!e Egy visszaigazoló üzenet jelenik meg a 
képernyőn. Válassza ki a [YES] (igen) opciót, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!f  (Bluetooth® ikon) eltűnik a képernyőről.

ENT

ENT

ENT

ENT

ENT
Párosított eszköz manuális csatlakoztatása

!a Válassza ki a [Bluetooth setting] (Bluetooth 
beállítás) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!b Válassza ki a [Phone pairing] (telefon 
párosítás) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a beállítás menübe lépéshez.

!c Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt, 
majd nyomja meg a  forgó-/nyomó-
gombot vagy az  kapcsolót.

!d A párosítás végeztével egy visszaigazoló 
üzenet jelenik meg a képernyőn. Nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.

!e  (Bluetooth® ikon) és  (készülék iko
megjelenik a képernyőn, és egyéb funkci
nok lesznek láthatóak a készülék neve me
uA csatlakoztatott eszköz akkumuláto

státuszikonja csak a telefonkapcsolat
(Phone connection) létrehozását köv
jelenik meg.

A párosított eszköz automatikus 
újracsatlakoztatása
Amikor a gyújtáskapcsolót   vagy ACC á
kapcsolja, akkor a rendszer automatikusa
csatlakozik a regisztrált eszközhöz.
u Amennyiben a rendszer több párosított

eszközt észlel, abban az esetben a legut
csatlakoztatott eszközhöz fog csatlakozn

u Az újracsatlakozást követően automatikus
legutoljára lejátszott zeneszámot fogja lejá

A párosított eszköz törlése

ENT

ENT

ENT

ENT
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A funkciók lecsatlakoztatása:
!d Válassza ki a [Disconnect as phone] 

(lecsatlakoztatás telefonként) vagy a 
[Disconnect as music] (lecsatlakoztatás 
zeneként) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!e A rendelkezésre álló funkciók ikonjai eltűnnek 
az eszköz neve mellől.
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!a

!b

!c
ndelkezésre álló funkciók külön 
tlakoztatása/lecsatlakoztatása
atlakoztatott eszköztől függően, ez a 

kció lehet, hogy nem képes létrehozni a 
csolatot.

Válassza ki a [Bluetooth setting] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
Válassza ki a [Phone pairing] opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a beállítás menübe 
lépéshez.
Válassza ki a párosított eszközt, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.

A funkciók csatlakoztatása:
!d Válassza ki a [Connect as phone] (csatlakoz

tás telefonként) vagy a [Connect as music]
(csatlakoztatás zeneként) opciót, majd nyo
ja meg a  forgó-nyomógombot vagy a

 kapcsolót.

!e A rendelkezésre álló funkciók ikonjai 
megjelennek az eszköz neve mellett.ENT

ENT

ENT

ENT
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!e Az észlelt készülékek nevei megjelennek a 
háttérképernyőn. Nyomja le a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót, 
hogy kilépjen a keresési módból.

!f Válassza ki az eszközt, majd nyomja meg a 
 forgó-/nyomógombot vagy az  

kapcsolót.

!g A párosítás sikeres befejezésekor egy 
visszaigazoló üzenet jelenik meg a 
képernyőn. A kapcsolat típusától függően, a 
következő ikon jelenik meg a képernyőn.

 /  : a vezető headset párosításakor
 /  : az utas headset párosításakor

!h Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

A headset csatlakoztatása/
lecsatlakoztatása: (89.o)

ENT

ENT
Vezető headset párosítása/utas headset 
párosítása
Ez a funkció nem elérhető, amíg a 
motorkerékpár mozgásban van.

!a Engedélyezze a Bluetooth®-funkciót 
készülékén.
uA részleteket keresse készüléke 

használati utasításában.
!b Válassza ki a [Bluetooth setting] opciót, majd 

nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

!c Válassza ki a [Rider HS pairing] (vezető 
headset párosítás) vagy a [Passenger HS 
pairing] (utas headset párosítás) opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a beállítás menübe 
lépéshez.

!d Válassza ki az [Inquiry] opciót, majd nyo
meg a forgó-/nyomógombot vagy

 kapcsolót.

uA rendszer keresni kezdi a készülék

ENT

ENT

ENT
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!a

!b
ndszer nevének szerkesztése
ndszernek a kiválasztott eszköz kijelzőjén 

gjeleníteendő neve személyre szabható.

Válassza ki a [System name] (a rendszer neve) 
opciót, majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

A szerkesztő képernyő megjelenik. Törölje ki 
az aktuális nevet és írjon be egy újat.

A rendszer alapbeállított neve: Honda 
Goldwing
A headset alapbeállított neve: Honda Rider HS
Honda Passenger HS

!c Válassza az [OK] opciót, majd nyomja meg
 forgó-/nyomógombot vagy az  

kapcsolót.

ENT

ENT
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vást követően lefrissülnek.

!a Válassza ki a [Phonebook download] opciót, 
majd nyomja meg a forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 
vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón az [Auto] (automatikus) 
vagy [Manual] (manuális) kiválasztásához, 
majd  nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!c Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: Auto

ENT

ENT
❙ Telefonbeállítások
A telefonbeállítások konfigurálhatók.
Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
nyomja meg az /  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a beállítás menü kiválasztásához.
Nyomja le a  forgó-/nyomógombot vagy 
az  kapcsolót a kiválasztás rögzítéséhez.

A telefonbeállítások az alábbi lehetőségeket 
tartalmazzák:
• [Private mode] (privát mód) (93.o)

• [Phonebook download] (telefonkönyv 
letöltése) (93.o)

• [Mic. level] (mikrofon hangereje) (94.o)

Privát mód
Engedélyezheti vagy letilthatja a bejövő 
hívások megosztását az utas headsettel.

!a Válassza ki a [Private mode] opciót, maj
nyomja meg a  forgó-/nyomógom
vagy az  kapcsolót a funkció enge
lyezéséhez vagy letiltásához.

!b Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)
Ez a beállítás a bal kormányszár  ka
lójának megnyomásával és nyomva tartá
is konfigurálható telefonhívás közben.

Telefonkönyv letöltése
Engedélyezheti vagy letilthatja a telefonk
és a híváselőzmények automatikus impo
sát a motorkerékpár rendszerébe a telefo
rosításakor.
A rendszer maximum 1000 telefonkönyv
bejegyzést képes tárolni.
uMinden egyes névhez legfeljebb négy

telefonszám (otthon, munkahely, mob
egyéb) rögzíthető a telefonkönyvben

A telefonkönyv a telefon minden csatlak
tását követően lefrissül. A híváselőzmény
telefon minden csatlakoztatását, ill. mind

ENT
ENT
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!b

!c

Ren
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rofon hangereje
ikrofon hangerejét lehet vele állítani.

Válassza ki a [Mic. Level] opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.
Forgassa a  forgó-/nyomógombot vagy 
nyomja meg a /  gombot a 4 állású 
főkapcsolón a megfelelő szint 
kiválasztásához.
Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

delkezésre álló beállítási tartomány: 
 +7 szint
pbeállítás: 0. szint
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❙ Állomásválasztás
A rádiófrekvencia lépésenként 
programozható.
Az FM sávon a léptetés 100 kHz-enként 
történik.
Az AM sávon a léptetés 9 kHz-enként történik.

A frekvencián felfelé léptetéshez forgassa a 
 gombot jobbra, nyomja a  gombot 

felfelé vagy nyomja meg a  gombot a 4 
állású főkapcsolón.
u Automatikus keresés: Nyomja felfelé a  

gombot és tartsa ott vagy nyomja meg és 
tartsa lenyomva a  gombot a 4 állású 
főkapcsolón. Az audiorendszer addig keres, míg 
erős vételi jellel rendelkező állomást nem talál.

A frekvencián visszafelé léptetéshez forgassa a 
 gombot balra, nyomja a  gombot 

lefelé vagy nyomja meg a  gombot a 4 
állású főkapcsolón.
u Automatikus keresés: Nyomja lefelé a  

gombot és tartsa ott vagy nyomja meg és tart-
sa lenyomva a  gombot a 4 állású főkap-
csolón. Az audiorendszer addig keres, míg 
erős vételi jellel rendelkező állomást nem talál.
Az FM/AM rádió használata
Az audiorendszer egy AM/FM rádiót tartalmaz.
Nyomja meg a  (Forrás/Privát mód) kap-
csolót az FM/AM rádió kiválasztásához. 
(75.o)

Képernyőinformációk
[1] Sáv
[2] Beállított szám
[3] Jelenlegi frekvencia
[4] Beállított mód ([User Preset]/[Auto Pr
(felhasználó által beállított/automatikusa
beállított))
[5] Állomásnév  (96.o

[6] PTY (Program típus) 
(99.o)

[7] ST (sztereó) felirat
•A sztereoadás vételét az ST-visszajel

megjelenése jelzi a képernyőn. (A 
sztereovétel csak az FM sztereó 
műsorszórások esetén elérhető.)
Ha az FM sztereó vétel gyengül, akk
rádiókészülékbe épített speciális 
áramkörök a monó hangzás felé tol
hangot, hogy a közel azonos 
hangminőség fennmaradhasson, m
akkor is, ha az ST felirat látható mara
kijelzőn.

[8] TP (közlekedési hírek) felirat 
 (98.o)

[1] Sáv

[2] Beállított szám

[3] Jelenlegi frekvencia

[4] Beállított mód

[7] ST felirat
(FM rádió)

[5] Állomásnév
(FM rádió)

[6] Programtípus
(FM rádió)

[8] TP felirat
(FM rádió)

E/II E/ED/II ED típus

E/II E/ED/II ED típus

E/II E/ED/II ED típus
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Rádió adatrendszer (RDS) 

A rádió adatrendszer (RDS) tiszta vételi lehető-
séget biztosít mindegyik sávon, és segítségé-
vel könnyen kiválaszthatja kedvenc állomásait.
Számos országban az audiorendszerbe épített 
rádió adatrendszernek (RDS) köszönhetően 
sok hasznos kényelmi funkciót vehet igénybe.

❙ Alternatív frekvencia (AF)
Ha az AF-funkciót bekapcsolja, a rendszer au-
tomatikusan keresi a legerősebben fogható, 
ugyanezt a programot sugározó frekvenciát. 
Ezzel megelőzheti, hogy a vétel gyengülése-
kor újra kelljen keresgélni az adót.

E/II E/ED/II ED típus
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őre beállított állomások
atornák manuális tárolása:
dvenc rádióállomások eltárolhatóak.
M és 12 FM állomás rögzíthető a 

asználó általi beállítás módban.

Nyomja meg a forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a [User] (felhasználó) 
általi beállítás mód kiválasztásához.
Hangoljon az elmenteni kívánt állomásra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva  a forgó-
/nyomógombot vagy az  kapcsolót.
Válassza ki a kívánt programhely számot, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  
forgó/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

atornák automatikus tárolása:
ávol van otthonától, és az otthon beállított 
másokat már nem képes fogni a rádió, 
or használja az automatikus állomáskeresés 
kciót a helyi rádióadók megkereséséhez.

M és 12 FM állomás rögzíthető az 
omatikus beállítás módban.

!a Nyomja meg a  forgó-/nyomógombot
vagy az  kapcsolót az [Auto] 
(automatikus) beállítási mód kiválasztásáho

!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a forg
/nyomógombot vagy az  kapcsolót.
Az audiorendszer automatikusan az erős
vételi jellel rendelkező csatornákat keres
és tárolja el.
uA keresés megállításához válassza az 

[Abort] (megszakítás) funkciót.
uAmennyiben nehezen elérhető helye

motorozik, előfordulhat, hogy nem ta
12 rádióállomást.

uHa egyáltalán nem található állomás, 
akkor a már előre beállított állomások
megtartja a rendszer.

uAzonban ha csak egy csatornát is talál,
összes rögzített csatornát felülírja a 
rendszer.

Egy elmentett állomás kiválasztása:
!a Nyomja a forgó-/nyomógombot /

jobbra vagy balra, vagy nyomja meg a 
 gombot a 4 állású főkapcsolón egy elő

beállított állomás kiválasztásához.
!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  forg

/nyomógombot vagy az  kapcsolót.
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!c Válassza ki a [Regionalisation] (regionális 
beállítás) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a funkció ki- és bekapcsolásához.

Bekapcsolva (kipipálva): a rendszer 
automatikusan áthangol egy erősebb 
vételi jelre, ha az aktuális jelerősség 
csökken.
Kikapcsolva (nincs kipipálva): a rendszer 
a vételi jel erősségének csökkenése esetén 
sem állítja át a csatornákat.

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)

!d Visszatér az előző képernyőre vagy a kezdő-
képernyőre. (28.o)

ENT
Az AF-funkció ki- és bekapcsolása:
!a Nyomja meg a  (Forrás/Privát mód) 

kapcsolót az FM rádió kiválasztásához. 
(75.o)

!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
(kezdőképernyő) gombot/  
(kezdőképernyő) kapcsolót az RDS-beállítás 
menü megjelenítéséhez.

!c Válassza ki az [Alternative Frequency] 
(alternatív frekvencia) opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót a funkció ki- és 
bekapcsolásához.

Alapbeállítás: bekapcsolva (kipipálva)

!d Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

❙ Regionális beállítás
Amennyiben különböző rádióvételi 
területeken halad keresztül, ha bekapcso
regionális beállítás funkciót, a rendszer 
automatikusan áthangol egy másik helyi
rádióállomásra, amelynek erősebb a véte

A regionális funkció ki- és bekapcsolása:

!a Nyomja meg a  (Forrás/Privát mó
kapcsolót az FM rádió kiválasztásához. 
(75.o)

!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
dőképernyő) gombot/  (kezdőképe
kapcsolót az RDS-beállítás menü megje
téséhez.

ENT
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!d Ha egy olyan állomást választ, amely 
közlekedési információkat is sugároz, és a 
funkciót engedélyezi, akkor a „TP” felirat 
jelenik meg a képernyőn.

TP felirat
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egy olyan állomást választ, amely közleke-
i információkat is sugároz, akkor a „TP” fel-
 látható az állomás neve mellett. A rendszer 
omatikusan átvált a közlekedési hírekre, 
int közlekedéssel kapcsolatos információk 
znek.

ikor az EON (Enhanced Other Network, 
z Kiterjesztett egyéb hálózat) TP állomását 
sztja ki, a „TP” felirat akkor is látszik a kijel-
.
ON információk hivatkoznak más program-
gáltatásokra is, amelyek közlekedési informá-
at sugároznak, és amikor EON információkat 
 a készülék, a közlekedési hírek más prog-
szolgáltatáson keresztül is foghatók.

A TA-funkció ki- és bekapcsolása:
!a Nyomja meg a  (Forrás/Privát mód) 

kapcsolót az FM rádió kiválasztásához. 
(75.o)

!b Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
(kezdőképernyő) gombot/  
(kezdőképernyő) kapcsolót az RDS-beállítá
menü megjelenítéséhez.

!c Válassza ki a [Traffic Announcement] 
(közlekedési hírek) opciót, majd nyomja m
a  forgó-/nyomógombot vagy az 
kapcsolót a funkció ki- és bekapcsolásához

Alapbeállítás: kikapcsolva (nincs kipipálv

TP felirat ENT
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❙ PTY (Programtípus)
Ez a funkció ismerteti, hogy a kiválasztott RDS-
állomás milyen típusú műsort sugároz. 
Például, ha az állomás popzenét sugároz, 
akkor a „Pop Music” felirat látható a képernyőn. 
Ha kulturális programokat, akkor a „Culture” 
felirat látható. A főbb PTY-k (programtípusok) a 
következők:

Information: általános információk és 
tanácsok.
Pop Music: népszerű kereskedelmi popzene.
Serious Classical: klasszikus komolyzenei 
művek, általában nagyzenekari előadásban.
Other Music: egyéb zenei műfajok, mint pl. 
jazz, rhythm&blues, népzene, country, reggae.
Culture: nemzeti vagy regionális kulturális 
műsorok.
Varied: könnyű szórakoztató programok.
!e Közlekedési hírek beérkezése esetén egy 
felugró üzenet jelenik meg a képernyőn és az 
aktuálisan hallgatott audioforrást megszakítja 
a közlekedési hírek sugárzása.
A rendszer visszatér az előző audióforrásra 
a közlekedési hírek elhangzását követően.
uA közlekedési hírek megállításához 

nyomja meg a  forgó-/nyomó-
gombot vagy az  kapcsolót.

!f Visszatér az előző képernyőre vagy a 
kezdőképernyőre. (28.o)

A TA-funkció hangerejének beállítása:
A TA funkció-hangereje 30 fokozatban 
állítható.
A közlekedési hírek sugárzása közben ny
a VOL (hangerő) kart felfelé vagy lefelé, a k
hangerő beállításához
A közlekedési információkra vonatkozó ú
hangerőszintet a rendszer ideiglenesen 
eltárolja a memóriában. Így a következő 
alkalommal, amikor közlekedési informác
hallgat, ez az előzőleg tárolt hangerőszin
fog történni.

Hangerőszint tartomány: 0–30. szint

ENT
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d és egyéb eszközök:

Szabvány USB 2.0/3.0
Fájlrendszerek FAT32 (javasolt), FAT16, HFS+

Tárolókapacitás 256 MB-tól 64 GB-ig
Maximum 

mappaszint
8 szint

Maximum 
mappaszám

512 mappa

Maximum fájlok
65524 fájl (ugyanezen 

korlátozás egy mappában)
Maximális fájl-/

mappanév méret
255 karakter

Maximum 
fájlméret

2 GB (egy fájl)

iOS 10 vagy újabb verzió

iOS 9 vagy újabb verzió

Nem támogatott
Nem támogatott
Nem támogatott
Nem támogatott
Nem támogatott
Nem támogatott
Ü
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 iPhone/iPod/USB-eszközök csatla-
ztatása
iPhone/iPod/USB-eszközök megfelelő 
ellel vagy az USB-meghajtó közvetlenül is 
tlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.
nyosodjon meg róla, hogy az eszközhöz 
 USB-kábelt használja a csatlakoztatáshoz.

gyes USB-meghajtók lehet, hogy nem 
ámogatottak vagy nem kompatibilisek, 
zért nem megfelelő működést okozhatnak, 
l. a lejátszás akadozik vagy késik.
e használjon merevlemezt vagy memória-
ártya-olvasót, melyek károsíthatják az esz-
özt és a rajta levő adatokat egyaránt! 
mennyiben véletlenül csatlakoztatott ilyen 
szközt, kapcsolja a gyújtáskapcsolót  ál-

ásba, és távolítsa el.

❙ Kompatibilis eszközök
Az audiorendszerrel kompatibilis iPhone, iPo

USB-meghajtó

iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 
6s Plus/iPhone 6s/

iPhone 6 Plus/iPhone 6/
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5

iPod touch® 6. generációs
iPod touch® 5. generációs
iPod nano® 7. generációs

iPad/iPad Air/iPad Mini (összes modell)
iPod classic/iPod shuffle

Merevlemez
Kártyaolvasó

CD/DVD/FD-meghajtó
USB-tár
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kozhat, mint például a készülék vagy a hangszórók 

at, hogy a zenei információk nem megfelelően jelennek 

rszágokban.

192/

zat
❙ Audiofájlok az eszközön
Az eszközön található MP3-/WMA-/WAV-fájlok az alábbi specifikációk esetén játszhatók le.

• Más típusú kiterjesztéseket ne szerkesszen! Az ilyen jellegű fájlok lejátszása problémákat o
meghibásodását.

• Az audiofájlok zenei információihoz használt karakterkódolás típusától függően előfordulh
meg.

A Windows Media a Microsoft Corporation. bejegyzett márkavédjegye az USA-ban és más o

MP3

Szabvány MPEG1 Audio Layer 3
Fájlkiterjesztés .mp3

Mintavételezési frekvencia
(kHz)

32/44,1/48

Bitráta (kbit/s)
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/

224/256/320/VBR

Elérhető címkék
ID3v2 (v2.2/v2.3/v2.4)

ID3v1 (v1.0/v1.1)

WMA

Szabvány Windows Media Audio 7/8/9-es válto
Fájlkiterjesztés .wma

Digitális jogok kezelése (DRM) Nem támogatott
Mintavételezési frekvencia (kHz) 16/22,05/32/44,1/48

Bitráta (kbit/s) 5-320/VBR
Elérhető címkék ASF

WAV
Szabvány WAVE

Fájlkiterjesztés .wav
Mintavételezési frekvencia (kHz) 16/22,05/32/44,1/48
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❙ Az iPhone/iPod/USB-eszközök 
lecsatlakoztatása

Az iPhone/iPod/USB-eszközök bármikor 
lecsatlakoztathatóak. Kövesse az eszközök 
utasításait, hogy hogyan csatlakoztassa le az 
eszközt az USB-kábelről.

A lecsatlakoztatást követően az USB-ikon 
eltűnik a képernyőről.
Ü
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❙ Az
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Há
 iPhone/iPod/USB-eszközök csatlakoztatása !a
Nyissa ki a hátsó dobozt. (135.o)

Nyissa ki az idom tárolórekesz fedelet. 
(138.o)

!b Az iPhone/iPod/USB-eszközök megfelelő 
kábellel vagy az USB-meghajtó közvetlenü
csatlakoztatható az USB-csatlakozóhoz.
A csatlakozást követően az USB-ikon 
jelenik meg a képernyőn.

!c Tárolja az eszközt a hátsó dobozban 
( ) vagy az idom tárolórekeszben
( ).

!d Csukja be a hátsó dobozt vagy az idom 
tárolórekeszt.

om tárolórekesz

iPhone/iPod/USB-eszközök

Megfelelő kábel a csatlakozta-
tandó eszközhöz

B-csatlakozó

Megfelelő kábel a 
csatlakoztatandó eszközhöz

SB-csatlakozó

iPhone/iPod/
USB-eszközök

1800DA

éve a GL1800DA

tsó doboz

GL1800DA

Kivéve a GL1800DA

USB-ikon

GL1800DA
Kivéve a GL1800DA
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• Soha ne hagyja az eszközt a motor-
kerékpárban! A magas hőmérséklettől 
megsérülhetnek.

• Mindig olvassa el az eszközhöz tartozó 
óvintézkedési utasításokat.

• Egyes USB-meghajtók nem minden esetben 
vagy csak korlátozottan használhatóak.

• Javasoljuk, hogy lejátszás előtt készítsen 
biztonsági mentést az adatokról.

• Az iPhone, iPod vagy némely USB-eszköz az 
USB-kábel segítségével tölthető, 
amennyiben a gyújtáskapcsoló  vagy ACC 
állásban van. A töltés lehet, hogy a 
szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

• Javasoljuk, hogy az eszközt helyezze egy 
puha tokba, vagy tekerje be puha anyaggal 
a sérülések megelőzése érdekében.

• Legyen óvatos, nehogy nedvesség érje az 
USB-csatlakozót!

• Ne csatlakoztasson USB-elosztóegységet!
• Ne csatlakoztasson nem kompatibilis 

eszközöket!
• Ha az audiorendszer nem ismeri fel az 

eszközt, próbálja meg néhányszor 
újracsatlakoztatni vagy újraindítani.
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❙ Egy zeneszám lejátszása
!a Csatlakoztassa az eszközt.

Bluetooth-beállítás: (86.o)
iPhone/iPod/USB-eszközök 
csatlakoztatása: (102.o)

!b Válassza ki a hangkimeneti eszközt. (75.o)
!c Nyomja meg a  kapcsolót az [USB], 

[iPod] vagy [Bluetooth] kiválasztásához.
!d Nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 

vagy az  kapcsolót a lejátszási lista 
megjelenítéséhez. (106.o)

!e Válassza ki a lejátszani kívánt, támogatott 
audiofájlt. (101.o)

!f Nyomja meg a forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a zeneszám 
lejátszásához.

ENT

ENT
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Az a
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[8] B
diolejátszás
udiorendszer képes az USB- vagy 
tooth®-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott 
özökön tárolt zeneszámok lejátszására.

Képernyőinformációk
A képernyőn megjelenő információ függ a 
csatlakoztatott eszköztől és az éppen lejátszo
audiofájl típusától.
A rendszer az ID3 típusú címkeinformációka
támogatja. Amennyiben a lejátszott szám ne
rendelkezik ID3 címkével, abban az esetben
zeneszám címe vagy a fájl neve lesz látható
[1] Jelenlegi audiomód
[2] Zeneszám címe
[3] Előadó neve
[4] Album címe (Mappa neve)
[5] Lejátszási idő
[6] Folyamatjelző sáv
[7] Teljes idő
[8] Borítókép (Csak akkor jelenik meg, ha az 

eszköz USB-n keresztül csatlakozik és a 
zeneszámhoz tartozik kép.)

[2] Zeneszám címe

[3] Előadó neve

[4] Album címe

[7] Teljes idő

[6] Folyamatjelző sávorítókép

[5] Lejátszási idő

[1] Jelenlegi audiomód
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❙ A lejátszási mód kiválasztása
Ismétlés és véletlen lejátszási módok választ-
hatóak ki.
A módok közötti váltáshoz nyomja meg és 
tartsa lenyomva a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.

iPod és Bluetooth®-eszközök lejátszása esetén
•  Album ismétlése lejátszási mód: az 

aktuális album összes zeneszámát 
megismétli.

•  Zeneszám ismétlése lejátszási mód: 
megismétli az aktuális zeneszámot.

•  Album véletlenszerű lejátszási mód: az 
aktuális album zeneszámait véletlenszerű 
sorrendben játssza le.

ENT
❙ Egy zeneszám pillanatnyi megállítása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
kapcsolót egy zeneszám pillanatnyi 
megállításához.
uEgy átlós vonal jelenik meg a hangkimenet 

státuszjelző ikonon a képernyőn.

A zeneszám folytatásához működtesse a 
 kart, miközben a hang le van némítva.

❙ Váltás zeneszámok között
A következő zeneszámra ugráshoz nyom

 forgó-/nyomógombot jobbra vagy
nyomja meg  gombot a 4 állású 
főkapcsolón.
Az éppen hallgatott vagy az előző zenes
elejére való ugráshoz nyomja a  forg
nyomógombot balra vagy nyomja meg 
gombot a 4 állású főkapcsolón.

❙ Az album (mappa) váltása
A következő albumra (mappára) váltásho
nyomja a  forgó-/nyomógombot jo
és tartsa ott vagy nyomja meg és tartsa l
nyomva a  gombot a 4 állású főkapcs
Az előző albumra (mappára) váltáshoz ny
a  forgó-/nyomógombot balra és ta
ott vagy nyomja meg és tartsa lenyomva 
gombot a 4 állású főkapcsolón.

Hangkimenet státuszjelző ikon

VOL
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!c Válassza ki a kívánt tételt a lejátszási listából, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

• A rendelkezésre álló funkciók eltérőek 
lehetnek a csatlakoztatott eszköztől és az 
éppen lejátszott fájl típusától függően.

• Amennyiben egy iPhone az Apple CarPlay-
en keresztül van csatlakoztatva, az iPod/
USB-forrás nem elérhető, és a telefonon 
található audiofájlok csak az Apple CarPlay-
en keresztül játszhatóak le.

Apple CarPlay
Amennyiben egy Apple CarPlay-kompatibilis 
iPhone készüléket csatlakoztat a rendszerhez 
USB-n keresztül, akkor az iPhone kijelzője 
helyett használhatja a multifunkcionális 
kijelzőt a telefonhívások elvégzésére, 
zenehallgatásra, térképek megtekintésére 
(navigáció) és az üzenetek elolvasására.

• Az Apple CarPlay-jel az iOS 10 vagy újabb 
operációs rendszerrel rendelkező iPhone 7 
Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/
iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 
5s/iPhone 5c/iPhone 5 készülékek 
kompatibilisek.
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-eszköz lejátszása esetén
 Ismétlés lejátszási mód: 

Amikor a lejátszás a [Folders] (mappák) 
lejátszási listából történik, az aktuális mappa 
összes zeneszámát megismétli.
Amikor a lejátszás a [Songs] (zeneszámok) 
lejátszási listából történik, az USB-eszközön 
található összes zeneszámot megismétli.

 Zeneszám ismétlése lejátszási mód: 
egismétli az aktuális zeneszámot.

 Véletlenszerű lejátszási mód: 
Amikor a lejátszás a [Folders] (mappák) 
lejátszási listából történik, az aktuális mappa 
zeneszámait véletlenszerű sorrendben 
játssza le.
Amikor a lejátszás a [Songs] (zeneszámok) 
lejátszási listából történik, az USB-eszköz 
összes zeneszámát véletlenszerű sorrendben 
játssza le.

❙ Egy zeneszám kiválasztása a lejátszási 
listáról

A csatlakoztatott eszköztől függően különb
ző listákból választhat ki egy zeneszámot.

!a Nyomja meg a  forgó-/nyomógombot
vagy az  kapcsolót a lejátszási lista 
megjelenítéséhez.

!b Nyomja meg a /  gombot a 4 állású
főkapcsolón a lejátszási lista fülek közötti 
váltáshoz.
Ha iPod vagy Bluetooth®-képes eszkö
van csatlakoztatva: [Artists] (előadók) 
→[Albums] (albumok) →[Playlist] 
(lejátszási listák) →[Songs] (zeneszámok
→[Genres] (műfajok)
Ha USB-eszköz van csatlakoztatva: 
[Folders] (mappák) →[Songs] 
(zeneszámok)

ENT
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technológiákban végzett módosítások, 
továbbá az új vagy átdolgozott kormányzati 
szabályozások az Apple CarPlay működésében 
és szolgáltatásában kimaradást vagy esetleges 
megszűnést okozhatnak.
A Honda nem vállal garanciát vagy jótállást az 
Apple CarPlay jövőbeni teljesítményéért vagy 
működéséért.

A harmadik felek által fejlesztett alkalmazások 
is használhatóak, amennyiben azok 
kompatibilisek az Apple CarPlay-jel. A 
kompatibilis alkalmazásokkal kapcsolatos 
információkat keresse az Apple honlapján.

❙ A felhasználóra és a járműre vonatkozó 
információk használata

Az iPhone-jára, ill. onnan az Apple CarPlay által 
továbbított felhasználói és járműinformációk 
felhasználását és kezelését az Apple iOS 
használati feltételei és az Apple adatvédelmi 
irányelve szabályozza.
• Az iPhone Apple CarPlay-hez való 
csatlakoztatása és a kompatibilis 
alkalmazások elindítása előtt parkoljon le 
egy biztonságos helyen.

• A Honda semmilyen, az iPhone használatá-
ból eredő meghibásodásért nem vállal fele-
lősséget.

• Ha a mobilhálózati kapcsolat a környezeti 
feltételek vagy nem megfelelő jelerősség 
miatt nem stabil, az Apple CarPlay funkció 
lehet, hogy nem lesz elérhető.

• Az Apple CarPlay használatához szükséges a 
headset csatlakozatása. Amennyiben a 
headset-kapcsolat a headset elemének 
lemerülése vagy kommunikációs probléma 
miatt megszakad, az Apple CarPlay addig 
nem használható, míg a kapcsolatot helyre 
nem állítja.

• Az Apple CarPlay nem vezérelhető a 
központi panel kapcsolóin/az interfész 
forgó-/nyomógombon keresztül, ha a 
motorkerékpár mozgásban van.

• A csatlakozatott eszköztől és iOS verziótól 
függően a kijelzőn megjelenő alkalmazások 
és menüpontok változhatnak.

• Amikor az Apple CarPlay-hez csatlakozás 
aktív, telefonhívásokat csak az Apple 

CarPlay-en keresztül lehet lebonyolítan
Amennyiben Bluetooth®-kihangosításs
szeretne hívást kezdeményezni, 
csatlakoztassa le az USB-kábelt iPhone
és csatlakoztassa Bluetooth®-on kereszt
Párosított eszköz csatlakoztatása
(89.o)

• Az Apple CarPlay működésével kapcso
információkra, illetve arra vonatkozóan
hogy az Apple CarPlay mely országokb
régiókban elérhető, keresse fel az App
honlapját.

• Az Apple CarPlay nem használható US
csatlakozóhelyen keresztül csatlakozta
USB-kapcsolattal.

• Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett
márkavédjegye.

❙ Az Apple CarPlay működésének feltéte
korlátai

Az Apple CarPlay működéséhez kompati
iPhone, aktív mobilhálózati kapcsolat és m
előfizetés szükséges. Itt a mobilszolgáltat
által nyújtott/számlázott költségek 
érvényesek.

Az operációs rendszerben, hardverben, 
szoftverben és egyéb az Apple CarPlay 
működésének biztosításához szükséges 
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❙ Apple CarPlay menü

Vissza az Apple CarPlay 
menüképernyőre

Telefon

Vissza a kezdőképernyőre

ÜzenetekZene
Térképe

Kezdőképernyő

Apple CarPlay menü képernyő

Lépjen az Apple CarPlay menüképernyőre
Ü
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!a
!b
!c
 Apple CarPlay beállítása
pple CarPlay használata során bizonyos 

asználói és járműinformációk (mint pl. a 
ű tartózkodási helye, sebessége és állapo-
erülnek át az iPhone-ról az Apple CarPlay 

dszerbe, hogy növeljék a felhasználói él-
nyt. A képernyőn először ezen információ-
gosztáshoz hozzá kell járulnia.

Engedélyezze az Apple CarPlay beállítást. 
(84.o)
Párosítsa a headseteket. (91.o)
Csatlakoztassa az iPhone-t a hátsó dobozban 

 vagy idom tárolózsebben 
 található USB-kimenethez. 

(102.o)

uAz iPhone csatlakoztatását követően 
amennyiben a rendszer iPod-ként ismeri 
fel, húzza ki az USB kábelt, és engedé-
lyezze az Apple CarPlay-t (84.o), 
majd csatlakoztassa az USB-kábelt újra.

!d A lemondó nyilatkozat megjelenése eseté
válassza ki az [Enable once] vagy az [Alway
enable] opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

[Enable once]: a használatot csak egysz
engedélyezi. (Az előugró ablak a követke
alkalommal is megjelenik.)
[Always enable]: a használatot mindig 
engedélyezi. (Az előugró ablak nem jelen
meg újra.)
[Cancel]: nem járul hozzá a használatho
Amennyiben a [Cancel] (mégse) opciót 
választotta, abban az esetben iPod-ként
tudja csatlakoztatni.

!e Az Apple CarPlay menüképernyője 
megjelenik.

GL1800DA
Kivéve GL1800DA

ENT
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A Siri nem biztos, hogy azonnal felismeri a 
vezetés közben fellépő menetszél vagy külső 
zajok miatt. Ebben az esetben próbáljon 
módosítani a mikrofon helyzetén vagy állítson 
a szélvédő magasságán. (143.o)

Parancsok/kérdések példaképpen (Siri)
• Hívja fel az apámat a munkahelyi telefonján
• Mi ez a zeneszám?
• Mi az időjárás-előrejelzés holnapra?
• Olvassa be a legutolsó e-mailemet.
További információk érdekében kérjük, 
látogasson el a www.apple.com/ios/siri 
weboldalra.

A Siri kikapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  
kapcsolót a bal kormányszáron.

Siri az Apple Inc. bejegyzett márkavédjegye.
Telefon
Hozzáfér a címlistához, hívásokat 
kezdeményezhet vagy meghallgathatja a 
hangpostáját.

Zene
Az iPhone-on tárolt zeneszámokat játssza le.

Térképek
Megjeleníti az Apple CarPlay térképet, és 
használhatja a navigáció funkciót úgy, 
ahogyan azt az iPhone-on tenné.
u Egyszerre csak egy navigációs rendszer (a rend-

szerre előre telepített navigáció vagy az Apple 
CarPlay) működtethető. Amikor az egyik rendszert 
használja, a másik rendszeren beállított előző úti 
célra vezetés törlésre kerül, és az aktuálisan hasz-
nált rendszer fogja Önt elvezetni úti céljához.

Üzenetek
Ellenőrizheti és válaszolhat az üzeneteire vagy 
éppen felolvastathatja őket.

Honda
Vissza a kezdő képernyőre.

Vissza az Apple CarPlay menüképernyőre.

❙ Az Apple CarPlay használata a Siri 
alkalmazással

A Siri aktiválásához, azt először párosítani
használandó eszközzel, pl. a headsettel. 
(91.o)

A Siri aktiválása

!a Indítsa el az Apple CarPlay-t. (108.o)
!b Az iPhone készüléken engedélyezze a S

alkalmazást.
uAmennyiben szükséges, használja 

iPhone használati útmutatóját.
!c Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

kapcsolót a bal kormányszáron.
!d Mondjon egy utasítást a párosított 

headsetbe.
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❙ Telefonhívás
Telefonhívást a telefonszám megadásával, az 
importált telefonkönyvből, a híváselőzmé-
nyekből vagy a gyorstárcsázó gombokkal is 
bonyolíthat.
A hívásmód váltásához nyomja meg 
a /  gombot a 4 állású főkapcsolón.
Az alábbi hívásmódokat sorolja fel: 
[Speed Dial] (gyorstárcsázás) (111.o) → 
[Phonebook] (telefonkönyv) (114.o) → [Call 
History] (híváselőzmények) (114.o) →[Dial 
by Number] (szám megadása)(111.o)

A telefonhangerő beállítása: (75.o)

Az utas headsetjén való híváskezelés ki-/
bekapcsolása: (93.o)

• Egyes manuális beállításokat a motorkerék-
pár mozgó állapotában nem lehet elvégezni. 
A kiszürkített funkciók csak a motorkerékpár 
álló helyzetében működtethetők.

• A motorkerékpár mozgása közben csak a hí-
váselőzmények vagy az eltárolt gyorstárcsá-
zó számok listájából válogatva kezdemé-
nyezhet hívásokat. Ha azonban az Apple 
CarPlay aktív, abban az esetben a Siri be-
szédvezérlés rendszer segítségével kezde-
ményezhet hívásokat a motorkerékpár moz-
gása közben is. (109.o)
Ü
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luetooth® kihangosító hívás haszná-

luetooth® kihangosító hívás funkció 
ítségével hívásokat tud kezdeményezni és 
adni a motorkerékpár audiorendszerén 
sztül, a telefon kézbe vétele nélkül.
nkció használatához Bluetooth®-kompatibilis 

biltelefon szükséges és Bluetooth®-képes 
dsetek.
 kihangosító hívás nem vezérelhető a köz-
onti panelről/interfész forgó-/nyomó-
ombbal a motorkerékpár vezetése közben.
mennyiben a Bluetooth®-kapcsolat a 
örülmények vagy a rádióhullámok vételi 
eltételei miatt instabillá válik, a kihangosító 
ívás funkció lehet, hogy nem lesz elérhető.
a vezetés közben beszél, a menetszél vagy 
ülső zajok miatt nehezen hallható lehet. 
bben az esetben próbáljon módosítani a 
ikrofon helyzetén vagy állítson a szélvédő 
agasságán. (143.o)

ívásindítás vagy -fogadás esetén az 
udiokimenet automatikusan átvált 
angszóróról headsetre. (Akkor is, ha a 
eadset nincs csatlakoztatva.)

❙ Előkészületek
!a Csatlakoztassa a párosított mobiltelefonna

(86.o)

uAmennyiben a telefonkönyv 
importálása funkció engedélyezve van
abban az esetben a telefonkönyv és a
híváselőzmények automatikusan 
importálásra kerülnek. 
A telefonkönyv a telefon minden 
csatlakoztatását követően lefrissül. 
A híváselőzmények a telefon minden 
csatlakoztatását, ill. minden hívást 
követően lefrissülnek.

A telefonkönyv letöltése: (93.o)
!b Csatlakoztassa a párosított headseteket 

(vezető és utas). (91.o)
!c Lépjen be a telefon képernyőjére. (27.o
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Hívás kezdeményezése gyorstárcsázással 
[Speed dial]
Ezt a funkciót a motorkerékpár mozgása 
közben is használhatja.
Ehhez a funkcióhoz először telefonszámokat 
kell a gyorstárcsázás számaihoz hozzárendelni. 
(112.o)

Maximum 20 gyorstárcsázás telefonszám 
bejegyzést képes a rendszer tárolni.
!a Válassza ki [Speed dial] opciót.
!b Válassza ki a tárcsázni kívánt számot, majd 

nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
A tárcsázás automatikusan megtörténik.

!c A hívás befejezéséhez, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a  (hangvezérlés) kapcsolót a 
bal kormányszáron.
uAz [End call] (hívás befejezése) menüpont 

kiválasztása a képernyőn hasonló 
eredményre vezet.

ENT
Hívás kezdeményezése telefonszám 
megadásával [Dial by number]
Ez a funkció a motorkerékpár mozgó 
állapotában nem elérhető.

!a Válassza ki a [Dial by number] opciót.
!b Forgassa el a  forgó-/nyomógombot 

vagy nyomja meg a /  gombot a 4 
állású főkapcsolón a telefonszám 
megadásához, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót a telefonszám rögzítéséhez.

!c Válassza a [Dial] (tárcsázás) opciót, majd 
nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót a hívás 
elvégzéséhez.
uA hívás törléséhez nyomja meg a  

forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!d A hívás befejezéséhez, nyomja meg és 
lenyomva a  (hangvezérlés) kapcso
bal kormányszáron.
uAz [End call] (hívás befejezése) menüp

kiválasztása a képernyőn hasonló 
eredményre vezet.

ENT

ENT

ENT
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A [Call history]/[Phonebook] menüpontból:
!a Válassza ki a [Call history] (híváselőzmények) 

vagy [Phonebook] (telefonkönyv) opciót.
!b Válassza ki a tárolni kívánt telefonszámot, 

majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  
(kezdőképernyő) gombot/  
(kezdőképernyő) kapcsolót.

!b Válassza ki a [Save as Speed Dial] (mentés 
gyorstárcsázásként) opciót, majd nyomja 
meg a  forgó-/nyomógombot vagy az 

 kapcsolót.

A telefonszám eltárolásra kerül a gyors-
tárcsázás listában.
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efonszám tárolása a gyorstárcsázás 
ájában
om különböző módon lehet ezeket a 

okat eltárolni.

A [Speed Dial] menüpontból:
!a Válassza ki a [Speed dial] opciót.
!b Válassza ki az [Add speed dial] (gyorstárcsáz

hozzáadása) opciót, majd nyomja meg a 
forgó-/nyomógombot vagy az  

kapcsolót.
!c A telefonkönyv megjelenik.

uAmennyiben a telefonkönyv importál
sa funkció ki van kapcsolva, abban az 
esetben válassza a [YES] (igen) menü-
pontot a telefonkönyv manuális impo
tálásához.

!d Válassza ki a tárolni kívánt telefonszámot, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a 
(kezdőképernyő) gombot/  (kezdőképe
nyő) kapcsolót.
A telefonszám eltárolásra kerül a gyors-
tárcsázás listában.

ENT
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Egy elmentett gyorstárcsázás szám törlése
!a Válassza ki a [Speed dial] opciót.
!b Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, 

majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  
(kezdőképernyő) gombot/  
(kezdőképernyő) kapcsolót.

!b Válassza ki a [Delete] (törlés) vagy [Delete all] 
(összes törlése) opciót, majd nyomja meg a 

 forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!d Egy visszaigazoló üzenet jelenik meg a 
képernyőn. Válassza ki a [YES] (igen) opciót, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

ENT

ENT
A gyorstárcsázás lista sorba rendezése
!a Válassza ki a [Speed dial] opciót, majd nyomja 

meg és tartsa lenyomva a  (kezdőképer-
nyő) gombot/  (kezdőképernyő) kapcsolót.

!b Válassza ki a [Rearrange speed dial] 
(gyorstárcsázás sorba rendezése) opciót, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.

!c Válassza ki a listában másik helyre rendezni 
kívánt telefonszámot, majd nyomja meg a 

 forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót

!d Forgassa el a forgó-/nyomógombo
nyomja meg a /  gombot a 4 áll
főkapcsolón a gyorstárcsázás lista sorba
rendezéséhez.

!e Nyomja meg a  forgó-/nyomógom
vagy az  kapcsolót a kiválasztás 
rögzítéséhez.

ENT

ENT

ENT
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Telefonhívás kezdeményezése a 
híváselőzményekből [Call history]
Ezt a funkciót a motorkerékpár mozgása 
közben is használhatja.
A híváselőzmények az utolsó 30 tárcsázott, 
fogadott vagy elmulasztott hívást jeleníti meg.

!a Válassza ki a [Call history] menüt.
!b Válassza ki a tárcsázni kívánt számot, majd 

nyomja meg a  forgó-/nyomógombot 
vagy az  kapcsolót.
•  : Tárcsázott szám
•  : Fogadott hívás
•  (piros) Nem fogadott hívás

!c A hívás befejezéséhez, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a  (hangvezérlés) kapcsolót a 
bal kormányszáron.
uAz [End call] (hívás befejezése) menüpont ki-

választása a képernyőn hasonló eredményre 
vezet.
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efonhívás kezdeményezése az importált 
fonkönyvből [Phonebook]
 funkció nem elérhető, amíg a 
torkerékpár mozgásban van.
ennyiben a telefonkönyv importálása 
kció engedélyezve van, abban az esetben a 
fonkönyv és a híváselőzmények 
omatikusan importálásra kerülnek.
lefonkönyv letöltése: (93.o)

ennyiben az importálás funkció nincsen 
edélyezve, abban az esetben egy előugró 
k jelenik meg a képernyőn. 
lefonkönyv manuális importálásához. 
ssza ki a [YES] (igen) opciót, majd nyomja 

g a  forgó-/nyomógombot vagy az 
 kapcsolót.

!a Válassza ki a [Phonebook] menüt.
!b A telefonkönyv abc sorrendben kerül 

eltárolásra.
Válassza ki a nevet, majd nyomja meg a 

 forgó-/nyomógombot vagy az 
kapcsolót.

!c Válassza ki a tárcsázandó telefonszámot, 
majd nyomja meg a  forgó-/
nyomógombot vagy az  kapcsolót.
A tárcsázás automatikusan megtörténik.

!d A hívás befejezéséhez, nyomja meg és tart
lenyomva a  (hangvezérlés) kapcsolót 
bal kormányszáron.
uAz [End call] (hívás befejezése) menü-

pont kiválasztása a képernyőn hasonló
eredményre vezet.
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Telefonhívás elutasítása
Beérkező telefonhívás esetén nyomja meg és 
tartsa lenyomva a  kapcsolót a bal 
kormányszáron a telefonhívás elutasításához.
u A [Reject] hívás elutasítása menüpont kiválasztá-

sa a képernyőn hasonló eredményre vezet.

Telefonhívás befejezése
Telefonhívás közben, nyomja meg és tartsa 
lenyomva a  kapcsolót a bal 
kormányszáron a telefonhívás befejezéséhez.
u Az [End call] (hívás befejezése) menüpont kivá-

lasztása a képernyőn hasonló eredményre vezet.
❙ Telefonhívás fogadása
Beérkező hívás esetén megszólal egy 
figyelmeztető hang, és a bejövő hívások 
(Incoming Call) képernyő jelenik meg.

Csengőhang
Amennyiben a csatlakoztatott telefon 
támogatja ezt a funkciót abban az esetben a 
telefonon beállított csengőhang lesz hallható.
Amennyiben a „telefon csengőhangja” funkció 
nem támogatott, abban az esetben az 
audiorendszerben tárolt csengőhang lesz 
hallható.

Telefonhívás fogadása
Beérkező telefonhívás esetén nyomja me

 kapcsolót a bal kormányszáron a tele
hívás fogadásához.
u Az [Accept] (hívás fogadása) opció kiválasz

képernyőn hasonló eredményre vezet.

A telefonhangerő beállítása (75.o)

Az utas headsetjén való híváskezelés k
bekapcsolása: (93.o)

 kapcsoló
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Telefonhívások közötti váltás

Válassza ki a [Switch calls] (telefonhívás 
átváltása) opciót, majd nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

A folyamatban lévő telefonhívás befejezése
!a Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

kapcsolót a bal kormányszáron a második 
telefonhívás befejezéséhez.
uAz [End call] (hívás befejezése) 

menüpont kiválasztása a képernyőn 
hasonló eredményre vezet.

!b A rendszer visszatér az első, várakozó 
módban lévő híváshoz.
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bb hívás kezdeményezése
b hívást is kezelhet egyszerre, amennyiben 
atlakoztatott telefon támogatja a hívás-
koztatást.

 második telefonhívás fogadása
rkező telefonhívás esetén nyomja meg a 
 kapcsolót a bal kormányszáron a 
fonhívás fogadásához.
ennyiben a hívó fél válaszol, abban az 
tben az első hívás várakoztatás módba 
l.
z [Accept] (hívás fogadása) opció kiválasztása a 
épernyőn hasonló eredményre vezet.

Egy második telefonhívás kezdeményezé

!a Telefonhívás közben, válassza ki a [Dial] 
(tárcsázás) opciót, és nyomja meg a  
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.

!b Válassza ki a telefonszámot a [Speed dial], 
[Phonebook] vagy [Call history] menükből
vagy adjon meg egy telefonszámot a [Dial 
number] menüben.
uA hívásmód váltásához nyomja meg a

/  gombot a 4 állású főkapcsoló
!c A második kimenő hívás megkezdődik 

Amennyiben a hívó fél válaszol, abban az 
esetben az első hívás várakoztatás módba 
kerül.
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❙ DTMF-hangok küldése a hívás során
Hívás közben DTMF (Dual Tone Multi 
Frequency) hangokat tud küldeni.
Ez a funkció menü-vezérelt telefonrendszerek 
esetén lehet hasznos.
Ez a funkció nem elérhető, amíg a motor-
kerékpár mozgásban van.

!a Telefonhívás közben, válassza ki a [Touc
tones] (érintés hangok) opciót, majd ny
meg a  forgó-/nyomógombot vagy

 kapcsolót.
!b DTMF-hang küldéséhez válasszon egy 

számbillentyűt, majd nyomja meg a 
forgó-/nyomógombot vagy az  
kapcsolót.
uAz előző képernyőre visszatéréshe

válassza a [Quit] (kilépés) opciót és
nyomja meg a  forgó-/nyomó-
gombot vagy az  kapcsolót.

ENT

ENT

ENT



A motor beindítása
 

)

 
e-
n 

!e Nyomja meg az indítógombot gázadás 
nélkül.
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lábbi műveletsort követve indítsa be a 
ort, függetlenül attól, hogy a motor hideg 
 meleg.

motorkerékpár Honda SMART kulcs rend-
el van felszerelve. Motorozás közben min-
artsa magánál a Honda SMART kulcsot. 
0.o)

!a Győződjön meg róla, hogy a motorleállító
kapcsoló  állásban van.

!b Oldja ki a kormányzár reteszelését. (59.o
!c Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba. 

(53.o)
!d Állítsa a sebességváltót üresbe (  vissza-

jelző világít), vagy húzza be a kuplungkart,
hogy sebességben tudja indítani a motork
rékpárt, feltéve, hogy az oldaltámasz fel va
hajtva.ELEM

 a motor 5 másodpercen belül nem indul, vegye le a gyújtást   
várjon 10 másodpercet a következő indítózás előtt, hogy az 
kumulátor ismét feltöltődhessen.
osszan tartó magas alapjárat és a motor túlpörgetése a motor és 
ipufogórendszer károsodásához vezethet.
elmelegedési fázisban a gázkar rángatása vagy az 5 percig is tartó 
gas alapjárat a kipufogó-könyökök elszíneződését idézheti elő.
otor nem indul a gázkar teljesen nyitott állapotában.
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A motor gyorsindítása
A motor az alábbi eljárással is indítható.

!a Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 
rendszer aktív-e, (60.o) és a működési 
környezeten belül van-e. (61.o)

!b A fékkar vagy a fékpedál működtetése 
közben nyomja le és tartsa az indítógombot 
lenyomva, míg a motor be nem indul.
u A kormányzár automatikusan kioldódik 

ebben a pillanatban.
u  A gyorsindítási eljárás nem 

működik, amennyiben a sebességváltó 
sebességfokozatban van. A gyorsindítási 
eljárás működéséhez húzza be a 
kuplungkart, miközben a sebességváltó 
sebességfokozatban van, az oldaltámasz 
pedig fel van hajtva.

Amikor leállítja a motort
!a A motor leállításához, váltson üres sebes-

ségfokozatba (az  visszajelző világít).

!b Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
u  Amennyiben a gyújtást   

állásba kapcsolja, miközben a 
motorkerékpár sebességben van, a motor a 
kuplung kinyomott állásában fog leállni.

!c  Parkolás esetén húzza be a 
parkolófék-kart. (64.o)

GL1800/B

N

GL1800BD/DA

GL1800BD/DA
!a Ellenőrizze a parkolóféket (  (parkolófék 
visszajelző kigyullad)).

!b Győződjön meg róla, hogy a motorleállító 
kapcsoló  állásban van.

!c Oldja ki a kormányzár reteszelését. (59.o)
!d Kapcsolja a gyújtást  állásba. (53.o)

u Ellenőrizze, hogy az  visszajelző világít-
e. Amennyiben az  visszajelző nem 
világít: (121.o)

!e Nyomja meg az indítógombot gázadás
nélkül.

!f Elindulás előtt engedje ki a parkolófék-

Ha a motor nem indul:
!a Adja rá teljesen a gázt, és nyomja me

indítógombot egyszer.

!b Ezután ismételje meg a normális indí
műveletsort.

!c Ha a motor beindult, de az alapjárat 
egyenetlen, adjon egy kis gázt.

!d Ha a motor nem indul, várjon 10 más
percet, mielőtt megismételné az !a é
lépéseket.

❙ Ha a motor nem indul (187.o)

GL1800BD/DA

N
N

!a

!c!d
!a

!b

!e
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otorkerékpár sebességváltója 6 
meneti sebességfokozattal rendelkezik.

ihajtott oldaltámasz mellett kapcsol 
sségfokozatba, a motor leáll.

Az Ön motorkerékpárja egy automatikusan 
vezérelt 7 fokozatú sebességváltóval van 
felszerelve. A sebességváltás történhet 
automatikusan (AT-mód), vagy kézi 
kapcsolással (MT-mód).
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Mikor válthat N-fokozat és D-mód 
között?
u A motorkerékpár áll és a motor alapjáraton jár.
u A gázkar teljesen el van zárva. A gázkar nyitott 

állása mellett nem lehet N-fokozatból 
D-módba kapcsolni.

u Ha a kerekek forognak, nem lehet 
N-fokozatból D-módba kapcsolni.

u Az oldaltámasz fel van hajtva.

AT mód (D): Ebben a módban a 
sebességfokozatok automatikusan kerülnek 
kiválasztásra a vezetési körülményeknek 
megfelelően.
Továbbá a felfelé váltás (+) és a visszafelé 
váltás (-) kapcsolók segítségével is válthat 
felfelé vagy lefelé. Ezeket a kapcsolókat akkor 
használhatja, amikor például kanyarodás előtt 
stb. átmenetileg szeretne visszakapcsolni 
(122.o)

MT-mód: Ebben a módban 7 sebességi 
fokozat áll rendelkezésére.

d

FIGYELEM

A kuplung károsodásának elkerülése érdekében, 
ne használja a gázkart arra, hogy a motorkerékpárt 
emelkedőn felfelé állva tartsa.
Duplakuplungos sebességváltó
A vezető igényeinek és a vezetési 
körülmények teljes körű kiszolgálásának 
érdekében a sebességváltó két különböző 
üzemmóddal rendelkezik: az AT-móddal (D) 
(automata váltás a normál vezetéshez), 
valamint az MT-móddal (7 fokozatú kézi 
kapcsolású működtetés), ami kézi kapcsolású 
sebességváltóként működik.
u Mindig a javasolt gumiabroncsokat használja 

a duplakuplungos sebességváltó megfelelő 
működése érdekében.

A motor beindítását követően a dupla-
kuplungos váltó egy önellenőrzést végez.
„-” jelenik meg néhány másodpercre a 
fokozatkijelző helyén, majd kialszik.
Amíg a „-” látható, addig nem lehet fokozatot 
váltani.

Üres (N): Az üres fokozatot automatikusan 
lasztja ki a rendszer a gyújtás   állásba kapc
sát követően.
Ha az üres fokozatot nem választja k
rendszer a gyújtás  állásba kapcsol
követően:
u Kapcsolja a gyújtást  , majd ismét  állá

Kattogó hangot hallhat, amikor a sebesség
üres (N) fokozatba kapcsol. Ez normális jele

u Amennyiben a gyújtás rákapcsolását köve
sebességváltó még mindig nem váltott ür
kozatba, akkor indítsa be a motort, miközb
fékek be vannak húzva, az oldaltámasz pe
van hatjva. Ha a sebességváltó még mindig
vált üres (N) fokozatba (195.o)

GL1800BD/DA

Nyomja meg az N-kapcsolót

Nyomja meg a D-kapcsolót

Nyomja meg az A/M-kapcsolót

AT-mód (D)

MT-mó



Sebességváltás (Folytatás)
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Sebességváltás
Felfelé váltás: 
Nyomja meg a felfelé váltás (+) kapcsolót (!e).
Lefelé váltás: 
Nyomja meg a lefelé váltás (-) kapcsolót (!f). 
A kapcsoló folyamatos nyomásával nem lehet 
folyamatosan sebességet váltani. 
A következő kapcsoláshoz engedje el a 
kapcsolót, majd nyomja meg újra.

Váltási határok
Nem lehetséges a visszaváltás, ha a motor 
ettől túlpörögne.
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A D
mó
üres fokozat és AT/MT-mód közötti 
tás
tás üres fokozatból (N) AT-módba
mja meg a D-kapcsolót (!a).
 (AT-mód) visszajelző megjelenik, és az „1” 
zik a fokozatkijelzőn, miközben az egyes 
ességfokozat kerül kiválasztásra.
tás AT- vagy MT-módból üres (N) 
ozatba
mja meg az N-kapcsolót (!b).

tás AT- és MT-mód között
mja meg az A/M-kapcsolót ( !c).
 (AT-mód) visszajelző kialszik, ha az MT-
d kerül kiválasztásra (!d).

Motorozás MT-módban
Váltson felfelé és lefelé a (+) és (−) kapcsolókka
A kiválasztott fokozat megjelenik a fokozat-
kijelzőn.
u Ha az MT-mód kerül kiválasztásra, a 

sebességváltó nem kapcsol fel automatikusa
Ne engedje, hogy a motor a piros 
fordulatszám-tartományban forogjon!

u Lassításkor a sebességváltó automatikusan 
visszakapcsol, még MT-módban is.

u Csak az 1. sebességfokozatból lehet elindul
még MT-módban is.

Visszakapcsolás fordulatszám-szabályzáss
MT-módban ez a rendszer szabályozza a 
visszakapcsolást a gázkar teljesen zárt 
állásában úgy, hogy a motor fordulatszámát
automatikusan módosítja, hogy megfeleljen
kiválasztott fokozatnak.
u Ez a rendszer egyes vezetési körülmények 

között nem emeli a motor fordulatszámát.

!a
!a

!b

!c
!d
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Sétálósebesség-mód visszajelző

Sebességfokozat-kijelző

folytatás
Sétálósebesség-mód:
A sétálósebesség-mód lehetővé teszi a 
motorkerékpár nagyon lassú sebességű 
manőverezését, például szűk helyre való 
befordulás közben.
u Csak jól szellőző helyen használja ezt a 

funkciót.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok vagy 
emberek Ön mögött. Kerülje az erős 
emelkedőket vagy egyenetlen útfelületet. A 
lassú sebességű manőverezést utassal együtt 
ne végezze, mert az egyensúly megtartása, és 
a jármű fölötti ellenőrzés úgy sokkal 
nehezebb!

!a Üljön normál haladási pozícióban a motoron, 
szétterpesztett lábbal, mindkét talpával a 
talajon.

!b Győződjön meg arról, hogy a sebességváltót 
üresbe kapcsolta (az  visszajelző lámpa 
világít), és az oldaltámaszt felhajtotta.

!c Indítsa be a motort. (118.o)

!d Nyomja meg a sétálósebesség-mód kap
lót, miközben behúzza a fékkart vagy -p
A kijelzőn megjelenik a sétálósebesség 
jelző.

GL1800BD/DA

N

Sétálósebessé
kapcsoló



Sétálósebesség-mód (Folytatás)
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ár 

!f A motorkerékpár megállításához használja a 
fékkart vagy a fékpedált.

!g A sétálósebesség befejezéséhez használja a 
fékkart vagy a fékpedált. A fékek alkalmazása 
mellett, miután a motorkerékpár megállt, 
nyomja meg a sétálósebesség-mód 
kapcsolót vagy az N-kapcsolót. Győződjön 
meg arról, hogy a sétálósebesség-mód 
visszajelzője elaludt, és az  visszajelző 
világít.

N
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u

u

u

u

u

A tolatáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 
a lefelé váltás kapcsolót (-), majd engedje ki a 
fékeket.
Az előre haladáshoz nyomja meg és tartsa 
lenyomva a felfelé váltás kapcsolót (+), majd 
engedje ki a fékeket.

A kapcsoló nyomva tartása esetén a 
motorkerékpár lassan előre vagy hátrafelé 
fog mozogni.
A felfelé kapcsoló (+) (előre) 
megnyomásakor, „F” (forward=előre) betű 
jelenik meg a sebességfokozat-kijelzőn.
A lefelé kapcsoló (-) (hátra) 
megnyomásakor, „R” (backward=hátra) 
betű jelenik meg a sebességfokozat-
kijelzőn.
Előfordulhat, hogy néhány másodpercbe is 
beletelik, mire a motorkerékpár megmozdul.
A sétálósebesség alkalmazása esetén 
minden esetben üljön a motorkerékpáron 
normál motorozási pozícióban.
Amennyiben a motor sétálósebesség-
módban lett leállítva, abban az esetben 
a kuplung szétkapcsol. Ebben az esetben 
a motorkerékpár hirtelen tapadását 
vesztheti.

u Sétálósebesség-módban ne nyomja meg
motorleállító kapcsolót, csak vészhelyzet
esetén! Ebben az esetben a motorkerékp
hirtelen tapadását vesztheti.

Óvatosan haladjon, miközben a lábával 
tartja az egyensúlyt.
A laza felületen (homok, szennyeződés, 
kavics) vagy csúszós talajon történő 
haladásnál különösen ügyeljen az 
egyensúly megtartására.

Felfelé váltás kapcsoló (+)

Lefelé váltás kapcsoló (-)
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!g Ha a hátramenet gombot elengedi, a motor-
kerékpár megáll.

!h A motorkerékpár megállását követően 
nyomja meg a hátramenet mód kapcsolót a 
rendszer lekapcsolásához. Ellenőrizze, hogy 
az  visszajelző világít-e.

Tolatórendszer túlterhelés
A tolatórendszert úgy tervezték, hogy a motor-
kerékpárt egy állandó, lassú sebességen moz-
gassa.
Amennyiben a motorkerékpár ennél a 
sebességnél lassabban vagy gyorsabban 
indulna meg az útviszonyokból adódóan, 
nyomja meg a hátramenet-mód kapcsolót a 
rendszer lekapcsolásához, és óvatosan gurítsa 
a motorkerékpárt egyenletes talajra.

ló

FIGYELEM

A hátramenet rendszer károsodásának elkerülése 
érdekében a motorkerékpár mozgása közben soha 
ne kapcsolja be vagy ki a hátramenet funkciót!

N

Hátramenet
A motorkerékpár tolatórendszere lehetővé 
teszi a kiparkolást lassú sebességen.
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály vagy személy 
Ön mögött. Kerülje a meredek vagy 
egyenetlen útfelületeket. A tolatást utassal 
együtt ne végezze, mert az egyensúly és a 
jármű fölötti uralom megtartása úgy sokkal 
nehezebb!

!a Üljön normál haladási pozícióban a motoron, 
szétterpesztett lábbal, mindkét talpával a 
talajon.

!b Győződjön meg arról, hogy a sebességváltót 
üresbe kapcsolta (az  visszajelző lámpa 
világít), és az oldaltámaszt felhajtotta.

!c Indítsa be a motort. (118.o)

!d A hátramenet-mód kapcsoló megnyomását 
követően a motorkerékpár hátramenetbe 
kapcsol.
u Ha a motor nem jár, a hátramenet 

rendszert nem lehet aktiválni.

!e Amennyiben felkészült a tolatásra, nyo
meg a hátramenet gombot.
A kapcsoló nyomva tartása esetén a 
motorkerékpár lassan hátrafelé fog elin
(„R” (reverse=hátramenet) jelenik meg 
sebességfokozat-kijelzőn.)
Az akkumulátor lemerülésének elkerülé
érdekében ne tartsa 1 percnél tovább 
lenyomva a hátramenet gombot!

!f Óvatosan tolasson és közben a lábával
az egyensúlyt.
A laza felületen (homok, szennyeződés
kavics) vagy csúszós talajon történő 
tolatásnál különösen ügyeljen az egyen
megtartására.

GL1800/B

N

Hátramenet 
gomb Hátramenet-mód kapcso
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A motorozási mód kiválasztása:

Nyomja meg a  gombot a gázkar zárt 
állása mellett.
u A motorozási mód visszajelző villog, míg a 

megfelelő mód kiválasztásra nem kerül.
u A motorozási módot a gázkar nyitott 

állapotában nem lehet változtatni.
u A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 

követően a motorozási mód automatikusan 
 módba kerül.

GL1800BD/DA
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TOU
otorozási mód változtatható.
gyes motorozási módoknak megfelelően 
ábbi paraméterek változnak.
otorteljesítmény karakterisztikája
k érzete

 DCT karakterisztikája
 Nyomatékszabályzás működési 

intje
 Futóműcsillapítás 

rakterisztikája

lábbi motorozási módok érhetőek el:

-mód:
-módban a motor, a fék és a futómű 
kterisztikája kényelmes utazáshoz van 

olva, pl. hosszú távú motorozás esetén.

-mód:
Sport-módban a motor erőteljesebb, a fék é
futómű határozottabb érzetet kelt mint TOU
módban.
A DCT-vel szerelt modellek esetén a 
sebességváltás karakterisztikája közepes és 
nagy motorfordulatszám tartományba esik.

-mód:
A Gazdaságos-mód még finomabb vezetés
érzést kelt mint a Túra-mód.
A DCT-vel szerelt modellek esetén a 
sebességváltás karakterisztikája alacsony és
közepes motorfordulatszám tartományba e

 mode:
Az Eső-módban a motor és a futómű lágyab
érzést kelt, mint Túra-módban.
A DCT-vel szerelt modellek esetén a 
sebességváltás karakterisztikája lágyabb min
Túra-módban.

L1800BD/DA

L1800/DA

L1800/DA

Motorozási mód kijelző

R

SPORT

ECON

RAIN
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Amennyiben a motorozási mód visszajelző 
összes szegmense megjelenik, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

: Nyomja meg a  () gombotMODE

: Nyomja meg a  () gombotMODE
Nyomja meg valamelyik   gombo
vagy ) a gázkar zárt állása mellett.
u A motorozási mód visszajelző villog, míg

megfelelő mód kiválasztásra nem kerül.
u A motorozási módot a gázkar nyitott 

állapotában nem lehet változtatni.
u A gyújtáskapcsoló minden egyes  állás

kapcsolását követően a motorozási mód
automatikusan  módba kerül.

: Nyomja meg a  gombot.MODE

GL1800/B
MODE

TOUR

 gombokMODE
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Ny
kor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
li gyorsítás közben, a rendszer leszabá-
a a hátsó kerékre jutó nyomatékot a kivá-

ott nyomatékszabályozási szint alapján.
omatékszabályozó a multifunkcionális 
őn ki- és bekapcsolható. (35.o)

uA nyomatékszabályozó menet közben ne
kapcsolható. 
Állítsa meg a motorkerékpárt először, ma
kapcsolja be vagy éppen ki a funkciót.

uA gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolását 
követően a nyomatékszabályzó 
automatikusan bekapcsolásra kerül.

uA motorozási mód változtatásával a 
nyomatékszabályzó karakterisztikája is 
módosul.

00/DA

HSTC (Honda választható 
nyomatékszabályozó)

Nyomatékszabályozó-visszajelző

omatékszabályozó kikapcsolva visszajelző
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Sebességtartó automata visszajelző

Sebességtartó automata sebességhatár 
beállítva visszajelző

Sebességtartó automata főkapcsoló

Sebességtartó 
automata kar
Sebességtartó automata
A sebességtartó automata rendszer lehetővé 
teszi Önnek, hogy a jármű sebességét egy 
állandó szinten rögzítse és automatikusan 
fenntartsa.
Az alábbi sebességhatárok és sebesség-
fokozatok között állítható be. 

Ha a sebességtartó automata be van kapcsol-
va, a motorkerékpár sebessége kis mértékben 
változhat, különösen hegynek fel- vagy lefelé 
haladáskor.

A sebességtartó automatát lehetőleg egyenes 
vonalú, kis forgalmú autópályán használja. Ne 
használja városban, kanyargós utakon vagy 
rossz időjárási körülmények között!

A sebességtartó automata beállítá
!a Bizonyosodjon meg róla, hogy az utazá

sebesség és a sebességfokozat a mega
működési tartományon belül van.
Ezen tartományon kívül a sebességet a
rendszer nem fogja rögzíteni.

!b Nyomja meg a sebességtartó automat
főkapcsolót. (A sebességtartó automat
visszajelző világítani kezd.)

!c Gyorsítson a tartani kívánt sebességre.

!d Nyomja a sebességtartó automata kart
[SET/-] irányba. (Ezt követően a SET 
(utazósebesség beállítva) visszajelző vi
műszerfalon.)
A jelenlegi utazósebesség a rendszerbe
rögzítésre kerül.

Beállítható sebes-
ségtartomány:

30 - 160 km/h
(20 - 100 mph)

50 - 160 km/h
(30 - 100 mph)

Sebességfokozat 3-7. fokozat 3-6. fokozat

GL1800BD/DA GL1800/B

VIGYÁZATVIGYÁZAT
A sebességtartó automata nem megf
lő használata súlyos sérülést vagy aká
halált okozó balesetekhez is vezethet

Csak akkor használja, ha gyér forgalm
autópályán halad ideális időjárási 
viszonyok között!
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A beállított sebesség manuális növelése
!a A gázkar segítségével gyorsítson fel a kívánt 

sebességre.

!b Nyomja meg a sebességtartó automata kart 
[SET/-] irányba, majd engedje el.

A járműsebesség manuális növelése
!a A gázkar segítségével gyorsítson fel a kívánt 

sebességre.

!b Ezután engedje el a gázt, és hagyja a 
motorkerékpárt fékezés nélkül gurulni: vissza 
fog állni az előzőleg beállított sebességre. A 
sebességtartó rendszer a korábban beállított 
sebességen fogja a motorkerékpárt tartani.

A sebességtartó automata 
kikapcsolása
A rendszer kikapcsolása
• Nyomja meg a sebességtartó automata 

főkapcsolót. (A sebességtartó automata 
visszajelző kialszik és a beállított sebesség 
érték törlődik a memóriából.)
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eállított sebesség módosítása
eállított sebesség finomhangolása
NFO 1 kijelzőn jelenítse meg a 
ességváltó automatával beállított 
ességet. (38.o)

 beállított sebesség növeléséhez: nyomja a 
ebességváltó automata kart [RES/+] irányba.
 beállított sebesség csökkentéséhez: 
yomja a sebességváltó automata kart 

SET/-] irányba.

eállított sebesség megjelenik az INFO 1 
lzőn.

r minden egyes finom megnyomására a 
esség értéke 1 km/h-val vagy 1 mph-val 
ozik.
rtékhatáron kívüli sebesség nem jelenik 

g a kijelzőn.

A beállított sebesség folyamatos 
változtatása
• A beállított sebesség növeléséhez: nyomja

sebességváltó automata kart [RES/+] 
irányba és tartsa ott. A rendszer 
automatikusan a motorkerékpár 
gyorsításába kezd. A kívánt sebesség eléré
esetén engedje el a kart.
A sebességváltó automata kar [RES/+] 
irányban való folyamatos nyomva tartása
esetén a beállított sebesség az INFO 1 
kijelzőn a felső beállítható értékhatárnál 
meg fog állni.

• A beállított sebesség csökkentéséhez: 
nyomja a sebességváltó automata kart 
[SET/-] irányba és tartsa ott. A rendszer 
automatikusan a motorkerékpár lassításáb
kezd. A kívánt sebesség elérése esetén 
engedje el a kart.
A sebességváltó automata kar [SET/-] 
irányban való folyamatos nyomva tartása
esetén a beállított sebesség az INFO 1 
kijelzőn az alsó beállítható értékhatárnál 
meg fog állni.

bességtartó automata beállított sebesség
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A rendszer ideiglenes kikapcsolása:
!a Végezze el az alábbi műveletet a rendszer 

ideiglenes kikapcsolásához. (A sebességtartó 
automata visszajelző ideiglenesen kialszik, de 
a sebesség nem törlődik a memóriából.)
• Alkalmazza a fékkart vagy a fékpedált.
• Forgassa a gázkart a lassítás irányába.
•  Oldja a kuplungot vagy 

használja a sebességváltó kart.

!b A sebességtartó automata visszakapcso
•  Amennyiben a sebes

még 30 km/h (20 mph) felett van, ny
meg, majd engedje el a sebességta
automata kar [RES/+] oldalát.

 Amennyiben a sebessége
50 km/h (30 mph) felett van nyomja
majd engedje el a sebességtartó 
automata kar [RES/+] oldalát.

•  Amennyiben a sebes
még 30 km/h (20 mph) alatt van, a g
segítségével növelje a sebességet 3
h (20 mph) fölé, nyomja meg a 
sebességtartó automata kar [RES/+
oldalát, majd engedje el.

 Amennyiben a sebessége
50 km/h alatt van, a gázkar segítség
növelje a sebességet 50 km/h (30 m
fölé, nyomja meg a sebességtartó 
automata kar [RES/+] oldalát, majd 
engedje el.

GL1800/B

GL1800BD/DA

GL1800/B

GL1800BD/DA

GL1800/B



Hegymeneti elindulássegítő (HSA)

 

az 

❙ A HSA-rendszer aktiválása
Az aktiváláshoz húzza be a fékkart gyorsan, 
míg a HSA-visszajelző világítani nem kezd 
fehér színben, és tartsa a fékkart behúzva.

❙ A HSA-rendszer kioldása

A motorkerékpár elindulásához engedje ki a 
fékkart óvatosan és finoman adagolja a gázt. (A 
fékkar kiengedését követően a HSA rendszer 
kb. 3 másodpercig van működésben)

A motorkerékpár elindulásához engedje ki a 
fékkart óvatosan és finoman adagolja a gázt, 
miközben lassan kiengedi a kuplungkart. (A 
fékkar kiengedését követően a HSA rendszer 
kb. 3 másodpercig van működésben)

Amennyiben leengedi az oldaltámaszt vagy 
üres sebességfokozatba kapcsol, miközben a 
HSA működésben van, abban az esetben a 
HSA kikapcsol.

A HSA nem védi meg a motorkerékpárt az 
előre- vagy hátragurulástól, amennyiben a 
motorkerékpár meredek emelkedőn vagy 
lejtőn áll.

Ha a HSA-visszajelző sárgán világít 
menet közben (192.o)

GL1800BD/DA

GL1800/B
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A HS
park
gymeneti elindulássegítő (HSA) 
lenesen rögzíti a motorkerékpárt és 
akadályozza, hogy gurulni kezdjen abban 
etben, ha a megállást követően a fékkart 
 fékpedált kiengedi, miközben a 

orkerékpár emelkedőn vagy lejtőn áll. A 
ulikus féknyomást a rendszer körülbelül 
sodpercig tartja fent a fékkar vagy -pedál 

gedése után. Ez a rendszer elősegíti a 
yű és egyenletes gyorsulással való 
ulást emelkedőn vagy lejtőn.

A rendszer nem helyettesíti a 
olóféket!

 Hegymeneti elindulássegítő (HSA) 
visszajelző:
Világít, mikor a HSA üzemképes, és villog, 
miközben a rendszer működésben van.

A HSA az alábbi feltételek teljesülése esetén
aktiválódik:
• A kombinált ABS-visszajelző kialszik
• A motorkerékpár álló helyzetben van
• Gázkar teljesen el van zárva
• Kuplungkar be van húzva 
• Sebességváltó sebességfokozatban van (

 visszajelző nem világít)
• Az oldaltámasz fel van hajtva

Hegymeneti elindulássegítő (HSA) visszajelző

GL1800/B

N
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u Ez a rendszer nem véd meg a ráfutásos 
balesetektől. Mindkét oldali irányjelző villog 
erőteljes fékezés esetén. A hirtelen fékezést 
csak indokolt esetben alkalmazza.

u A vészfékezést jelző vészvillogó a vészvillogó 
bekapcsolt állapota esetén nem lép üzembe.
Vészfékezést jelző vészvillogó
A vészfékezést jelző vészvillogó automatiku-
san bekapcsol hirtelen fékezés esetén, amen-
nyiben 50 km/h (1 mph) (31 mph) vagy 
nagyobb sebességgel utazik, az Ön mögött 
haladó figyelmeztetésére. Ez lehetővé teszi, 
hogy az Ön mögött haladó megfelelő lépése-
ket tegyen az úgynevezett ráfutásos baleset 
megelőzése érdekében.

Mikor aktiválódik a rendszer?

A vészvillogó abban az esetben nem üze
tovább, ha:
• kiengedi a fékkart és a fékpedált;
• a motorkerékpár lassulása normális mé

lesz;
• a vezető megnyomja a vészvillogó 

kapcsolót.

a Erős fékezéskor

a A féklámpák világítani kezdenek

b Mindkét oldali irányjelző felvillan

Mindkét oldali irányjelző visszajelző villogb 



Tankolás

 

l.
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 VIGYÁZATVIGYÁZAT
A benzin rendkívül gyúlékony és 
robbanékony anyag. Ha üzemanyaggal 
tevékenykedik, könnyen súlyos balesetet 
szenvedhet.

• Állítsa le a motort és mindenféle hőt, 
szikrát vagy tüzet tartson távol a 
motorkerékpártól!

• Csak nyílt térben foglalkozzon 
üzemanyaggal!

• Azonnal törölje fel a kicsepegett 
üzemanyagot!
Ü
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❙ Tan

Üze
nksapka kinyitása
yissa ki az idomzsebet. (136.o)

súsztassa el az üzemanyagfedél nyitót.
orgassa a tanksapkát az óramutató járásával 
llentétesen, majd távolítsa el.

öltsön üzemanyagot a töltőnyílás nyak 
pereme fölé!
manyagtípus: csak ólommentes benzin
manyag oktánszám: Az Ön 
orkerékpárját az optimális teljesítmény 
kében 91-es vagy magasabb oktánszámú 
) benzin használatához tervezték.

manyagtank térfogat: 21 liter

kolás és üzemanyag útmutató (19.o)

A tanksapka lezárása
!a Tankolás után szorosan csavarja vissza a

tanksapkát az óramutató járásával 
megegyező irányába történő forgatássa

!b Zárja le a fedelet, amíg nem reteszelődik

!c Az idomburkolat zsebet zárja vissza.

manyagbetöltő fedél

Üzemanyagfedél nyitóTanksapka

A betöltőnyílás nyak
alsó pereme
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Bizonyosodjon meg róla, hogy a Honda 
SMART kulcs aktiválva van-e (60.o), és 
lépjen be a kulcs működési tartományán 
belülre.

A hátsó doboz kinyitásához nyomja meg a 
hátsó doboz nyitógombját.
u A doboz zárja kinyílik és a fedél felnyitható.
Az oldaldobozok kinyitásához nyomja meg az 
oldaldoboz nyitógombját.
u Mindegyik oldaldoboz zárja kinyílik és a fedél 

kinyitható.

GL1800/DA

Oldaldoboz nyitó-
gomb

Hátsó doboz nyitó-
gomb

GL1800/DA
Felszerelések tárolása
Hátsó doboz, oldaldobozok és 
idomzseb
•  Rendelkezik hátsó dobozzal, 

oldaldobozokkal és idomzsebbel.
•  Rendelkezik oldaldobozokkal 

és idomzsebbel.
Amennyiben a Honda SMART kulcs rendszer 
működési tartományába lép, miközben a kulcs 
Önnél van, abban az esetben a hátsó doboz, az 
oldaldobozok és az idomzseb kinyitható.
A Honda SMART kulcs nyitógombjának 
megnyomását követően bárki hozzáférhet 
ezekhez a tárolóegységekhez.
Minden tárolórekesz nyithatóvá válik, amikor a 
Honda SMART kulcs az ábrán jelölt területen 
belül található.

❙ A hátsó doboz és az oldaldobozok kiny
A hátsó dobozba és az oldaldobozokba 
könnyű csomagokat helyezzen.
A hátsó dobozba és az oldaldobozokba 
helyezett poggyász súlya ne haladja me
9,0 kg-ot egyenként.

Függetlenül a tárolási térfogattól, semm
esetre se haladja meg a maximális 
terhelhetőséget és a poggyász súlyhatár
(250.o, 252.o)

GL1800/DA

GL1800B/BD

Oldaldoboz nyitó-
gomb



Tárolóhelyek (folytatás)

 

❙ Az idomburkolat tárolózseb kinyitása
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Honda 
SMART kulcs aktiválva van-e (60.o), és 
lépjen be a kulcs működési tartományán 
belülre.

A nem aktivált Honda SMART kulcsot ne tárolja 
az idomzsebben! 

Az idomzseb könnyű tárgyak tárolására 
használható.
A tárolórekeszbe helyezett csomag súlya ne 
haladja meg a 2,0 kg-ot

Az idomburkolat tárolózseb nyitásához 
nyomja meg a vonatkozó nyitógombot.

Idomburkolat tárolózseb nyitó

Idomburkolat 
tárolózseb 
fedél
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hátsó doboz és oldaldobozok becsukása
keszek zárásához tegye a kezét a fedél 
re, és nyomja le a fedelet, amíg teljesen be 

 záródik. Ellenőrizze, hogy a nyitott 
potot jelző „OPEN” felirat a kijelzőn nem 
g.

ennyiben az oldaldobozok vagy a 
só doboz nem nyílik ki (201.o)

A vezető és az utas bukósisakja a hátsó 
dobozban tárolható.
Az illusztráción látható módon tárolja a 
sisakokat.
u A sisak eleje hátrafelé nézzen.
u Előfordulhat, hogy egyes sisakok a méretük

vagy formájuk miatt nem férnek el a 
dobozban.

„OPEN” (nyitva) felirat

Sisakok

Hátsó doboz
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Amennyiben a nyitógombot megnyomta, de 
egyik tárolórekesz sem lett kinyitva 30 másod-
percig, akkor a tárolórekeszek automatikusan 
visszazáródnak (irányjelző egyszer villan).
u Amennyiben 30 nap telt el a gyújtáskapcsoló 

 állásba kapcsolását követően, a távirányító 
nem fog működni. A rendszer újraaktiválásá-
hoz kapcsolja a gyújtáskapcsolót , majd 
pedig  állásba.
❙ Az idomburkolat tárolózseb zárása
A záráshoz nyomja le a fedelet, míg 
határozottan be nem záródik.
u Ne tartson értékes dolgokat az idomzsebben!
u Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy az 

idomburkolat tárolózseb ajtaja be van-e zárva.
u Ügyeljen rá, hogy ne árassza el vízzel ezt a 

területet, amikor a motorkerékpárt mossa!

A távirányító használata
Amennyiben szeretné a tárolórekeszeket
olyan személyek számára is nyithatóvá te
akik nem rendelkeznek a Honda SMART 
kulccsal, nyomja meg a kulcs nyitógombj
irányjelző kétszer villog).
Ebben az esetben a tárolórekeszt bárki 
kinyithatja.

Nyitógomb



Tárolóhelyek (folytatás)
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!c Helyezze a sisaktartót a sisak D-csatjába.

D-karika a sisakon

Sisaktartó akasztó
Ü
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m tárolórekesz 
dom tárolórekesz könnyű tárgyak 
lására használható.
omag súlya nem haladhatja meg 
0 kg-ot.

mja meg a tárolórekesz nyitót és a 
lórekesz kinyílik.
ráshoz nyomja le a fedelet, míg 

ározottan be nem záródik.
e tartson értékes dolgokat a tárolórekeszben!
lindulás előtt győződjön meg róla, hogy a 
árolórekesz ajtaja be van zárva.
gyeljen rá, hogy ne árassza el vízzel ezt a 

erületet, amikor a motorkerékpárt mossa!

Sisaktartó
A sisaktartó a motorkerékpár bal 
kapaszkodóján található.
u Csak akkor használja a sisaktartót, ha a 

motorkerékpár parkol.

!a Nyissa ki a bal oldaldobozt. (135.o) és 
vegye elő a sisaktartó akasztót. (139.o)

!b Húzza meg a sisaktartó kioldókarját hátrafe
a sisaktartó rögzítő kioldásához.

Kivéve a GL1800DA

m tárolórekesz nyitó

Idom tárolórekesz fedél

Sisaktartó 
kioldókar

Sisaktartó rögzítő 
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Szerszámkészlet, kezelési könyv és 
sisaktartó akasztó
A szerszámkészlet, a kezelési kézikönyv és a 
sisaktartó akasztó a bal oldaldobozban 
találhatóak.
Rögzítse őket a gumiszalaggal.

Tárolja együtt a navigációs rendszer és a 
motorkerékpár kezelési könyvét.

❙ A bal oldaldoboz nyitása (135.o)

ósi-
 

l sú-

a 
n 

(Navigációs rendszerrel szerelt modellek esetén)

Szerszámkészlet

Kezelési könyv Gumiszalag

Sisaktartó akasztó
!d A sisaktartó akasztót az alábbi ábra alapján 
rögzítse a bal oldali kapaszkodó nyílásába.

!e A rögzítéshez nyomja meg a sisaktartó 
gombját, miközben a rögzítőt benyomja a 
sisaktartó akasztón található furatba.

!f Zárja be a bal oldaldobozt.

A használatot követően a sisaktartó akasztót a 
bal oldaldobozban tárolja.

Sisaktartó akasztó

Furat

Rögzítő

Sisaktartó gomb

Nyílás

VIGYÁZATVIGYÁZAT
A motorozás egy sisaktartón lógó buk
sakkal nagyon veszélyes: beakadhat a
hátsó kerékbe vagy futóműbe, ezálta
lyos, akár halálos balesetet okozva.

Csak akkor használja a sisaktartót, ha 
motorkerékpár parkol. Ne motorozzo
sisaktartón rögzített sisakkal!



Kényelmi beállítások
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A gyújtáskapcsoló , majd  állásba 
kapcsolása mellett is fenntartja a beállított 
fokozatot.

: Nyomja meg a markolatfűtés gombot

: Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
markolatfűtés gombot

Kikapcsolva 
(üres)

5. szint 
a legmagasabb 
hőmérséklet

1. szint 
a legalacsonyab
hőmérséklet

4. szint

3. szint

2. szint
Ü
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Ha a
(1
kolatfűtés
motorkerékpár markolatfűtéssel van 
erelve, amely motorozás közben melegen 
 kezét.
inek a fűtött markolatok elleni védelme 
kében viseljen kesztyűt.

tési szint:
tési szint a gomb minden egyes 
nyomását követően változik.

rkolatfűtés-visszajelző:
ít, amikor a markolatfűtés be van 
solva. 

 markolatfűtés-visszajelző villog: 
93.o)

❙ A markolatfűtés működtetése
!a Indítsa be a motort. (118.o)

!b Nyomja meg a markolatfűtés gombot. 
A markolatfűtés bekapcsol.

!c A kapcsoló megnyomásával válassza ki a 
fűtési fokozatot.
uMeleg napon ne hagyja a markolatfűtés

hosszú ideig magas fokozaton!

❙ A markolatfűtés lekapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot,
míg a markolatfűtés-visszajelző és a fűtési sz
kijelzés ki nem alszik.

Ne használja a markolatfűtést hosszú ideig, 
miközben a motor alapjáraton jár! Ez az 
akkumulátor lemerüléséhez vezethet.Markolatfűtés gomb

Fűtési szint
Markolatfűtés-visszajelző
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: Nyomja meg a vezetőülés-fűtés gombot.

5. szint 
a legmagasabb 
hőmérséklet

4. szint

Kikapcsolva 
(üres)

3. szint

2. szint

1. szint 
a legalacsonyab
hőmérséklet

: Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezetőülés-
fűtés gombot.
Ülésfűtés 
Ez a motorkerékpár vezető- és utasülésfűtéssel 
van felszerelve.
A működtetéshez használja a szabályozó 
gombokat a motor beindítását követően.
Ne használja az ülésfűtést hosszú ideig alapjára-
ton! Ez az akkumulátor lemerüléséhez vezethet.

❙ Vezetőülés-fűtés gomb
A vezetőülés-fűtés gomb a központi 
kapcsolópanelen helyezkedik el.
A fűtési szint a gomb minden egyes 
megnyomását követően változik.

❙ A ülésfűtés működtetése:
a Indítsa be a motort. (118.o)

!b Nyomja meg az ülésfűtés gombot. A ve
ülés-fűtés bekapcsol.

!c A fűtési szint a gomb minden egyes 
megnyomását követően változik.
u Meleg napon ne hagyja az ülésfűtést

magas fokozaton hosszú ideig!

❙ A vezetőülés-fűtés lekapcsolása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezető
fűtés gombot, míg az ülésfűtés visszajelz
fűtési szint kijelzés kialszik.

A gyújtáskapcsoló , majd  állásba ka
lása mellett is fenntartja a beállított fokoz
Ne használja az ülésfűtést hosszú ideig a
járaton! Ez az akkumulátor lemerüléséhe
zethet.
Ne használja az ülésfűtést, ha az ülés szak
vagy repedt, mivel ez égési sérüléshez is
vezethet!
Ne nyomja meg túlságosan az ülést, pl. 
szállítás közben az ülésen keresztül átvet
pánttal.

GL1800/DA

Vezetőülés-fűtés gomb

Vezetőülés-fűtés visszajelző

Fűtési szint



Kényelmi beállítások (Folytatás)

Ne használja az ülésfűtést alapjáraton hosszú 
ideig! Ez az akkumulátor lemerüléséhez 
vezethet.
Ne használja az ülésfűtést, ha az ülés szakadt 
vagy repedt, mivel ez égési sérüléshez is 
vezethet!
Ne nyomja meg túlságosan az ülést, pl. 
szállítás közben az ülésen keresztül átvetett
pánttal.

❙ Ülésfűtés-visszajelzők
Világítanak, amikor az ülések fűtése be van 
kapcsolva. Amennyiben az ülésfűtés-
visszajelző villog, keresse fel 
márkakereskedőjét.

Ha az utasülésfűtés-visszajelző villog: 
(194.o)

Utasülésfűtés-visszajelző

Vezetőülés-fűtés visszajelző
Ü
zem
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❙ Ut
Az u
dob
Az u
zik (

❙ Az
a
!b

u

u

❙ Az
For
egy
Az u
asülésfűtés kapcsoló
tasülésfűtés kapcsolója a bal oldal-
ozon található.
tasülésfűtés kapcsoló 6 fokozattal rendelke-
kikapcsolva, 1, 2, 3, 4, 5, a kapcsolón jelölve).

 utasülésfűtés működtetése:
Indítsa be a motort. (118.o)

Válassza ki a megfelelő fűtési fokozatot a 
kapcsoló forgatásával.
A kívánt fokozat értékét állítsa egyvonalba a 
kapcsoló mellett található  jelöléssel.

A legmagasabb fokozat az 5-ös, míg a 
legalacsonyabb az 1-es fokozat.
Meleg napon ne hagyja az utasülésfűtést 
magas fokozaton hosszú ideig!

 utasülésfűtés lekapcsolása
gassa a kapcsolót, míg az OFF jelölés 
vonalba nem esik a  jelöléssel.
tasülésfűtés visszajelzője kikapcsol.

Utasülésfűtés 
kapcsoló

 jel
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A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolása után 
a szélvédő automatikusan alaphelyzetbe áll 
vissza.

Amennyiben szeretné, hogy a szélvédő 
felemelt helyzetben maradjon az elektromos 
rendszer lekapcsolását követően is, kapcsolja a 
gyújtáskapcsolót  állásba, miközben a 
szélvédőmagasságállító-kart felfelé nyomja.

a 
Állítható szélvédő
A szélvédő magassága az Ön igényei szerint 
állítható be.
Amennyiben lehetséges, mindig a szemvonal 
alá állítsa be a szélvédő magasságát.

❙ A szélvédőmagasság beállítása
Kapcsolja a gyújtást  állásba. Amennyiben az 
5 km/h (3 mph) sebességet meghaladja, 
abban az esetben a szélvédő automatikusan 
beáll a korábban beállított, a gyújtáskapcsoló 

 állásba állítása előtti, szintre. 
A szélvédőmagasságállító-kar segítségével 
lehet a szélvédő magasságát növelni, illetve 
csökkenteni.

A kar megnyomása közben a szélvédő szintje 
emelkedik vagy csökken.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a szélvédő 
magassága biztonságos motorozást tesz 
lehetővé.

Szélvédőmagasságállító-kar

A kar megnyomása 
felfelé

A kar megnyomás
lefelé
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Szé
A fr
szab
szel

❙ A 
Nyo
sze

Sz
lvédő szellőzőnyílás
isslevegő-áramlás mértékének és irányának 

ályzásához használhatja a szélvédő 
lőzőnyílást.

szélvédő szellőzőnyílás működtetése
mja meg a kioldógombot és a 

llőzőnyílás kiugrik.

❙ A szélvédő szellőzőnyílás lezárása
Nyomja meg a szellőzőnyílás közepét, míg 
vissza nem pattan a helyére.

élvédő szellőzőnyílás

Kioldógomb
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A karbantartás fontossága

 bele-
róla, 
kel, 

zetre 
n fel-
rban-
gezni.

etű, 

el 

llőző 
A motorkerékpár karbantartása 
elengedhetetlen a biztonság és a befektetett 
érték megóvása, a teljesítmény fenntartása és 
a levegőszennyezés csökkentése érdekében. A 
karbantartás a tulajdonos felelőssége. Minden 
elindulás előtt ellenőrizze motorkerékpárját és 
végezze el a Karbantartási tervben javasolt 
karbantartásokat. 2 148. oldal

Mindig olvassa el az utasításokat, mielőtt
kezd egy műveletbe, és győződjön meg 
hogy rendelkezik a megfelelő alkatrészek
szerszámokkal és képzettséggel.
Lehetetlen azonban minden veszélyhely
felhívni figyelmét, ami karbantartás közbe
merülhet. Önnek kell eldöntenie, mely ka
tartási munkálatokat képes önállóan elvé

Karbantartáskor kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Állítsa le a motort és kapcsolja a 

gyújtáskapcsolót  állásba.
● Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felül

egyenletes talajra az oldaltámaszt, a 
középállványt ( ) vagy egy 
karbantartó állványt használva.

● Szervizelés előtt ne érjen a motorhoz, 
kipufogóhoz, fékekhez és egyéb forró 
alkatrészhez, amíg le nem hűlnek, miv
megégetheti magát!

● A motort csak indokolt esetben, jól sze
helyiségben indítsa be.

A karbantartás fontossága

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

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karbantartás

GL1800/DA
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A Karbantartási terv előírásainak betartása a 
biztonságos és megbízható teljesítmény és a 
megfelelő károsanyag-kibocsátás fenntartása 
érdekében szükséges.

A karbantartási munkálatokat, a Honda 
elvárásai, előírásai és specifikációi szerint, 
megfelelően képzett és felszerelt szerelőnek 
kell elvégeznie. Márkakereskedője ezeknek 
tökéletes birtokában van. A karbantartások 
pontos dokumentációjának vezetése segít a 
motorkerékpár megfelelő karbantartásában.
Figyeljen oda, hogy aki elvégzi a 
szerviztevékenységet, kitöltse a megfelelő 

vatot.

Minden, a tervben szereplő karbantartási 
munkálat a szokásos fenntartási költség rész
melyet a márkaszerviz felszámít Önnek. Őriz
meg a számlákat. Ha a motorkerékpár eladás
kerül, ezeket a bizonylatokat a járművel együ
tovább kell adni az új tulajdonosnak.

A Honda azt javasolja, hogy minden elvégze
szerelési munkálat után a szakember tegyen
próbautat a motorkerékpárral.
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Lásd: 
alszám

–
134.
180.

–
181.
167.

–
169.
170.
172.

–
173.

–
–

–

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

márkakereskedésében végeztesse el, hacsak nincs birtokában a szükséges 
szerszámoknak és tudásnak. Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos 
Honda javítási könyvben.

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

Karbantartási jelmagyarázat
: Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés vagy, ha szükséges, csere)
: Tisztítás
: Csere

I

R

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó 
rendszer

I I I I I
I I

I I
Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés
2 153. oldal

Gyakoriság*1

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere oldx 1000 km 1 12 24 36 48

x 1000 mi 0,6 8 16 24 32
Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő*2

Forgattyúsház-szellőző*3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Kuplungolajszűrő (GL1800BD/DA)
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék*4 3 évente

Európai eladások, Egyesült Királyság, Törökország, Ausztrália, Új-Zéland

I I I I I
I
I I I I I I

R R

R R

I I
I R R R R R R

R R R

R R R

I I I I I
I I I I I I
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m

Megjegyzés:
*1 : Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal 

végezze el a karbantartást.
*2 : Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények 

között használja motorkerékpárját.
*3 : Gyakrabban végezzen karbantartást, ha esőben vagy teljes gázzal közlekedik.
*4 : A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
Csavarok, anyák, rögzítők –
Kerekek/gumiabroncsok –
Kormánynyak csapágyak –

I I I I I
I I I I I

I I I I I I
I I I I I
 

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés
2 153. oldal

Gyakoriság*1

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszáx 1000 km 1 12 24 36 48

x 1000 mi 0,6 8 16 24 32
Végkihajtásolaj 3 évente 174.
Fékfolyadék*4 2 évente 175.
Fékbetétkopás 176.
Fékrendszer 153.
Féklámpa-kapcsoló 177.
Fékzárműködés 
(GL1800BD/DA) 177.

Fényszóró vetítési távolság 182.
Világítás/kürt –
Motorleállító kapcsoló –
Kuplungrendszer (GL1800/B) 182.
Kuplungfolyadék*4 (GL1800/B) 2 évente 179.
Hátramenet működése (GL1800/B) –
Oldaltámasz 178.
Futómű –

I I I I I I
I I I I I I

I I I I I
I I I I I

I I I I

I I I I I
I
I

I I I I I
I I I I I I

I I I I
I I I I I I
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d: oldal-
szám

–
134.
180.

–
181.
167.

–
169.
170.

172.

–

173.
–

–

–

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

márkakereskedésében végeztesse el, hacsak nincs birtokában a szükséges 
szerszámoknak és tudásnak. Ezen munkálatok leírása megtalálható a hivatalos 
Honda javítási könyvben.

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

Karbantartási jelmagyarázat
: Ellenőrzés (tisztítás, beállítás, kenés vagy, ha szükséges, csere)
: Tisztítás
: Csere

I

R

fordulatszám
Hűtőfolyadék*4 3 évente
Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó 
rendszer
Károsanyag-kibocsátás 
szabályzó rendszer

I I I I I
I I I I

I

I

 

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés
2 153. oldal

Gyakoriság*1

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásx 1000 km 1 6 12 18 24 30 36

x 1000 mi 0,6 4 8 12 16 20 24
Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő*2

Forgattyúsház-szellőző*3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Kuplungolajszűrő 
(GL1800BD/DA)
Motor alapjárati 

GCC-országok, Dél-Afrika

I I I I
I
I I I I I

R R

R

I
I R R R R R

R R

R R

I I I I
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: 
m

Megjegyzés:
*1 : Magasabb megtett kilométerszám mellett az itt feltüntetett gyakorisággal 

végezze el a karbantartást.
*2 : Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros körülmények 

között használja motorkerékpárját.
*3 : Gyakrabban végezzen karbantartást, ha esőben vagy teljes gázzal közlekedik.
*4 : A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
Hátramenet működése 
(GL1800/B) –

Oldaltámasz 178.
Futómű –
Csavarok, anyák, rögzítők –
Kerekek/gumiabroncsok –
Kormánynyak csapágyak –

I I I

I I I I I
I I I I
I I I I

I I I I I
I I I I
 

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés
2 153. oldal

Gyakoriság*1

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd
oldalszáx 1000 km 1 6 12 18 24 30 36

x 1000 mi 0,6 4 8 12 16 20 24
Végkihajtásolaj 3 évente 174.
Fékfolyadék*4 2 évente 175.
Fékbetétkopás 176.
Fékrendszer 153.
Féklámpa-kapcsoló 177.
Fékzárműködés 
(GL1800BD/DA) 177.

Fényszóró vetítési 
távolság 182.

Világítás/kürt –
Motorleállító kapcsoló –
Kuplungrendszer 
(GL1800/B) 182.

Kuplungfolyadék*4 
(GL1800/B) 2 évente 179.

I I I I I I I I
I I I I I I I I

I I I I
I I I I

I I I I I I

I I I I

I
I

I I I I

I I I I I I I I
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Karbantartási alapelvek
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● Világítás és kürt – győződjön meg a lámpák, 
az irányjelzők és a kürt megfelelő 
működéséről.

● Motorleállító kapcsoló – ellenőrizze a helyes 
működését. 2 56. oldal

●  Kuplung - ellenőrizze a 
kuplungfolyadék-szintet. 2 179. oldal

● Oldaltámasz gyújtáslekapcsoló rendszer – 
ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e. 
2 178. oldal

● Kerekek és gumiabroncsok – ellenőrizze 
állapotukat és nyomásukat, és szükség 
szerint fújja fel őket. 2 159. oldal

GL1800/B

folytatás
Biztonsága érdekében az Ön felelőssége az 
elindulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen 
feltárt hibák kijavítása. Az elindulás előtti 
ellenőrzés nagyon fontos, nem csak a 
biztonság miatt, de azért is, mert távol a lakott 
területektől egy működészavar vagy lapos 
gumiabroncs rendkívül kellemetlen lehet.

Ellenőrizze a következőket, mielőtt 
használatba venné a motorkerékpárt:
● Üzemanyagszint – tankoljon, ha szüks

2 134. oldal
● Gázmarkolat - bizonyosodjon meg arr

hogy visszatér-e alaphelyzetébe, és mi
állásban könnyedén működik-e. 
2 180. oldal

● Motorolajszint – ha szükséges, töltse fe
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 169. ol

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

● Fékek - ellenőrizze a működésüket;
Első és hátsó: ellenőrizze a 
fékfolyadékszintet és a fékbetétkopást
2 175., 176. oldal

Elindulás előtti ellenőrzés
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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 
üzemanyagbetöltő-nyílás fedelének hátulján 
található. 2 134. oldal

Alkatrészek cseréje

Színkód címke

3VIGYÁZAT
A nem eredeti Honda alkatrészek 
beszerelése súlyos vagy akár halálos 
balesethez vezethet.

Alkatrészcsere esetén csak eredeti Honda
vagy annak megfelelő minőségű, 
motorkerékpárjához tervezett és 
jóváhagyott alkatrészt használjon.
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3VIGYÁZAT
Az akkumulátor normális helyzetben is 
robbanásveszélyes hidrogéngázt bocsát ki.

Szikrától vagy lángtól az akkumulátor 
felrobbanhat, amelynek ereje könnyen 
okozhat súlyos sérüléseket vagy halált.

Viseljen védőruhát és arcvédőt, vagy 
képzett szakemberrel végeztesse el 
a karbantartást.
Motorkerékpárja karbantartásmentes akkumu-
látorral rendelkezik. Nem szükséges az elektro-
lit szintjének ellenőrzése vagy desztillált víz 
utántöltése. Tisztítsa meg az akkumulátorsaru-
kat, ha elkoszolódtak vagy korrodáltak.
Ne távolítsa el a záródugókat! A töltés idejére 
sem kell a dugókat eltávolítani.

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

❙ Mi a teendő vészhelyzetben?
Az alábbiak előfordulása esetén azonnal 
forduljon orvoshoz.
● Elektrolit fröccsent a szemébe:

u Folyamatosan mossa a szemét hide
zel legalább 15 percen keresztül. Fig
lem: a nagynyomású víz szemsérülé
okozhat!

● Elektrolit fröccsent a bőrére:
u Távolítsa el az érintett ruhadaraboka

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

uAlaposan öblögesse ki a száját vízze
ne nyelje le!

Akkumulátor

FIGYELEM

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

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hulladék akkumulátor veszélyes lehet az 
egészségre és a környezetre is.
Mindig kövesse a helyi szabályozásokat az akkumulátor kezelésével 
kapcsolatban.
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A biztosítékok az elektromos áramköröket védik 
a motorkerékpáron. Ha a motorkerékpáron vala-
milyen elektromos berendezés nem működik, 
először azt kell ellenőrizni, hogy nem égett-e ki 
egy biztosíték. 2219. oldal

❙ A biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Kapcsolja a gyújtást  állásba, majd húzza ki 
és ellenőrizze a biztosítékokat. Ha egy biztosí-
ték kiégett, egy azonos értékű biztosítékot he-
lyezzen be. A biztosíték értékével kapcsolat-
ban nézze át a „Specifikációk” című fejezetet. 
2 251., 253. oldal

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

 az 

Biztosítékok

FIGYELEM

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

Kiolvadt 
biztosíték
❙ Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 163. oldal
2. Ha a saruk korrodálni kezdtek, és fehér 

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

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

4. Tisztítás után helyezze vissza 
az akkumulátort.

Az akkumulátornak meghatározott élet-
tartama van. Az akkumulátorcserével kapcso
latban egyeztessen márkakereskedőjével. 
Csere esetén csak egy ugyanolyan típusú, 
karbantartásmentes akkumulátort használjo

FIGYELEM

A nem gyári Honda elektromos kiegészítők felszerelése túlterhelheti
elektromos rendszert, ezzel lemerítve az akkumulátort és esetleg 
tönkretéve a rendszert.
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Csak vészhelyzet esetén töltsön utána vagy 
cserélje le a fékfolyadékot. Csak bontatlan 
dobozból használjon fékfolyadékot. Utántöltés 
esetén mihamarabb ellenőriztesse a fék- és 
kuplungrendszert márkakereskedőjével.

lt

Fékfolyadék (Kuplungfolyadék)

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

folytatás
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. 2 251., 
253. oldal

Ha nem eredeti Honda motorolajat használ, 
ellenőrizze a címkén található adatokat, hogy 
megfelel-e az alábbi normáknak:
● JASO T 903 szabvány*1: MA
● SAE szabvány*2: 10W-30
● API osztályozás*3: SG vagy magasabb

*1. A JASO T 903 szabvány egy jelzőszám, amely 
a 4 ütemű motorok számára választható mot
kat osztályozzák. Két osztály van: MA és MB. Pé
következő jelzés mutatja az MA osztályt.

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

*3. Az API-osztályozás a motorolajok minőségé
teljesítményét határozza meg. Soha ne hasz
olyan SG vagy magasabb kategóriájú olajak
amelyek el vannak látva a kör alakú 
energiatakarékos („Energy Conserving” vag
„Resource Conserving”) API címkével!

Motorolaj

Olajkód

Olaj osztályozás

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

A 40%-nál kevesebb fagyállót tartalmazó oldat 
nem biztosít kellő védelmet a korrózió és a 
hideg ellen.
A 60%-nál több fagyállót tartalmazó oldat 
megfelelő védelmet biztosít hideg éghajlaton 
is.

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

Ha a leeresztőcső tartalma túlfolyik, a légszű
motorolajjal szennyeződhet, aminek gyenge
motorteljesítmény lehet az eredménye. 
2 181. oldal

Végkihajtásolaj

Javasolt végkihajtásolaj:
Hypoid gear oil SAE 80

Javasolt hűtőfolyadék

Koncentráció:
50% fagyálló és 50% desztillált víz

FIGYELEM

A nem alumínium motorokhoz való hűtőfolyadék vagy csapvíz 
használata korróziót okozhat.

Forgattyúsház-szellőző
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❙ A rendellenes kopás ellenőrzése
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, nincs-e 
rajtuk rendellenes 
kopás.
❙ A gumiabroncsnyomás ellenőrzése
Annak ellenére, hogy a motorkerékpár 
gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel 
(TPMS) van felszerelve, minden esetben 
szemrevételezéssel ellenőrizze az abroncsokat, 
majd használjon légnyomásmérőt legalább 
havonta egyszer, illetve ha úgy ítéli meg, hogy 
laposak a gumiabroncsok. A gumiabroncsok 
nyomását mindig hideg állapotukban 
ellenőrizze.

A gumiabroncsnyomást soha ne az INFO1 
kijelző gumiabroncsnyomás-mérőjén látható 
érték alapján állítsa be!
Az INFO1 kijelzőn látható érték nem biztos, 
hogy az aktuális értéket mutatja, mivel az 
adatok frissítése a kijelzőn nem azonnal 
történik meg, hanem csak meghatározott 
időközönként.

Még ha a szelepszár el is mozdult, ne moz
vissza az eredeti pozícióba. Keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

❙ A sérülések ellenőrzése
Ellenőrizze a gumiab-
roncsokat, hogy nin-
csenek-e rajtuk 
vágások vagy repe-
dések, a vászon nem 
vált-e láthatóvá, vala-
mint a gumi-
abroncsok oldalfalában vagy a mintázatba
nincs-e beágyazódott szög vagy egyéb él
tárgy. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e a gu
roncsok oldalfalában dudor vagy kitüremk

Gumiabroncsok (Ellenőrzés/Csere)

GL1800/DA

Bal oldal

Szelepszár
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A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokat, nyomásértékeket 
és a minimális profilmélység értékét 
megtalálja a „Specifikációk” című fejezetben. 
2 250., 252. oldal
Gumiabroncs csere 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 motorkerékpáron. 
A keréktárcsa-peremeket tömlő nélküli 
gumiabroncsokhoz tervezték, és erős 
gyorsításnál vagy fékezésnél a tömlős 
gumiabroncs megcsúszhat a peremen, 
megsérülhet és hirtelen leengedhet.
❙ A mintamélység ellenőrzése
Ellenőrizze a kopásjelzőket. Ha láthatóvá 
válnak, azonnal cserélje le a gumiabroncsokat.
A biztonságos motorozás érdekében, ha elérte 
a minimális profilmélységet, cserélje le a 
gumiabroncsot.

A német törvények tiltják az 1,6 milliméternél 
sebb profilmélységű gumiabroncs használatáA profilmélység jelző 

helyének jelölése

vagy TWI

3VIGYÁZAT
A túlságosan kopott vagy nem megfele-
lően felfújt gumiabroncsok súlyos vagy 
halálos balesetet okozhatnak.

Kövesse a kezelési könyvben leírtakat a 
gumiabroncsok felfújására és karban-
tartására vonatkozóan.

Németország
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● Mindkét kerék gumiabroncsnyomás-ellen-
őrző szenzorral rendelkezik, mely a gumi-
abroncs belsejére van szerelve a szelepszár 
mögé. Csak TPMS-hez való kerekeket hasz-
náljon. A nem TPMS-hez való kerék haszná-
lata levegővesztéshez, valamint a 
gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer 
meghibásodásához vezethet.

Ez a motorkerékpár viszkóz légszűrőbeté
van ellátva.
A levegőfújással történő tisztítás során 
a viszkóz betét megsérülhet és csökkenh
a szűrési teljesítmény.

Ne Ön végezze el a karbantartást! Szervizel
márkakereskedőjével.

3VIGYÁZAT
A nem megfelelő gumiabroncs ronthatja 
motorkerékpárja kezelhetőségét, 
stabilitását, amely súlyos vagy halálos 
balesetet okozhat.

Mindig a kezelési könyvben ajánlott típusú 
és méretű gumiabroncsot szereltesse fel.

Légszűrő
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A szerszámkészlet a bal oldaldobozban 
található. 2 135. oldal

A benne levő szerszámokkal bizonyos út menti 
javítások, kisebb beállítások és alkatrészcserék 
hajthatók végre.

● 2. sz. csillagcsavarhúzó
● 2. sz. csavarhúzó
● Csavarhúzónyél
● 8 mm-es villáskulcs
● 10 × 12 mm-es villáskulcs
● 14 × 17 mm-es villáskulcs
● 10 x 12 mm csillagkulcs

14 x 17 mm csillagkulcs
Gyertyakulcs
5 mm-es imbuszkulcs
6 mm-es imbuszkulcs
Fogó
10 mm-es csillagkulcs
0,7 mm-es hézagmérő



163folytatás

A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése
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6. Távolítsa el az akkumulátortartót az 
akasztóról.

7. Távolítsa el az akkumulátort és vigyázzon, 
nehogy elejtse a sarurögzítő anyákat.

aru

varja

rtó

Akkumulátortartó

Akasztó
Akkumulátor

❙ Eltávolítás
Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló 

 állásban van. 
A gyújtás  állásba kapcsolását követően 
várjon több, mint 60 másodpercet, mielőtt 
leveszi a negatív akkumulátorkábelt. Ellenkező 
esetben az elektromos rendszer lehet, hogy 
nem fog megfelelően működni.

1. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. 
2 166. oldal

2. Vegye le a negatív - sarut az akkumulátorról.
3. Vegye le a pozitív + sarut az akkumulátorról.

4. Távolítsa el az akkumulátortartó csava
5. Tolja oldalra az akkumulátortartót a ké

látható módon, hogy elkerülje az érin
sét az üléssel.

Pozitív + saru
GL1800/B

Negatív - saru

GL1800BD/DA

Pozitív + s

Negatív - saru

Akkumulátortartó csa

Akkumulátorta
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A jobb és bal oldali hengerfej-oldalburkolat 
egyforma módon távolítható el.

❙ Eltávolítás
1. Távolítsa el a ködlámpaborítást. 

2 165. oldal
2. Távolítsa el az „A” és „B” csavart.
3. Vegye ki a füleket az alsó fedélből.
4. Húzza le a gumiágyat a hengerfejen talál-

ható rögzítőről, majd csúsztassa a henger-
fejburkolatot előrefelé és távolítsa el.

❙ Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított sor-
rendjében szerelje vissza.

r

r

❙ Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében 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 81. oldal

Az akkumulátor megfelelő kezelése érdeké-
ben, olvassa át a „Karbantartási alapelvek” 
című részt. 2 155. oldal „Az akkumulátor leme-
rül.” 2 217. oldal

Hengerfej-oldalburkolat

„A” csava

„B” csava

Hengerfej-oldalburkolat

Fülek

Gumiágy
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Ködlámpaborítás

A jobb és bal oldali ködlámpaborítást egyfor-
ma módon kell eltávolítani.

❙ Eltávolítás
1. Távolítsa el a csavarokat.
2. Húzza ki a füleket a hengerfej-oldalburko-

latból.
3. Távolítsa el a ködlámpaborítást.

❙ Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

Bal oldali motorburkolat

❙ Eltávolítás
1. Húzza ki a rögzítőket a gumiágyakból
2. Távolítsa el a bal oldali motorburkolat

❙ Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

Csavarok Fülek

Ködlámpaborítás

Rögz

Bal oldali motorburkolat
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Oldalborítás

A jobb és bal oldalborítást egyforma módon 
kell eltávolítani.

❙ Eltávolítás
1. Nyissa ki az oldaldobozt. 2 135. oldal
2. Távolítsa el a rögzítőket.
3. Húzza ki a fület az oldaldoboz-borításból.
4. Távolítsa el az oldalborítást.

❙ Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

Rögzítők

Fül

Oldalborítás
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7. Szerelje be az új gyújtógyertyákat. 
Felhelyezett alátéttel csavarja be kézzel a 
gyertyát, vigyázva, nehogy a menet 
megszakadjon.

8. Húzza meg a gyertyákat:
• Ha új gyertyát helyez be, a meglazulás 

elkerülésének érdekében húzza meg 
kétszer:
a) Először húzza meg:

1 fordulattal, miután megszorult.
b) Majd lazítsa meg a gyertyát.
c) Ezután húzza meg a gyertyát újra:

1/8 fordulattal, miután megszorult.

FIGYELEM

A rosszul meghúzott gyertya túlhevülhet és károsíthatja a motort. Ha a 
gyertya túl laza, valamelyik dugattyú megsérülhet. Ha a gyertya túl 
szoros, a menetek megsérülhetnek.
A gyújtógyertya cseréje
A javasolt gyújtógyertyákkal kapcsolatban 
nézze át a „Specifikációk” című fejezetet. 
2 250., 252. oldal

Csak a javasolt hőértékű és típusú gyújtó-
gyertyákat használja.

1. Távolítsa el a jobb és bal oldali 
ködlámpaborítást. 2 165. oldal

2. Távolítsa el a bal és jobb oldali hengerfej-
oldalburkolatot. 2 164. oldal

3. Húzza le a csatlakozókat a közvetlen 
gyújtótekercsekről.

4. Távolítsa el a csavarokat és a közvetle
gyújtótekercseket.

5. Tisztítsa meg a szennyeződésektől 
a gyújtógyertyák környékét.

6. Távolítsa el a gyújtógyertyákat a szers
készletben található gyertyakulccsal. 
2 162. oldal

FIGYELEM

A nem megfelelő hőértékű gyújtógyertya a motor károsodását 
okozhatja.

CsavarKözvetlen gyújtótekercs

CsatlakozóGyújtógyertya

Gyertyakulcs

14 x 17 mm csillagkulcs
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9. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.
u A visszaszerelésnél ügyeljen arra, hogy a 

gumiágyak a képen látható módon 
kerüljenek beszerelésre.

Jobb oldal Gumiágyak

Bal oldal Gumiágy
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2. Csavarja vissza az olajbetöltő-nyílás sapkát.

Az olajjal és olajkiválasztással kapcsolatban 
olvassa át az „Karbantartási alapelvek” című 
részt. 2 157. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem megfelelő olajszinttel vagy olajnyomással járatják, a 
motor súlyosan károsodhat. Ne keverjen össze különböző gyártmányú 
és besorolású olajakat! Ezek negatívan befolyásolhatják a kenést és a 
kuplung működését.

Olajbetöltő-nyílás sapka
A motorolaj ellenőrzése

A motorolaj ellenőrzésekor kapcsolja le az 
alapjáratleállító rendszert. 2 65. oldal

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

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

3. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

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

visszacsavarná.

6. Az olajszintnek a nívópálca felső és al
szintjelzése között kell lennie.

7. Helyezze vissza a nívópálcát.

A motorolaj utántöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a jav
motorolajjal. 2 157., 251., 253. oldal
1. Csavarja le az olajbetöltő-nyílás sapká

javasolt olajjal töltse fel a felső szintjel
u Az olajszint ellenőrzésekor állítsa le

motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

u Ne töltse a felső szintjelzés fölé!
u Biztosítsa, hogy ne kerüljön idegen

az olajbetöltő-nyílásba.
u Azonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.

GL1800BD/DA

Alsó 
szint

Nívópálca

Felső 
szint
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„A” leeresztőcsavar/
tömítőalátét

„B” leeresztőcsavar/
tömítőalátét

„C” leeresztőcsavar/tömítőalátét
GL1800BD/DA

Leeresztőcsavar/tömítőalátét

GL1800/B
A motorolaj és -szűrő cseréje
A motorolaj és -szűrő cseréjéhez célszer-
számok szükségesek. Javasoljuk, hogy a szervi-
zelést márkakereskedőjével végeztesse el.

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

A motorolaj ellenőrzésekor kapcsolja le az 
alapjáratleállító rendszert.

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

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

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

4.  Tegyen gyűjtőtálcát az
„A”, „B” és „C” olajleeresztő csavar, valami
az olajszűrő alá.

 Helyezzen gyűjtőtálcát a 
leeresztőcsavarok és olajszűrő alá.

5.  Az olajleeresztéshez ve
gye le az olajbetöltő-nyílás sapkát, az „A
„B” és „C” olajleeresztő-csavart, valamint
tömítőalátéteket.

 Az olajleeresztéshez vegye l
az olajbetöltő-nyílás sapkát, az olajleere
tő-csavart, valamint a tömítőalátétet.

FIGYELEM

A nem megfelelő olajszűrő használata komoly motorkárosodást 
okozhat.

GL1800BD/DA

GL1800BD/DA

GL1800/B

GL1800BD/DA

GL1800/B

Olajbetöltő-nyílás sapka
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10. Töltse fel a forgattyúsházat az ajánlott 
minőségű olajjal (2 157., 251., 253. oldal) 
és helyezze vissza az olajbetöltő-nyílás 
sapkát.

11. Ellenőrizze az olajszintet. 2 169. oldal
12. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol 

szivárgás.

A szükséges olajmennyiség

olaj- és olajszűrőcsere esetén:
4,6 liter
csak olajcsere esetén:
4,4 liter

olaj- és olajszűrőcsere esetén:
3,7 liter
csak olajcsere esetén:
3,5 liter

GL1800BD/DA

GL1800/B
6. Szűrőfogóval vegye le az olajszűrőt és 
engedje le a maradék olajat. Győződjön 
meg róla, hogy a régi tömítés nincs a 
motorhoz ragadva.
u Az olajat és olajszűrőt hivatalos 

újrahasznosító központban helyezze el.

7. Az új olajszűrő gumitömítését kenje be 
vékonyan motorolajjal.

8. Szerelje fel az új olajszűrőt és húzza meg.

9.  Helyezzen új tömítő
tet az „A”, „B” és „C” leeresztőcsavarra
za meg a csavarokat az előírt nyomat

 Helyezzen egy új tömítő
tet a leeresztőcsavarra. Húzza meg a
eresztőcsavart az előírt nyomatékkal

Nyomaték: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Tömítő-
gumi

Olajszűrő

Nyomaték:

„A” leeresztőcsavar:
30 N·m (3,1 kgf·m)
„B” leeresztőcsavar:
30 N·m (3,1 kgf·m)
„C” leeresztőcsavar:
30 N·m (3,1 kgf·m)

Leeresztőcsavar:
30 N·m (3,1 kgf·m)

GL1800BD/DA

GL1800/B

GL1800BD/DA

GL1800/B
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7. Szerelje be a kuplungolajszűrő-fedél 
csavarjait, majd húzza meg őket.

8. Az új olajszűrő gumitömítését kenje be 
vékonyan motorolajjal. 2 171. oldal

9. Szerelje fel az új motorolajszűrőt és húzza 
meg.

10. Cserélje le a tömítőalátéteket új alátétekre. 
Szerelje vissza a leeresztőcsavarokat és 
húzza meg őket. 2 170. oldal

11. Töltse fel a forgattyúsházat az ajánlott 
minőségű olajjal (2 157., 251., 253. oldal) 
és szerelje vissza az olajbetöltő-nyílás 
sapkát.

12. Ellenőrizze az olajszintet. (2 169. oldal)
13. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol 

szivárgás.

Nyomaték: 26 N·m (2,7 kgf·m)

Nyomaték: 30 N·m (3,1 kgf·m)

A szükséges olajmennyiség
az olaj-, motorolajszűrő és 
kuplungolajszűrő cseréje esetén:
4,6 liter
A kuplungolajszűrő cseréje

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

1. Kövesse az 1-6. lépéseket az olaj- és 
szűrőcsere elvégzéséhez. 2 170. oldal

2. Helyezzen gyűjtőtálcát a 
kuplungolajszűrő-fedél alá.

3. Távolítsa el a kuplungolajszűrő-fedelet, a 
kuplungolajszűrőt és a rugót a szűrőfedél 
csavarjainak kiszerelésével.
u Az olajat és olajszűrőt hivatalos újra-

hasznosító központban helyezze el. 4. Helyezze be az új kuplungolajszűrőt úg
hogy a gumitömítés befelé, a motor fel
nézzen. A kuplungolajszűrő-testen, 
a szűrőfedél közelében az „OUT-SIDE” 
felirat látható.

5. Cserélje le az O gyűrűt és tegyen egy 
kevés motorolajat az új O gyűrűre a 
beszerelés előtt.

6. Szerelje be a rugót és a kuplungolajszűr
fedelet.

FIGYELEM

A nem megfelelő kuplungolajszűrő használata komoly sebességváltó-
károsodást okozhat.

GL1800BD/DA

Olajszűrőfedél/O gyűrűFedélcsavarok

Kuplung-
olajszűrő

Rugó

„OUT-SIDE” 
kifelé felirat

Gumitömítés
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A hűtőfolyadék cseréje
A hűtőfolyadék-cserével kapcsolatban keresse 
fel márkakereskedőjét.

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

Mindig várja meg, amíg a motor és a hűtő 
lehűl, mielőtt eltávolítja a hűtősapkát.
A hűtőfolyadék ellenőrzése
A hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
akkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.
1. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
2. Távolítsa el a bal oldali motorburkolatot. 

2 165. oldal
3. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 

helyzetben.
4. Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadékszint a tágu-

lási tartályban az ellenőrzőablak UPPER (felső) 
és LOWER (alsó) szintjelzése között van-e.

Ha a hűtőfolyadékszint észrevehetően 
csökken vagy a tágulási tartály üres, 
valószínűleg komoly szivárgás áll fenn. Keresse 
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

A hűtőfolyadék hozzáadása
Ha a hűtőfolyadék szintje a LOWER (alsó) sz
zés alatt van, töltse fel az ajánlott hűtőfolyad
(2158. oldal) az UPPER (felső) szintjelzésig.
Az utántöltést a tágulási tartályon keresz
végezze el, és ne távolítsa el a hűtősapká
1. Távolítsa el a bal oldali motorburkolat

2 165. oldal
2. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és 

sön be hűtőfolyadékot a felső szintjel
u Ne töltse az UPPER (felső) szintjelzé
u Biztosítsa, hogy ne kerüljön idegen

a tágulási tartály nyílásba.
3. Csavarja vissza a tágulási tartály sapká
4. Szerelje vissza a bal oldali motorburko

UPPER (felső) 
szint

Tágulási tartály

LOWER (alsó) szint

Tágulási tartály sapka
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5. Töltse fel a végkihajtást a javasolt olajjal. 
2 158. oldal

6. Ellenőrizze az olajszintet. Az olajbetöltő 
furat alsó pereméig kell érnie.

7. Szereljen új O gyűrűt az olajbetöltőnyílás-
sapkára. Húzza meg az olajbetöltőnyílás-
sapkát.

8. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol szivárgás.

A szükséges olajmennyiség: 140 cm3 

Nyomaték: 8 N·m (0,8 kgf·m)

Olajbetöltőnyílás-sapka

O gyűrű

Tömítőalátét Leeresztőcsavar

Alsó perem
174
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A végkihajtásolaj ellenőrzése
1. Sima talajon tartsa a motorkerékpárt 

egyenesen.
2. Távolítsa el az olajbetöltőnyílás-sapkát és az 

O gyűrűt.
3. Ellenőrizze az olajszintet. Az olajbetöltő 

furat alsó pereméig kell érnie.

 végkihajtásolaj utántöltése
a a végkihajtásolaj szintje alacsony, 
llenőrizze az olajszivárgást. A javasolt 
égkihajtásolajból töltsön utána, (2158. oldal), 
míg a szint el nem éri a nyílás alsó peremét.

1. Öntsön friss olajat az olajbetöltőnyíláson
keresztül, amíg a szint el nem éri a nyílás
alsó peremét.
u Ne töltsön olajat az olajbetöltőnyílás al

pereme fölé!
u Biztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tár

az olajbetöltőnyílásba.
u Azonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.
2. Szereljen új O gyűrűt az olajbetöltőnyílás

sapkára. Húzza meg az olajbetöltőnyílás 
sapkát.

A végkihajtásolaj cseréje
1. Sima talajon tartsa a motorkerékpárt 

egyenesen.
2. Helyezzen gyűjtőtálcát a leeresztőcsavar al
3. Az olajleeresztéshez vegye le az 

olajbetöltőnyílás-sapkát, az O gyűrűt, az 
olajleeresztő-csavart, valamint a 
tömítőalátétet.

4. Helyezzen egy új tömítőalátétet a leeresz
tőcsavarra. Húzza meg a leeresztőcsavart

Alsó perem

Olajbetöltőnyílás-sapka

O gyűrű

Nyomaték: 8 N·m (0,8 kgf·m)

Nyomaték: 12 N·m (1,2 kgf·m)
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Ha a fékfolyadék szintje bármelyik tartályban a 
LOWER (alsó) szintjelzés alá csökken vagy a 
fékkar és fékpedál holtjátéka megnő, ellenőriz-
ze a fékbetétek kopását. Ha a fékbetétek nem 
kopottak, ellenőriztesse a fékrendszert esetle-
ges szivárgás miatt. Keresse fel márkakereske-
dőjét ellenőrzés céljából.

y

dék-
A fékfolyadék ellenőrzése
1. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
2. Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály fede-

le vízszintesen áll-e, és hogy a folyadékszint 
az LWR (alsó) szintjelzés felett van-e.

Elsőfék-
folyadéktartál

LWR (alsó) szintjelzés

Első

Hátsófék-folya
tartály

LWR (alsó) szintjelzés

Hátul
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Ha szükséges, a fékbetéteket márka-
kereskedőjével cseréltesse le.
Mindig egyidőben cserélje le a bal és jobb 
fékbetéteket.
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.

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

 
Ha a fékbetétek a kopásjelzőig koptak, 
a fékbetéteket le kell cserélni.

1.  A fékbetéteket a féknyereg első része 
felől ellenőrizze.
u Mindig ellenőrizze mind a bal, mind 

a jobb oldali fékbetétet.
2.  A fékbetéteket a féknyereg alja felől 

ellenőrizze.

Elöl

Hátul

Elöl

Hátul

Fékbetétek

TárcsaKopásjelzők

Kopásjelzők
Elöl

Fékbetétek

Tárcsa
Kopásjelző

Hátul
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A parkolófék ellenőrzése

Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra. Állítsa le a motort és tolja a 
motorkerékpárt, miközben a parkolófék-kart 
teljesen behúzza, hogy ellenőrizze a 
parkolófék hatékonyságát.

Ha a parkolófék hatásfoka gyengül, keresse fel 
márkakereskedőjét a beállítás érdekében.

A féklámpa-kapcsoló beállít
Ellenőrizze a féklámpa-kapcsoló működé

Tartsa lenyomva a féklámpa-kapcsolót és
eközben forgassa a beállítóanyát „A” irán
ha a kapcsoló túl későn, illetve „B” irányb
túl korán működik.

GL1800BD/DA

Parkolófék-kar

Féklámpa-kapcsoló

Beállítóanya

B

A
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Az oldaltámasz ellenőrzése

1. Ellenőrizze az oldaltámasz szabad 
mozgathatóságát. Amennyiben az 
oldaltámasz nyikorog vagy szorul, tisztítsa 
meg a forgócsap környékét és tiszta zsírral 
kenje be a forgócsap csavarját.

. Ellenőrizze az oldaltámasz rugó épségét és 
feszességét.

.
Üljön fel a motorkerékpárra, a 
sebességváltót kapcsolja üresbe és hajtsa 
fel az oldaltámaszt.

Üljön fel a motorkerékpárra és hajtsa fel az 
oldaltámaszt.

4.
Indítsa be a motort, húzza be a kuplungka
és kapcsoljon sebességbe.

Indítsa be a motort, nyomja meg a D-
kapcsolót és kapcsoljon AT (D) módba.

5. Teljesen engedje le az oldaltámaszt. A 
motornak ebben a pillanatban le kell álln
Ha a motor nem áll le, ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével.

Oldaltámasz rugó

GL1800/B

GL1800BD/DA

GL1800/B

GL1800BD/DA
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A kuplungfolyadék ellenőrzése 1. A motorkerékpárt állítsa szilárd felület
egyenletes talajra.

2. Ellenőrizze, hogy a kuplungfolyadék-t
fedele vízszintesen áll-e, és hogy a 
folyadékszint az LWR (alsó) szintjelzés
van-e.

Ha a folyadék szintje nagyon alacsony, va
szivárgást, kopást  vagy repedéseket észl
csöveken és rögzítőkön, ellenőriztesse a 
kuplungrendszert márkakereskedőjével.

GL1800/B

Kuplungfolyadék-
tartály

LWR (alsó) szintjelzés
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Gázkar
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A gázkar ellenőrzése
Álló motor mellett ellenőrizze, hogy a gázkar 
könnyedén jár-e végállástól végállásig. 
Amennyiben nem mozog könnyedén, keresse 
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

Gázkar
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Forgattyúsház-szellőző
A forgattyúsház-szellőző 
tisztítása
1. Távolítsa el a bal oldali ködlámpaborítást. 

2 165. oldal
2. Távolítsa el a bal oldali hengerfej-

oldalburkolatot. 2 164. oldal
3. Helyezzen egy megfelelő gyűjtőtálcát a 

forgattyúsház-szellőzőcső alá.
4. Távolítsa el a forgattyúsház-szellőzőcső 

dugóját.
5. Engedje le az üledéket egy megfelelő 

tárolóedénybe.
6. Szerelje vissza a forgattyúsház-szellőzőcső 

dugót.
7. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 

sorrendjében szerelje vissza.

Forgattyúsház-szellőzőcső dugó
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A beállítás után ellenőrizze a kar megfelelő 
működését.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértéken túl!

Beállító Fékkar

MarkolatReferenciajel

ElőreFékkar
182
A fényszóró vetítési 
távolságának beállítása
A fényszóró vetítési sugara függőlegesen 
állítható. Tekerje az állítógombot szükség 
szerint ki vagy be.
Vegye figyelembe az érvényes közlekedési 
szabályokat.

A kuplung- és fékkar beállítása
A kuplungkar vége és a kormánymarkolat 
( ), valamint a fékkar vége és a 
kormánymarkolat közötti távolság beállíthat

❙ Beállítás
Addig tekerje az állítót, amíg a számok egyb
nem esnek a referenciajellel a kar kívánt állás
kitolt helyzetében.

Jobb oldali 
állítógomb

LeengedésLeengedés

EmelésEmelés

Bal oldali állítógomb

Bal Jobb

GL1800/B

Kuplungkar
Előre

Markolat

Beállító

Referenciajel

Kuplungrendszer (csak GL1800/B)
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❙ Rugóelőfeszítés
Az állítót az óramutató járásával megegyezően 
forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a 
rugóelőfeszítést. 
Az alapbeállításhoz tekerje az állítót az 
óramutató járásával ellentétesen, amíg kissé 
meg nem szorul, majd tekerje az állítót az 
óramutató járásával megegyezően, amíg 
kattan egyet. Ez a 0 beállítás (minimális 
beállítás). Az alapbeállítás 9 kattanás a 
minimum beállítástól számítva (a teljes 
beállítási tartomány: 33 kattanás).

éngázt 
erelni 

 
erelni 

Előfeszítésállító
Az elektronikusan állítható 
futómű kiválasztása

Az elektronikusan állítható futómű lehetővé 
teszi a hátsó futómű előfeszítésének 
beállítását 4 különböző fokozatban, az út- és 
motorozási viszonyoknak megfelelően. 

Az előfeszítést a multifunkcionális kijelzőn 
lehet beállítani. (33.o)

A motorozási mód beállítását követően az első 
és hátsó futómű csilllapítása a rögzített 
módnak megfelelően automatikusan 
beállítódik. (126.o)

A hátsó futómű beállítása

A rugóelőfeszítés a különböző motorozá
terhelési feltételeknek megfelelően állíth

GL1800/DA

Futómű-előfeszítés 
visszajelző

FIGYELEM

Az első és hátsó rugóstag lengéscsillapítója nagynyomású nitrog
tartalmaz. Ne próbálja meg a lengéscsillapítót szétszerelni, kisz
vagy javítani! Keresse fel márkakereskedőjét.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértékeken túl!

FIGYELEM

A hátsó rugóstag lengéscsillapítója nagynyomású nitrogéngázt
tartalmaz. Ne próbálja meg a lengéscsillapítót szétszerelni, kisz
vagy javítani! Keresse fel márkakereskedőjét.

GL1800B/BD
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3. Az emblémával felfelé, óvatosan feszítse 
szét a SMART kulcsot az ábrán látható 
módon.
u Semmi esetre se erőltesse túlságosan!
u Ne érintse meg az áramkört vagy az 

érintkezőt! Ez problémákat okozhat.
u Legyen óvatos, nehogy megkarcolja a 

vízhatlan borítást, és ne engedje, hogy 
por kerüljön bele!

u Ne fejtsen ki erőt a Honda SMART kulcs 
szétszerelésekor!

Embléma

Kulcsnyílás

Beépített kulcs

Elem
184
A Honda SMART kulcs 
elemcseréje
Amennyiben a Honda SMART kulcs 5-ször 
villog, amikor a gyújtáskapcsoló  állásban 
van, megjelenik az elem lemerülőben felugró 
információ, vagy a működési tartomány 
instabillá válik, amint lehet, cserélje le az 
elemet.
Javasoljuk, hogy ennek érdekében keresse fel 
márkakereskedőjét.

1. Nyomja meg a kioldógombot és vegye k
beépített kulcsot a Honda SMART kulcsb

2. Óvatosan helyezze be a beépített kulcso
az ellenkező oldalról a kulcsnyílásba.

Az elem típusa: CR2032

Honda SMART kulcs

Kioldógomb
Beépített kulcs
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4. Cserélje le a régi elemet egy újra, és azt a 
pozitív (+) oldalával felfelé helyezze be.

5. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

3VIGYÁZAT
Figyelmeztetés vegyi anyag okozta
égési sérülésre: ne nyelje le az elem
Lenyelés esetén komoly belső égési 
sérüléseket, akár halált is okozhat.

• Az elemet tartsa távol gyermekekt
• Amennyiben az elemtartó nem 

zárható tökéletesen, ne használja 
tovább a terméket és tartsa elzárv
gyermekek elől.

• Amennyiben egy gyermek lenyelte
elemet, azonnal forduljon orvosho
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A motor nem indul
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Az indítómotor működik, de 
a motor nem indul
Ellenőrizze az alábbiakat:
● Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 

folyamatot 2 118. oldal
● Ellenőrizze a benzin mennyiségét az 

üzemanyag-tankban 
● Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodásra 

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

márkakereskedőjét, amint lehet.

Az indítómotor nem működi
Ellenőrizze az alábbiakat:
● Ellenőrizze a megfelelő motorindítási 

folyamatot 2 118. oldal
● Ellenőrizze, nincs-e kiolvadt biztosíték 

2 219. oldal
● Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábe

nem lazultak-e le (2 163. oldal) és a sa
nem korrodáltak-e (2 155. oldal)

● Ellenőrizze az akkumulátor állapotát 
2 217. oldal

Ha a probléma továbbra is fennáll, 
ellenőriztesse motorkerékpárját 
márkakereskedőjével.
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A motor kezd túlmelegedni, ha az alábbiak 
rdulnak elő:
A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 
visszajelző világít.
A 6. (H=Hot (forró)) szegmens villog a 
hűtőfolyadék-hőmérséklet mérőn.
A gyorsulás elmarad a megszokottól.

a ez előfordul, álljon meg biztonságosan az 
t szélén és kövesse az alábbi műveletsort.
okáig tartó magas alapjárat esetén a magas 
űtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző 
ilágítani kezdhet.
 6. (H) szegmens is villog.

. Állítsa le a motort és kapcsolja a 
gyújtáskapcsolót  állásba. 2 53. oldal

2. Ellenőrizze, hogy a hűtőventilátor 
működik-e, majd kapcsolja a gyújtás-
kapcsolót  állásba.

Hibára gyanakodhat. Ne indítsa be a 
motort! Szállíttassa el motorkerékpárját 
márkakereskedőjéhez.

Hagyja a motort lehűlni, miközben a 
gyújtáskapcsoló  állásban van.

3. A motor lehűlése után vizsgálja meg a 
hűtőcsövet és ellenőrizze, hogy van-e 
szivárgás. 2 173. oldal

Ne indítsa be a motort! Szállíttassa el 
motorkerékpárját márkakereskedőjéhez.

4. Ellenőrizze a hűtőfolyadékszintet a tágulá
tartályban. 2 173. oldal
u Szükség szerint töltsön utána 

hűtőfolyadékot.
5. Ha az 1-4. ellenőrzés alapján a motor-

kerékpár rendben van, folytathatja útját, d
folyamatosan ellenőrizze a hűtőfolyadék
hőmérsékletét.

FIGYELEM

 túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos motorkárosodást 
kozhat.

Ha a ventilátor nem működik:

Ha a ventilátor működik:

Ha szivárgás tapasztalható:
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A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak
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A Kombinált ABS-visszajelző villoghat, ha:
● az első kerék elemelkedik a talajtól 

több mint egy másodpercig
● a hátsó kereket megforgatja, miközben a 

motorkerékpár állványon áll

Ez normális jelenség, de a Kombinált ABS-
rendszer nem működik. A rendszer működte-
téséhez kapcsolja a gyújtáskapcsolót , majd 
pedig ismét  állásba.
Alacsony olajnyomás vissza-
jelző
Ha az alacsony olajnyomás visszajelző világít, 
álljon meg biztonságosan, és állítsa le a 
motort.

1. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 169. 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 is világít a 
visszajelző, állítsa le a motort és keresse fel 
márkakereskedőjét.
Ha a motorolajszint hirtelen csökkenni kezd, 
szivárgás vagy komoly probléma állhat fenn. 
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

PGM-FI (Programozott benzi
befecskendezés) meghibásod
ra figyelmeztető lámpa (MIL)
Ha a visszajelző menet közben kezd világíta
moly probléma lehet a PGM-FI rendszerrel.
kentse sebességét és, amint lehet, ellenőriz
motorkerékpárját márkakereskedőjével.

Kombinált ABS-visszajelző
Ha az ABS-visszajelző továbbra is világít, a
az esetben a fékrendszer hagyományos 
fékrendszerként működik, de a blokkolás
funkció nélkül.
Csökkentse sebességét és ellenőriztesse m
kerékpárját márkakereskedőjével, amint le
● A visszajelző nem világít, amikor a 

gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja
● A visszajelző nem alszik ki 5 km/h sebe

felett
● A visszajelző menet közben világítani v

villogni kezd

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos motorkárosodást 
okozhat.
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Ez azonban nem befolyásolja a motorkerékpár 
működését mindaddig, amíg a 
gyújtáskapcsolót  állásba nem kapcsolja.

Előfordulhat, hogy nem fogja tudni lekapcsol-
ni az elektromos rendszert, amennyiben mo-
torozás közben elvesztette a Honda SMART 
kulcsot, az elem le van merülve, vagy a rend-
szert erős rádiófrekvencia vagy rádiózaj befo-
lyásolja. Ebben az esetben fordítsa el a 
gyújtáskapcsolót az óra járásával ellentétes 
irányba, és tartsa ott mindaddig, míg az elekt-
romos rendszer le nem kapcsol.

Amennyiben nincsen Önnél a SMART kulcs, 
abban az esetben az elektromos rendszer az 
úgynevezett vészhelyzeti műveletsorral 
aktiválható. 2 199. oldal
Nyomatékszabályozó-
visszajelző

Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet a nyomatékszabá-
lyozó-rendszerben. Csökkentse sebességét és 
ellenőriztesse motorkerékpárját márkakereske-
dőjével, amint lehet.

● A visszajelző menet közben világítani kezd.
● A visszajelző nem világít, amikor rákapcsolja 

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

felett.
Ha a visszajelző világít, a motorkerékpár akkor 
is üzemeltethető normál üzemmódban, csak a 
nyomatékszabályozó funkció nélkül.
uHa a visszajelző a nyomatékszabályozó 

működése közben kezd világítani, a normál 
menettulajdonságok megtartása 
érdekében teljesen zárja a gázt.

A nyomatékszabályozó-visszajelző világítani 
kezdhet, ha a hátsó kereket megforgatja, mi-
közben a motorkerékpár állványon áll. Ebben 
az esetben kapcsolja a gyújtáskapcsolót , 

majd újra  állásba. A nyomatékszabályozó-
visszajelző kialszik, ha a motorkerékpár sebe
sége eléri az 5 km/h értéket.

Honda SMART kulcs visszajelz

❙ Amennyiben a Honda SMART kulcs
visszajelző 5-ször villog a 
gyújtáskapcsoló   állásba 
kapcsolását követően

A Honda SMART kulcs elemcseréje 
2 184. oldal

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

A Honda SMART kulcs visszajelző villogni kez
amikor a kommunikáció a motorkerékpár és
kulcs között a gyújtás rákapcsolását követőe
megszűnik.
Ezt az alábbiak okozhatják:
● Erős rádióhullámok vagy elektromos zaj, am

befolyásolhatja a rendszert működését.
● Motorozás közben elvesztette a Honda 

SMART kulcsot.

GL1800/DA
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Amennyiben a kijelző nem alszik el a gumi-
abroncsok felfújását követően, mihamarabb 
keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljá-
ból.

Az alacsony nyomású gumiabroncs motoro-
zás közben túlmelegedhet és meghibásodhat.

Az alacsony gumiabroncsnyomás befolyásolja 
a motorkerékpár kezelhetőségét és megállási 
képességét, a gumiabroncs élettartamát, vala-
mint megnöveli az üzemanyag-fogyasztást.

Mivel a gumiabroncsnyomást a hőmérséklet 
és más külső tényezők is befolyásolhatják, 
ezért előfordulhat, hogy a kijelző váratlanul 
bekapcsol.

Azonban a TPMS-rendszer nem helyettesíti a 
gumiabroncs karbantartását, és minden 
eseteben a vezető felelőssége a megfelelő 
nyomás beállítása, abban az esetben is, ha a 
nyomáscsökkenés még nem érte el azt a 
határértéket, mikor a visszajelző működésbe 
lépne.
Kuplunghőmérséklet-
visszajelző

A kuplunghőmérséklet-visszajelző akkor villog, 
ha a kuplung hőmérséklete szokatlanul magas 
értéket ér el.
Amennyiben a visszajelző villog, álljon meg 
biztonságosan, tegye a sebességváltót üres 
sebességfokozatba, és hagyja a motort 
alapjáraton járni.
Amikor a visszajelző kialszik, folytathatja útját.
Ha ez gyakran előfordul, keresse fel márka-
kereskedőjét.

Alacsony gumiabroncsnyom
visszajelző
Amennyiben az alacsony gumiabroncs-
nyomás visszajelző villog, ellenőrizze a g
abroncsokat.
Amennyiben folyamatosan világít, abban
esetben valamelyik (vagy mindkettő) gu
abroncsban nem megfelelő a levegőnyo
Álljon meg, amint lehet, és ellenőrizze a 
abroncsokat.
További információkkal kapcsolatban olv
át a „Vészhelyzeti javítás gumiabroncsjav
készlettel” című fejezetet. 2 203. oldal

A gumiabroncsok nyomását mindig hide
állapotukban ellenőrizze. (Ez azt jelenti, h
motorkerékpár legalább 3 órája parkol.)
Amennyiben szükséges, állítsa be a 
gumiabroncsnyomást. 2 250., 252. oldal

Amennyiben a kijelző villog vagy világít é
tovább motorozik, előfordulhat, hogy a k
kialszik. Ebben az esetben is szükséges, a
gumiabroncsok lehűlését követően, min
gumiabroncs ellenőrzése.

FIGYELEM

A túlmelegedett kuplunggal történő motorozás súlyos kuplung-
károsodást okozhat.

GL1800BD/DA
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Hegymeneti elindulássegítő 
(HSA) visszajelző
Ha a hegymeneti elindulássegítő visszajelző 
bármely alábbi módon, sárgán világítani kezd, 
komoly probléma lehet a HSA-rendszerben.
Csökkentse sebességét és, amint lehet, 
ellenőriztesse motorkerékpárját 
márkakereskedőjével.
● A visszajelző menet közben sárgán világítani 

kezd.
● A visszajelző nem világít, amikor a 

gyújtáskapcsolót  állásba kapcsolja.
● A visszajelző nem alszik ki 5 km/h sebesség 

felett.
● Ha a hegymeneti elindulássegítő (HSA) 

visszajelző sárgán világít, a motorkerékpár 
normál üzemmódban akkor is 
üzemeltethető, csak a HSA-funkció nélkül.

Amennyiben a hegymeneti elindulássegítő 
(HSA) visszajelző fehéren világít, miközben 
megállt a motorkerékpárjával, ez normális 
jelenség, azt jelzi, hogy a rendszer 
rendeltetésszerűen működik.

.

Például, ha egy meleg területen ellenőrzi és fúj-
ja fel az abroncsokat, majd egy nagyon hideg 
területre motorozik, a gumiabroncsnyomás ér-
téke alacsonyabb lesz, ami bekapcsolhatja az 
alacsony gumiabroncsnyomás visszajelzőt. 
Vagy ellenkezőleg, ha hideg területen állítja be 
a gumiabroncsnyomást, majd meleg időjárási 
viszonyok között motorozik, a nyomás túl ma-
gas értéket érhet el. Azonban a visszajelző túl 
magas nyomás esetén nem kapcsol be.

TPMS-visszajelző
A TPMS-visszajelző abban az esetben kezd vi-
lágítani, ha probléma van a gumiabroncs-
nyomás-ellenőrző rendszerrel.
Ebben az esetben a rendszer nem képes a 
nyomás ellenőrzésére és lekapcsol.
Mihamarabb ellenőriztesse a rendszert a 
márkakereskedőjével.

A TPMS-visszajelző az alábbi okok miatt is 
világíthat:
● Más elektromos rendszerek interferenciája is 

zavarhatja a működését.
● Olyan kereke(ke)t szereltek fel, amely(ek) 

nem rendelkezik(-nek) 
gumiabroncsnyomás-ellenőrző szenzorral.

Légzsák-visszajelző (AIRBAG)

A légzsák-visszajelző abban az esetben kezd 
lágítani, ha probléma van a légzsákrendszerre

Ha a visszajelző a gyújtás rákapcsolásakor ne
kezd világítani, vagy világítani kezd és égve 
marad, vagy vezetés közben kezd világítani,
amint lehet ellenőriztesse motorkerékpárját
különben a légzsák lehet, hogy nem old ki, 
amikor megóvhatná az életét!

3VIGYÁZAT
A légzsák-visszajelző figyelmen kívül 
hagyása súlyos frontális baleset esetén 
súlyos sérülést vagy akár halált is 
eredményezhet!

Amennyiben a légzsák-visszajelző egy 
esetleges problémára figyelmeztet, a 
lehető leghamarabb ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedésében

GL1800DA
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Egyéb figyelmeztető visszajelzők

A markolatfűtés meghibásodá-
sának jelzése
Ha a markolatfűtés meghibásodik, a 
markolatfűtés-visszajelző ikon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.
Az üzemanyagszint-jelző 
meghibásodásának jelzése
Ha meghibásodás van az üzemanyag-
rendszerben, az üzemanyagszint-jelző az 
alábbi formában jelenik meg.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.
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Az ülésfűtés 
meghibásodásának jelzése

Ha az ülésfűtés meghibásodik, az ülésfűtés-
visszajelző ikon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.

A hűtőfolyadék-hőmérséklet 
mérő meghibásodásának 
jelzése
Ha meghibásodás van a hűtőfolyadék-
rendszerben, az összes szegmens az ábrán 
látható módon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel
márkakereskedőjét.

GL1800/DA
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Ha a „-” visszajelző a sebességfokozat-kijelző ablakban menet közben villog (GL1800BD/DA)

ban 

n el 
Ha a „-” visszajelző a sebességfokozat-kijelző 
ablakban menet közben villog, komoly 
probléma lehet a Duplakuplungos 
sebességváltó rendszerben.
Parkoljon le egy biztonságos helyen és 
azonnal ellenőriztesse motorkerékpárját 
márkakereskedőjével.
A motorkerékpárral esetleg továbbhaladhat az 
alábbi lépések betartásával.

1. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba.
2. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót  állásba és 

indítsa be a motort.

Kapcsolja a gyújtást  állásba és mozgassa a 
motorkerékpárt előre-hátra (hogy kiugorjon 
sebességből).
Kapcsolja a gyújtáskapcsolót ismét  állásba és 
indítsa be a motort.

A fékkar behúzása vagy a fékpedál lenyomása 
mellett indítsa be a motort.

Ha a fokozatkijelző sebességet mutat, ab
az esetben tovább motorozhat abban a 
sebességben.
Biztonságos sebesség mellett motorozzo
márkakereskedőjéhez.

Megsérülhetett a DCT-rendszer, és a 
motorkerékpárral nem lehet tovább 
közlekedni.
Azonnal keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Ha a motor nem indítható:

Ha még mindig nem indul a motor:

Ha tud váltani N-fokozatból D-módba:

Ha nem tud váltani N-fokozatból D-módba és 
a „-” visszajelző villog:
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Az alapjárat-leállítás visszajelző 
világít, de a motort nem az alapjá-
ratleállító rendszer tartja leállítva
Ha az alapjárat-leállítás visszajelző világít, de a 
motort nem az alapjáratleállító rendszer tartja 
leállítva, végezze el az alábbiakat.

Állítsa meg a motorkerékpárt teljesen. 
Az alapjáratleállító rendszer csak 0 km/h 
sebességnél kapcsol be.

Teljesen engedje vissza a gázkart.

Az alapjáratleállító rendszer nem lép 
működésbe, amennyiben a hegymeneti 
elindulássegítő (HSA) rendszer üzemel.

Az alapjáratleállító rendszer nem lép műkö-
désbe, amennyiben a sebességváltó üres fo-
kozatban van (N-kapcsoló le van nyomva).

Ha a motorkerékpár nem áll meg teljesen:

Ha a gázkar nincsen teljesen elzárva:

Amennyiben a hegymeneti elindulássegítő 
(HSA) rendszer működésben van:

Ha a sebességváltó üresben van:
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Az alapjárat-leállítás visszajelző 
em világít
a az alapjárat-leállítás visszajelző nem kezd el 
ilágítani, végezze el az alábbiakat.

yomja meg az indító-/alapjárat-leállító 
ombot vagy állítsa be az alapjáratleállító 
ndszert a multifunkcionális kijelzőn. 

elegítse be a motort.
z alapjáratleállító rendszer a motor hideg 
llapotában nem működik.

aladjon a motorkerékpárral 10 km/h feletti 
ebességgel. Legalább egyszer át kell lépnie a 
0 km/h sebességet ahhoz, hogy az alapjárat-
állító rendszer működésbe lépjen.

Ha a PGM-FI meghibásodásra figyelmeztető
lámpa (MIL) világít, az alapjáratleállító rendsz
nem működik a motor védelme érdekében.
Keresse fel márkakereskedőjét.

Motorozzon egy darabig, majd álljon meg é
állítsa le a motort, majd indítsa újra a 
megfelelő motorindítási műveletsornak 
megfelelően (2 118. oldal). Az alapjáratleállí
rendszer alacsony akkumulátor-feszültség 
mellett nem biztos, hogy működik.
Ha ez gyakran előfordul, keresse fel 
márkakereskedőjét.

Motorozzon egy darabig.
Az alapjáratleállító rendszer hideg 
akkumulátor esetén nem működik.

a az alapjáratleállító rendszer ki van kapcsolva:

a a motor hideg:

a a motor beindítása után nem 
ndult el a motorkerékpárral:

Ha a PGM-FI meghibásodásra 
figyelmeztető lámpa (MIL) világít:

Ha az akkumulátor-feszültség alacsony:

Amennyiben az akkumulátor hideg:
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A motor nem indul a gázkar 
nyitására sem
Ha a motor nem indul a gázkar nyitására sem, 
kövesse az alábbiakat.

Ha az oldaltámaszt működteti, miközben az 
alapjáratleállító rendszer leállítva tartja a 
motort, a villogó alapjárat-leállítás visszajelző 
kialszik, és az alapjáratleállító rendszer 
kikapcsol. Indítsa újra a motort a motorindító-/
alapjárat-leállító gombbal (2118. oldal) a 
normál motorindítási műveletsornak 
megfelelően.

Amennyiben a motoros nem ült a motor-
kerékpáron hozzávetőlegesen az elmúlt 
3 percben, a villogó alapjárat-leállítás visszajel-
ző kialszik, és a motor nem fog beindulni a gáz-
kar elforgatására.
Indítsa újra a motort a motorindító-/alapjárat-
leállító gombbal a normál motorindítási mű-
veletsornak megfelelően.

Ha a motorindító-/alapjárat-leállító gomb
megnyomja, miközben a motort az alapj
leállító rendszer lekapcsolva tartja, az alap
leállító rendszer kikapcsol.
Indítsa újra a motort a motorindító-/alap
leállító gombbal (2118. oldal) a normál 
motorindítási műveletsornak megfelelőe

Ha az alapjárat-leállítás visszajelző villog, 
motor nem indul a gázkar nyitására sem,
kövesse az alábbiakat.

Ellenőrizze az akkumulátorsarukat.

Ha az oldaltámasz le van hajtva:

Amennyiben a motoros nem ül a motorkerékpáron:

Ha a motorindító-/alapjárat-leállító gombot működ

Az akkumulátorkábel laza:



Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem működik megfelelően
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Ha a Honda SMART kulcs rendszer más 
okokból kifolyólag nem aktiválható, keresse fel 
márkakereskedőjét.
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Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem 
űködik megfelelően, végezze el az 

lábbiakat.
Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 
rendszer aktivált állapotban van-e.
Enyhén nyomja meg a Honda SMART 
kulcson a ki-/bekapcsoló gombot.
Ha a Honda SMART kulcs LED-je nem villog 
3-szor egymás után, aktiválja a Honda 
SMART kulcs rendszert. 2 60. oldal
Ha a Honda SMART kulcs LED-je nem jelez 
vissza, cserélje le az elemet a Honda SMART 
kulcsban. 2 184. oldal

Ellenőrizze, hogy nincs-e kommunikációs 
meghibásodás a Honda SMART kulcs 
rendszerben.
A Honda SMART kulcs rendszer alacsony 
intenzitású rádióhullámokat használ. A 
Honda SMART kulcs rendszer lehet, hogy 
nem működik megfelelően az alábbi 
környezetben: 
uAmikor erős rádióhullámokat sugárzó 

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

uAmikor a Honda SMART kulcsot 
laptoppal vagy olyan vezeték nélküli 
kommunikációs eszközzel együtt táro
mint egy rádió vagy mobiltelefon.

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

● Ellenőrizze, hogy regisztrált Honda SMAR
kulcsot használ-e.
Használjon regisztrált Honda SMART 
kulcsot.
A Honda SMART kulcs rendszer nem 
aktiválható regisztrált Honda SMART kulc
nélkül.

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

● Ellenőrizze az akkumulátor állapotát és az
akkumulátor-vezetékeket a 
motorkerékpáron.
Ellenőrizze az akkumulátort és a sarukat.
Ha az akkumulátor gyenge, vegye fel a 
kapcsolatot márkakereskedőjével. 
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Az elektromos rendszer aktiválása vészhelyzetben
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Például:
• A „0” megadásához nyomja meg az 

indítógombot az idomzseb 
nyitógombjának megnyomása nélkül, majd 
adja meg a következő számjegyet.

• Az „1” megadásához nyomja meg az 
idomzseb nyitógombját egyszer, majd 
nyomja meg az indítógombot a következő 
számjegy megadásához.

A „0” megadása Indítógomb

A „1” megadása Idomzseb nyitógomb

Indítógomb
Az elektromos rendszert az azonosítószám 
megadásával lehet aktiválni.

❙ Állítsa a motorkerékpárt 
azonosítószám-bevitel módba

1. A vészhelyzeti műveletsort követve nyissa 
ki a bal és jobb oldali oldaldobozokat. 
2 201. oldal

2. Nyomja le és tartsa lenyomva az 
indítógombot több, mint 4 másodpercig.
uBúgó hang jelzi, hogy a rendszer átállt az 

azonosítószám-bevitel módba.
3. Ellenőrizze az azonosítószámot az 

azonosító lapkán.

❙ Azonosítószám bevitel
Az azonosítószámot az idomzseb 
nyitógombjával és az indítógombbal lehet 

megadni. Adja meg a címkén található 
azonosítószámot a bal oldalról kezdve az
idomzseb nyitógombjának megnyomás
A megadott azonosítószám attól függ, h
hányszor nyomja meg az idomzseb nyitó
gombját.
Az idomzseb nyitógombját annyiszor nyom
meg, ahányszor azt az azonosítószám szám
jelzi, majd minden egyes számjegy megad
követően, a számjegy rögzítése érdekében
nyomja meg az indítógombot (ezt egy búg
hang igazolja vissza). Ezt a folyamatot vége
a címkén található összes számjegy esetén
Az azonosítószám megadása közben, am
nyiben a gombot 20 másodpercig nem n
ja meg, a megadott szám törlésre kerül é
rendszer visszatér az azonosítószám meg
sa előtti állapotba (ezt egy búgó hang je

Azonosító lapka

Azonosítószám

Idomzseb nyitógomb
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Az azonosítószám megadásának 
megszakítása
Ha helytelen számot adott meg, 
megszakíthatja az azonosítószám megadását, 
ha a gombot 20 másodpercig nem nyomja 
meg (ezt egy búgó hang jelzi).

Ismételje meg az azonosítószám megadását 
elölről.
Sikeres azonosítószám megadás:
Az azonosítószám utolsó számjegyének 
megadását és az indítógomb megnyomását 
követően az azonosítószám ellenőrzése 
megtörténik. A kormányzár reteszelése 
oldódik (ha reteszelve volt) és az elektromos 
rendszer aktiválódik.
A motor beindítható.

A gyújtáskapcsolóval a motor és az elektromos 
rendszer lekapcsolható, a kormányzár pedig 
reteszelhető.
Az elektromos rendszer újabb aktkiválásához 
az azonosítószámot újból meg kell adni.

Sikertelen azonosítószám megadás:
Ha az azonosítószám ellenőrzése a szám 
megadása után nem sikerül, a kormányzár 
reteszelése nem oldható és az elektromos 
rendszer nem aktiválódik.

Ismételje meg az azonosítószám megadásá
elölről.



201

H
ibaelhárítás

Amennyiben az oldaldobozok vagy a hátsó doboz nem nyílik ki

ti 
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3. A bal oldali oldaldoboz nyitásához illessze a 
beépített kulcsot vagy a szervizkulcsot a bal 
oldali oldaldoboz nyitószerkezetébe, és 
forgassa el az óra járásával megegyezően.

-
y

Bal oldali oldaldoboz nyitószerkezet

Bal oldali oldaldoboz fedél
A beépített kulcs segítségével kinyitható a bal 
oldali oldaldoboz, ha a Honda SMART kulcs 
eleme lemerült.
Amennyiben elveszíti a Honda SMART kulcsot, 
abban az esetben a bal oldali oldaldoboz a 
szervizkulcs segítségével kinyitható. 
2 222. oldal

A beépített kulcsot a kioldógomb megnyomá-
sát követően tudja kihúzni a Honda SMART 
kulcsból.
A visszahelyezéshez nyomja vissza a beépített 
kulcsot a a Honda SMART kulcsba, amíg 
kattanó hangot nem hall.

Az oldaldobozok vészhelyze
nyitása
1. A hátsó középső fedelet egy védőron

betekert lapos végű csavarhúzót hasz
távolítsa el.

2. Vegye ki a beépített kulcsot a Honda 
SMART kulcsból.

Kioldógomb

Beépített kulcs

Védő
rong

Hátsó középső fedél
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3. A hátsó doboz nyitószerkezetet illessze 
vissza a fülre a jobb oldali oldaldoboz 
visszacsukását megelőzően.

z 
4. A bal oldali oldaldobozban található fülről 
válassza le a jobb oldali oldaldoboz 
nyitószerkezetet. A jobb oldali oldaldoboz 
nyitásához húzza meg a jobb oldali 
oldaldoboz nyitószerkezetét.

5. A jobb oldali oldaldoboz nyitószerkezetet 
illessze vissza a fülre az oldaldobozok 
visszacsukását megelőzően.

A hátsó doboz vészhelyzeti 
nyitása

1. Nyissa ki a bal és jobb oldali oldaldobozo
kat. 2 201. oldal

2. A jobb oldali oldaldobozban található fülr
válassza le a hátsó doboz nyitószerkezete
A hátsó doboz nyitásához húzza meg a 
hátsó doboz nyitószerkezetét.

Jobb oldali oldaldoboz fedél

Jobb oldali oldaldoboz 
nyitószerkezet

Fül

GL1800/DA

Hátsó doboz 
nyitószerkezet

Hátsó dobo
fedél

Fül
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Gumiabroncs defekt

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

nehogy 
 fel 

ti az 

ítás 
kár 
e.

ak 
 

em 

folytatás
A kerék kiszerelése vagy a defekt javítása 
célszerszámokat és szaktudást igényel.
Javasoljuk, hogy ezt a műveletet szak-
szervizben végeztesse el.
Vészhelyzeti javítást követően a gumi-
abroncsot mindig ellenőriztesse/cseréltesse le 
márkakereskedőjével.

Vészhelyzeti javítás 
gumiabroncs javítókészlettel
Kisebb defekt esetén a tömlő nélküli 
gumiabroncsjavító készlettel elvégezheti a 
vészhelyzeti javítást.
Kövesse a gumiabroncsjavító készletben 
megadott utasításokat.
Az ideiglenes javításon átesett gumi-
abronccsal történő motorozás kockázatos le-
het. Ne lépje túl az 50 km/h sebességet. 
Mihamarabb cseréltesse le a gumiabroncsot 
márkakereskedőjével.

FIGYELEM

A gumiabroncsjavító-anyag sérülést okozhat a TPMS-szenzorokban, 
aminek következtében a visszajelző világíthat. Mihamarabb 
ellenőriztesse a rendszert a márkakereskedőjével.

FIGYELEM

A foltozásos javítás esetén ügyeljen arra, hogy a TMPS-szenzor 
megsérüljön. A javítást követően az ellenőrzés céljából keresse
Honda márkakereskedőjét. A TPMS-kerekek speciális kezelést 
igényelnek gumiabroncs-csere esetén. Amennyiben nem köve
előírt folyamatot, akkor a TPMS-szenzor megsérülhet.

3VIGYÁZAT
Az ideiglenes javításon átesett 
gumiabronccsal történő motorozás 
kockázatos lehet. Ha az ideiglenes jav
nem sikerül, annak baleset és súlyos, a
halálos, sérülés lehet a következmény

Ha mégis motoroznia kell a javított 
gumiabronccsal, abban az esetben cs
lassan tegye, és ne lépje át az 50 km/h
sebességet, míg a gumiabroncsot le n
cserélik.
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4. Távolítsa el a csavart és a keréksebesség-

szenzort.
5. A bal oldalon távolítsa el a 

rögzítőcsavarokat és vegye le a 
féknyerget.

Keréksebesség-
szenzor

Féknyereg Rögzítőcsavarok

Védőszalag vagy 
rongy

Jeladógyűrű Keréksebesség-szenzor csavar
❙ Első kerék
Kiszerelés

1.
Helyezze a motorkerékpárt a 
középállványra egyenes, kemény talajon.

Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

2. Távolítsa el a csavarokat és az „A” első 
sárvédőt előrefelé.

3. Az első kerék mindkét oldalát és a 
féknyerget takarja le védőszalaggal vag
ronggyal.GL1800/DA

GL1800B/BD

„A” első sárvédő Csavarok

Csavarok

Védőszalag vagy rongy
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Visszaszerelés
1. Illessze a távtartókat a kerékhez.
2. Illessze a kereket a villaszárak közé és 

dugja be jobb oldalról a kissé bezsírozott 
első tengelyt a villa végén és a kerékagyon 
keresztül.

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

4. Húzza meg a jobb oldali tengelyrögzítő 
csavarokat a tengely rögzítése érdekében.

var

Jobb oldali tengelyrögzítőcsavarok

Jobb oldali távtartóElső tengely

folytatás
6. A jobb oldalon távolítsa el a 
rögzítőcsavarokat és vegye le a 
féknyerget.
uA fékcső sérülésének megakadályozása 

érdekében támassza alá a féknyerget 
úgy, hogy ne lógjon a fékcsövön. A fék-
csövet ne csavarja meg.

uKerülje el, hogy zsír, olaj vagy szennyező-
dés kerüljön a tárcsára vagy a fékbetétre.

uNe húzza meg az elsőfék-kart, míg a 
féknyereg le van szerelve a 
motorkerékpárról.

uFigyeljen oda, nehogy a féknyereg lesze-
relése közben megkarcolja a kereket.

7. Vegye ki az elsőtengely-csavart.
8. Lazítsa meg a bal oldali tengelyrögz

csavarokat.

9. A motorkerékpárt biztonságosan 
alábakolva, egy karbantartó állványt
emelőt használva emelje fel az első 
kereket a talajról.

10. Lazítsa meg a jobb oldali tengelyrög
csavarokat.

11. A jobb oldalon húzza ki az első tenge
távolítsa el a távtartókat és az első ke

Rögzítőcsavarok Féknyereg

Védőszalag vagy rongy

Bal oldali tengelyrögzítő csavarok

Bal oldali távtartó Elsőtengely-csa
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10. Szerelje vissza a keréksebesség-szenzort 
és húzza meg a csavart.

11. Engedje le az első kereket a talajra.
12. Használja a fékkart és a fékpedált 

néhányszor egymás után. Majd 
erőteljesen mozgassa fel és le a villákat.

13. Győződjön meg róla, hogy az első tengely 
vége egy vonalban van a jobb oldali 
villaszár felületével. 
Húzza meg ismét a jobb oldali 
tengelyrögzítő csavarokat.

14. Emelje fel az első kereket ismét és 
ellenőrizze, hogy szabadon forog-e a fék 
kiengedése után.

15. Távolítsa el a védőszalagot vagy rongyot.
16. Szerelje vissza az „A” első sárvédőt és 

húzza meg a csavarokat.

Ha a visszaszereléskor nem használt nyoma-
tékkulcsot, mielőbb ellenőriztesse márka-
kereskedőjénél a meghúzás helyességét.
A nem megfelelő összeszerelés a fékhatás 
csökkenésével járhat.

Nyomaték: 22 N·m (2,2 kgf·m)
5. Csavarja vissza a tengelycsavart, majd 
húzza meg.

6. Lazítsa meg a jobb oldali tengelyrögzítő 
csavarokat.

7. Húzza meg a bal oldali tengelyrögzítő 
csavarokat.

8. Szerelje vissza a jobb féknyerget és húz
meg a rögzítőcsavarokat.

9. Szerelje vissza a bal féknyerget és húzza
meg a rögzítőcsavarokat.

uFigyeljen oda, nehogy a féknyereg 
visszaszerelése közben megkarcolja 
kereket.

uA féknyereg visszaszerelésekor haszn
jon új csavarokat.

Nyomaték: 59 N·m (6,0 kgf·m)

Nyomaték: 22 N·m (2,2 kgf·m)

Az első villaszár 
felülete

Az első tengely 
vége

Nyomaték: 42,5 N·m (4,3 kgf·m)

Nyomaték: 42,5 N·m (4,3 kgf·m)

FIGYELEM

A kerék vagy a féknyereg visszaszerelésekor gondosan illessze a 
féktárcsát a fékbetétek közé, ügyelve, hogy azok meg ne sérüljenek.
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5. Távolítsa el a „C” csavart, majd húzza a bal 
oldali kipufogó belső borítást előrefelé, 
hogy kiakadjon a kampókból.

6. Távolítsa el a bal oldali kipufogó belső 
borítást.

” 
varok

„C” csavarKampók

Bal oldali kipufogó 
belső borítás

folytatás
❙ Hátsó kerék
Kiszerelés
1.

Helyezze a motorkerékpárt a 
középállványra egyenes, kemény talajon.

Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 
egyenletes talajra.

2. Távolítsa el az „A” csavarokat és húzza ki az 
„A” hátsó sárvédőt, miközben kioldja a 
füleket a rögzítőnyílásokból, a nyúlványt 
pedig a gumiágyból.

3. Távolítsa el az „A” hátsó sárvédőt, majd 
húzza szét a csatlakozót.

4. Távolítsa el a „B” csavarokat és a hátsó 
keresztcsövet.

GL1800/DA

GL1800B/BD

„A” hátsó sárvédő

„A” csavarok

Fülek

Nyúlvány

Gumiágy

Csatlakozó

„B
csa

Hátsó keresztcső
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és 

a 

-e.
7.
A motorkerékpárt biztonságosan 
alábakolva, középállványt vagy 
kerékemelőt használva emelje fel a hátsó 
kereket a talajról.

A motorkerékpárt biztonságosan 
alábakolva, karbantartó állványt vagy 
kerékemelőt használva emelje fel a hátsó 
kereket a talajról.

8. Távolítsa el a hátsókerék-anyákat, majd a 
hátsó kereket.

Visszaszerelés
1. A hátsó kerék visszaszerelésekor a kiszerel

fordított sorrendjében járjon el.
2. Szerelje vissza a hátsó kereket és 

egyenletesen, átlós mintát követve, húzz
meg a hátsó kerékanyákat két-három 
lépésben.

3. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

4. Ellenőrizze, hogy a kerék szabadon forog

Ha a visszaszereléskor nem használt nyoma-
tékkulcsot, mielőbb ellenőriztesse márka-
kereskedőjénél a meghúzás helyességét.
A nem megfelelő összeszerelés a fékhatás 
csökkenésével járhat.

GL1800/DA

GL1800B/BD

Hátsókerék-anyák

Hátsókerék-anyák Hátsó kerék

Nyomaték: 108 N·m (11,0 kgf·m)
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Az audiorendszer meghibásodása

k/megoldás

alkalmazások lehet, hogy nem kompatibilisek az 
kciók korlátozottak lehetnek.

-eszköz is párosítás módban van. 2 87., 91. oldal

satlakozik, ha ezzel egy időben egy másik Bluetooth®-
párosítás előtt ellenőrizze, hogy a környezetében ne 
alálható egyéb Bluetooth®-eszközök néha 
llám-interferencia miatt.

n a közelben más olyan Bluetooth®-eszköz, mely 
ooth®-eszközök néha megzavarhatják a párosítás 

sított eszközt és próbálja meg a párosítási folyamatot 

nyos időbe telhet, mire az audiorendszer és az eszköz 
gy audiofájl lejátszását.

megszűnhet, de ez a normális működés része és nem 
sa után ismét csatlakozik.

egtörtént-e. A Bluetooth®-eszköz használati útmutatója 
akoztatható állapotban van-e.

folytatás
Hibajelenség Hibao

Bluetooth®-eszköz nem párosítható

Az Ön által használt egyes Bluetooth®-eszközök és 
audiorendszerrel és/vagy a rendelkezésre álló fun

Ellenőrizze, hogy az audiorendszer és a Bluetooth®

Az audiorendszer lehet, hogy nem megfelelően c
eszköz párosítása is folyamatban van. Az ismételt 
legyen másik párosítás folyamatban. A közelben t
megzavarhatják a párosítás folyamatát pl. rádióhu

Egy Bluetooth®-eszköz csatlakoztatásakor ne legye
párosításra kész. A közelben található egyéb Bluet
folyamatát pl. rádióhullám-interferencia miatt.

Amennyiben nem sikerül a párosítás, törölje a páro
újra. 2 87., 89. oldal

Bluetooth®-eszköz  nem 
csatlakoztatható

A Bluetooth®-eszköztől és szoftvertől függően bizo
között létrejön a kapcsolat, és a rendszer elkezdi e

A kapcsolat a motor indítása közben átmenetileg 
meghibásodás. A Bluetooth®-eszköz a motor indítá

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth®-eszköz párosítása m
alapján ellenőrizze, hogy a Bluetooth®-eszköz csatl



Az audiorendszer meghibásodása

210

H
ibaelhárítás

egoldás

solódnak automatikusan. A csatlakozáshoz kövesse 
ó utasításokat.

záma egy  Bluetooth®-eszközre és kettő 

ott eszközt és próbálja meg a párosítási folyamatot 

y elindítását követően. Lépjen ki az Apple CarPlay-
., 89. oldal

tooth®-funkció nem működik.

lmazások lehet, hogy nem kompatibilisek az 
 nem játsszák le megfelelően. Ellenőrizze a javasolt 

ően, lehet, hogy az audiofájlok lejátszása nem indul 
-eszköz használati útmutatójában található 

ően előfordulhat, hogy egy telefonhívás fogadása 
nik. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth®-eszköz lejátszás 

 után az audiorendszernek időbe telhet a 
egkezdése. Elképzelhető, hogy az audiorendszer 
ájl felismerési folyamata közben.
Hibajelenség Hibaok/m

Bluetooth®-képes telefon nem 
párosítható

Egyes Bluetooth®-eszközök és alkalmazások nem kapc
a Bluetooth®-eszköz használati útmutatójában találhat

Az egyidejűleg csatlakoztatott Bluetooth® -eszközök s
Bluetooth®headsetre korlátozott.

Amennyiben nem sikerül a párosítás, törölje a párosít
újra. 2 87., 89., 91. oldal

A Bluetooth®-kapcsolat nem jött létre az Apple CarPla
ből, és próbálja meg a párosítási folyamatot újra. 2 87

Miközben csatlakoztatva van az Apple CarPlay, a Blue

Csatlakozva van, de nem játssza le a 
felvételt.

Az Ön által használt egyes Bluetooth®-eszközök és alka
audiorendszerrel és/vagy az audiofájlokat lehet, hogy
specifikációkat. 2 86. oldal

A használt Bluetooth®-eszköztől és alkalmazástól függ
el automatikusan. A lejátszáshoz kövesse a Bluetooth®

utasításokat.

A használt Bluetooth® -eszköztől és alkalmazástól függ
után az audiofájlok lejátszása nem megfelelően törté
állapotban van-e. 

Bekapcsolás vagy az audió mód 
megváltoztatása után időbe telik, 
mire elindul a lejátszás.

Közvetlenül a bekapcsolás vagy az audió mód váltása
csatlakozás egy audioeszközhöz és a zenelejátszás m
bármely működtetése sem engedélyezett egy audiof
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ben egy elektromágneses hullámokat kibocsátó 
ek, működése zavarhatja a kommunikációt.

ordulhat, hogy a rendszer működése bizonytalanná 
 ki, majd be az audiorendszert vagy a használt eszközt.

 befolyásolhatja az audiorendszert és a 
ik a lejátszásba, helyezze máshová az eszközt. Például, 
ebben található, a kommunikáció akadozhat. A 
an nézze át az „Audiorendszer részegységeinek 

solhatja a kommunikációt.

ggően előfordulhat, hogy egy telefonhívás fogadása 
ténik. Váltson audió módot (275. oldal) vagy kapcsolja 
 vagy a zajkeveredés továbbra is fennáll, ellenőrizze a 

a vagy a zajok keveredése a lejátszásba, törölje a 
amatot újra. 2 87., 89. oldal

llámok gyengék.

n van a headset. 2 75. oldal

ását.

folytatás
Hibajelenség Hibao

Hangok átugrása
Zajkeveredés

Egy másik Bluetooth®-eszköz jelenléte vagy a közel
eszköz, mint amilyenek a kommunikációs készülék

A Bluetooth® tulajdonságaiból adódóan ritkán előf
válik. Ha továbbra is instabil a működése, kapcsolja

A Bluetooth®-eszköz tárolási helye egyes esetekben
kommunikációt. Ha a hang ugrik vagy zaj kevered
ha az eszköz a vezető és az utas között egy ruhazs
Bluetooth®-antennák elhelyezkedésével kapcsolatb
elhelyezkedése” című részt. 2 72. oldal
Továbbá az időjárás, épületek, úthálózat is befolyá

A használt Bluetooth®-eszköztől és alkalmazástól fü
után az audiofájlok lejátszása nem megfelelően tör
ki, majd be az audiorendszert. Ha a hang átugrása
Bluetooth®-eszköz állapotát.

Amennyiben továbbra is fennáll a hangok átugrás
párosított eszközt és próbálja meg a párosítási foly

Ellenőrizze a javasolt specifikációkat. 2 86. oldal

Zajok keveredhetnek a lejátszásba, ahol a rádióhu

A headsetből érkező hangerő túl nagy 
vagy túl kicsi.

Akkor állítsa be a hangerőt, amikor egyéni módba

Ellenőrizze a párosított fejhallgató hangerő beállít
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rdulhat, hogy semmi nem látható a kijelzőn vagy 
jlinformációkat. 2 101. oldal

ldául az előadó neve vagy a szám címe, nem 
agy semmi nem jelenik meg. 

orítókép típusától függően elképzelhető, hogy az 
v2 formátumot támogatja az album borítóképhez 

ofájlhoz megadott album borítókép formátumát.

elenítését Bluetooth®-csatlakozáson keresztül.

tibilisek az audiorendszerrel és/vagy működésük 

-csatlakozóba helyezett USB-eszközt, kapcsolja a 
.

lőfordulhat, hogy időbe telik a kiválasztott audiofájl 
 található fájlok számát.

ejátszható formátumúak-e. 2 101. oldal

, hogy az USB-funkció nem lesz elérhető. Az USB 
ajd ismét    állásba kapcsolásával.
Hibajelenség Hibaok/m

Nincs vagy pontatlan kijelzés

Az audioeszköztől vagy az audiofájltól függően előfo
pontatlan a kijelzés. Ellenőrizze a rendelkezésre álló fá

Amennyiben egy audiofájlban az információ, mint pé
kompatibilis címkeformátumú, abban az esetben “.” v

Az audiofájlok zenei információihoz használt album b
album borítóképe nem jelenik meg. A rendszer az ID3
használható címkeformátumként. Ellenőrizze az audi

A rendszer nem támogatja az album borítókép megj

Az USB-eszközökről

Elképzelhető, hogy egyes USB-eszközök nem kompa
korlátozott lehet.

Amennyiben az audiorendszer nem ismeri fel az USB
gyújtáskapcsolót   állásba, majd kapcsolja be ismét

Ha az USB-n nagy mennyiségű információ található, e
lejátszásának elkezdése. Csökkentse az USB-eszközön

Ellenőrizze, hogy az USB-eszközön tárolt audiofájlok l

USB meghibásodás
Amennyiben a rendszer meghibásodik, elképzelhető
csatlakozás ismét létrejöhet a gyújtáskapcsoló   , m
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m támogatott. Ellenőrizze a támogatott Bluetooth® 

eltételek vagy rádióhullámok körülményei miatt 
m elérhető.

ség van egy headset csatlakoztatásához. 
ldal

állítva, abban az esetben az utas headsetjében nem 
) beállításait. 2 93. oldal

ért más telefon csatlakoztatása közben is megjelenhet.

zményeiben megjelenített hívások számai 

 érhetőek el.

oztatott eszközön tárolt telefonkönyvek, 
ően.

folytatás
Hibajelenség Hibao

Bluetooth® híváskihangosító funkció 
nem elérhető.

Lehet, hogy a csatlakoztatott Bluetooth® -eszköz ne
verziót/profilt. 2 86. oldal

Amennyiben a Bluetooth®-kapcsolat a környezeti f
instabil, lehet, hogy a híváskihangosító funkció ne

A Bluetooth® híváskihangosítás használatához szük
Csatlakoztasson egy párosított headsetet. 2  89. o

A telefonhívás közben a headset 
hangereje túl nagy/kicsi.

A hangerőt hívás közben állítsa be. 2 75. oldal

Az utas headsetjéből nem jön hang.
Amennyiben a [Private mode] (Privát mód) van be
lesz hang. Ellenőrizze a [Private mode] (Privát mód

A telefonkönyvről Mivel a telefonkönyv a rendszerben van tárolva, ez

Bluetooth® híváskihangosítás

A csatlakozás státuszától függően a jármű híváselő
különbözhetnek a telefonétól.

Az Ön előfizetésétől függően különböző funkciók

A megjelenítés lassabban történhet meg a csatlak
híváselőzmények és adatállomány méretétől függ



Az audiorendszer meghibásodása

214

H
ibaelhárítás

őrizze a kompatibilis készülékek listáját. 2 106. oldal

ziót használ. Frissítse iPhone-ját újabb verzióra.

tlakoztasson egy párosított headsetet. 2  89. oldal

i fel, húzza ki az USB-kábelt, engedélyezze az Apple 

ezeti feltételek vagy jelerősség körülményei miatt, 

ikációs probléma miatt a párosított headset 
satlakozás ismét létre nem jön.

k ha a gyújtáskapcsoló   állásba kapcsolásakor az 

satlakozóaljat (opcionális) használva. Ellenőrizze az 
atlakozóaljon keresztül, ha szükséges.

y rendszerrel. Csak jóváhagyott kábelt használjon 

a az iPhone-t újra és engedélyezze az Apple CarPlay 

oztassa le az iPhone-t, majd engedélyezze az Apple 

k ha a gyújtáskapcsoló   állásba kapcsolásakor az 
Hibajelenség Hibaok/megoldás

Apple CarPlay 
nem elérhető.

Lehet, hogy a csatlakoztatott iPhone nem támogatott modell. Ellen

Lehetséges, hogy a csatlakoztatott iPhone nem támogatott iOS ver

Az Apple CarPlay használatához csatlakoztatni kell a headsetet. Csa

Ha a rendszer az iPhone-t annak csatlakoztatásakor iPod-ként ismer
CarPlay-t (2  84. oldal), majd csatlakoztassa az USB-kábelt újra.

Amennyiben a mobilhálózati kommunikáció instabillá válik a körny
lehet, hogy az Apple CarPlay funkció nem lesz elérhető.

Amennyiben a headset akkumulátorának lemerülése vagy kommun
csatlakozása megszűnik, az Apple CarPlay nem használható, míg a c

A képernyő nem vált át Apple CarPlay funkcióra automatikusan, csa
Apple CarPlay funkció aktiválva van.

Az Apple CarPlay nem érhető el USB-csatlakozón keresztül az USB2-c
USB-csatlakozást, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt az USB1-cs

Lehet, hogy egyes USB-kábelek nem kompatibilisek az Apple CarPla
az iPhone csatlakoztatásához.

Nem járult hozzá az Apple CarPlay engedélyezéséhez. Csatlakoztass
használatát a lemondó nyilatkozatok képernyőn. 2  108. oldal

Lehet, hogy az iPhone-on az Apple CarPlay ki van kapcsolva. Csatlak
CarPlay-t az iPhone-on.

A képernyő nem vált át automatikusan Apple CarPlay funkcióra, csa
Apple CarPlay funkció aktiválva van.
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el kapcsolóin/az interfész nyomógombjain keresztül, 
 a bal oldali kormánykapcsoló gombjaival, vagy álljon 
s működtesse.

zat lefedettségéből kifolyólag.

[Day / Night] (Nappal/éjszaka) funkciót kiválasztva 
, az [Auto dimmer meter illumination] (Műszeregység 
ióval pedig a háttérvilágítás fényerejét.

immer meter illumination] (Műszeregység 
ió nem működik. Kapcsolja a gyújtáskapcsolót   

al, mely a külső környezet fényerejének függvényében 
en módosíthatja a térképszín változásának időzítését. 
dal

folytatás
Hibajelenség Hibao

Csatlakoztatva, de az Apply CarPlay 
nem működik.

Az Apply CarPlay nem vezérelhető a központi pan
ha a motorkerékpár mozgásban van. Működtesse
meg a motorkerékpárral egy biztonságos helyen é

Az Apply CarPlay egyes funkciói nem 
érhetőek el.

Egyes funkciók korlátozottak lehetnek a mobilháló

Az Apply CarPlay képernyő túl sötét/
túl világos

A [Vehicle setting] (Járműbeállítások) menüben a 
módosíthatja a térképszín változásának időzítését
fényerősségének automatikus szabályozása) funkc

A multifunkcionális kijelző túl sötét/
túl világos

Ha a gyújtáskapcsoló ACC állásban van, az [Auto d
fényerősségének automatikus szabályozása) funkc
állásba.

A térkép rendelkezik nappali/éjszakai színbeállításs
változik. A térkép láthatóságának javítása érdekéb
(Navigációs rendszerrel szerelt modellek) 2  36. ol
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sználhatók, amikor a motorkerékpár mozgásban 
 helyzetében működtethetőek.

s funkciók kiválasztása vagy a képernyőn 
gyújtáskapcsoló ACC állásban van. A menü 

lteni a gyújtáskapcsoló   állásba kapcsolását 

rnyő sem tudja az információkat azonnal 

kciók ideiglenesen nem érhetőek el. A hiba 
áll.

szer védelme érdekében előfordulhat, hogy nincs 

tenna közelében (jobb oldaldoboz teteje) lévő 

, hogy megegyezik a jármű audiorendszerével a 
vigációs rendszerrel felszerelt modellek)
Ha a probléma a fent leírt ellenőrzés után is fennáll, ellenőriztesse motorkerékpárját márkakere

Hibajelenség Hibaok/m

Az audiorendszer nem működik.
Egyes funkciók és beállítások le vannak tiltva/nem ha
van. A kiszürkített funkciók csak a motorkerékpár álló

A [Vehicle setting] (Járműbeállítások) 
menüben egyes funkciók nem 
érhetőek el.

A  [Vehicle setting] (Járműbeállítások) menüben egye
megjelenő információ korlátozott lehet, miközben a 
beállítása a korábban alkalmazott beállítást fogja betö
követően.

Ha a gyújtáskapcsolót egymást köve-
tően kapcsolja  állásból  állásba.

Mivel a rendszer újraindítása időbe telik, ezért a képe
megjeleníteni.

Magas hőmérséklet/túláram elleni 
védelem

A rendszer védelme érdekében lehet, hogy egyes fun
elhárítását követően a rendszer automatikusan helyre

Az alapjáratleállító rendszerről 
(GL1800BD/DA)

Az alapjáratleállító rendszer működése közben a rend
hangkibocsátás, de ez automatikusan helyreáll.

A rádióvevő érzékenysége
A vevőegység érzékenységét befolyásolják a rádióan
tárgyak, melyek zavarhatják a rádióhullámokat.

Szotfverfrissítés
A kezelési könyvben található nyilatkozat nem biztos
szoftverfrissítést követően (térképadatok frissítése; na
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Elektromos meghibásodás

 LED 

 

 

❙ Első irányjelző lámpa

Az első irányjelző lámpa számos LED-izzót 
használ.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon 
márkakereskedőjéhez.

ó

Első irányjelző lámpa
Az akkumulátor lemerül
Az akkumulátort motorkerékpár töltővel kell 
tölteni.
A töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a 
motorkerékpárból.
Ne használjon gépkocsihoz való 
akkumulátortöltőt, mert attól túlmelegedhet a 
motorkerékpár akkumulátora és megsérülhet.
Ha az akkumulátor a töltés után sem kel életre, 
keresse fel márkakereskedőjét.

Kiégett izzó
A motorkerékpáron található összes izzó
típusú.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon
márkakereskedőjéhez.

❙ Fényszóró

A fényszóró számos LED-et használ.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon
márkakereskedőjéhez.

FIGYELEM

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

Fényszór
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❙ Féklámpa/Hátsó lámpa/Hátsó 
irányjelző lámpa

A féklámpák, a hátsó lámpák és hátsó 
irányjelző lámpák számos LED-izzót 
használnak. 
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon 
márkakereskedőjéhez.

❙ Rendszámtábla-világítás

A rendszámtábla-világítás LED-es.
Ha valamelyik LED nem világít, forduljon 
márkakereskedőjéhez.Hátsó lámpák

Féklámpák

Hátsó irányjelző 
lámpák

Rendszámtábla-világítás
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k

dél

k

fedél

GL1800

Tartalék 
biztosítékok

Biztosíték-
csipesz

„B” főbiztosíték

Biztosítékdoboz fedélKülső erősítő 
biztosítéka

Sebességkorlátozó biztosítéka

GL1800B

Tartalék 
biztosítékok

Biztosíték-
csipesz

Biztosítékdoboz fedélKülső erősítő 
biztosítéka

„B” főbiztosíték
Sebességkorlátozó biztosítéka
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt nézze át az „A 
biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című részt. 
2 156. oldal

❙ Biztosítékok a biztosítékdobozban
1. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. 

2 166. oldal
2. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.
3. Húzza ki a biztosítékokat egyesével a 

biztosítékcsipesszel és ellenőrizze őket. 
A kiégett biztosítékot mindig azonos 
értékű biztosítékkal cserélje le.
u A tartalék biztosítékok és a 

biztosítékcsipesz a biztosítékdoboz 
fedelének hátoldalán találhatók.

4. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza. 

❙ „B” főbiztosíték, sebességkorlátozó 
biztosítéka, külső erősítő 
biztosítéka

A „B” főbiztosíték, a sebességkorlátozó 
biztosíték és a külső erősítő biztosíték 
cseréjéhez keresse fel márkakereskedőjét.

GL1800DA

Tartalék
biztosítéko

Biztosíték-
csipesz

„B” főbiztosíték
Légzsák biztosíték

Biztosítékdoboz feKülső erősítő 
biztosítéka

GL1800BD

Tartalék 
biztosítéko

Biztosíték-
csipesz

„B” főbiztosíték

Biztosítékdoboz Külső erősítő 
biztosítéka
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❙ Gyújtás főbiztosíték és ACC 
főbiztosíték

1. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. 
2 166. oldal

2. Vegye le a biztosítékdoboz fedeleket.
3. Húzza ki a biztosítékokat egyesével 

a biztosítékcsipesszel és ellenőrizze őket. 
A kiégett biztosítékot mindig azonos 
értékű biztosítékkal cserélje le.
u A tartalék biztosítékok és a biztosíték-

csipesz a biztosítékdoboz fedelének hátol-
dalán találhatók.

4. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 
sorrendjében szerelje vissza.

Gyújtás főbiztosíték

Biztosítékház fedelek

ACC főbiztosíték

FIGYELEM

Ha egy biztosíték ismételten kiég, valószínűleg elektromos 
meghibásodás van a rendszerben. Keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
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A Honda SMART kulcs segítségével az alábbi 
műveleteket tudja elvégezni.
● A kormányzár reteszelése és kioldása, 

valamint az elektromos rendszer ki- vagy 
bekapcsolása

● A bal és jobb oldaldobozok, valamint a 
hátsó csomagtartó nyitása

● A tárolózseb kinyitása

A Honda SMART kulcs azonosító száma az azo-
nosító lapkán található. A kormányzár úgy is 
nyitható (ha reteszelve van), hogy az azonosító 
szám megadásával bekapcsolja az elektromos 
rendszert.

Mindig tartsa magánál a szervizkulcsot és az azo-
nosító 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 
motorkerékpáron).

Honda SMART kulcs
Kulcsok

Az Ön motorkerékpárjának van egy szervizkul-
csa és egy beépített kulcsa, valamint egy kulcs-
számot tartalmazó kulcslapja. A szervizkulcsot 
és a feljegyzett kulcskódot tartsa biztonságos 
helyen.
Amennyiben lehetséges, a beépített kulcsot 
mindig a Honda SMART kulcsban tárolja. 
2 201. oldal

Másolat elkészítéséhez vigye el a kulcsot és a 
kulcslapot márkakereskedőjéhez vagy egy 
kulcsmásolóhoz.

A szervizkulcs és a beépített kulcs vészhelyzet 
esetén a bal oldaldoboz kinyitását teszi 
lehetővé. 2 201. oldal

A szervizkulcsot ne tárolja az oldaldobozban, a 
tárolózsebben, a hátsó csomagtartóban 

 vagy az oldalidom tárolórekesz-
ben .

Szervizkulcs

GL1800/DA

Kivéve GL1800DA

Szervizkulcs

Beépített kulcs

Kulcslap
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A Honda SMART kulcs rendszer eleme 
általában 2 évig működik.

Ne tartson mobiltelefont és egyéb rádiójelet 
kibocsátó eszközöket a gyújtáskapcsoló 
közelében vagy a hátsó középső idomban. 
Az ilyen eszközökből származó 
rádiófrekvenciás jelek megzavarhatják a 
Honda SMART kulcs rendszer működését.

Újabb Honda SMART kulcs beszerzése érdeké-
ben, vigye el a meglévő Honda SMART kulcsot 
és motorkerékpárját márkakereskedőjéhez.

Honda SMART kulcs

Azonosító lapka
A Honda SMART kulcs elektronikus áramkörö-
ket tartalmaz. Amennyiben megsérül, abban 
az esetben a Honda SMART kulcs nem fog mű-
ködni.
● Ne dobja el a Honda SMART kulcsot, és ne 

tegyen rá súlyos tárgyakat!
● Védje a Honda SMART kulcsot a közvetlen 

napsugárzástól, magas hőmérséklettől és 
páratartalomtól.

● Ne karcolja meg vagy lyukassza ki!
● Ne tárolja mágnesezett termékek mellett 

mint például mágneses kulcstartón!
● Mindig tartsa távol a Honda SMART kulcsot 

az elektromos készülékektől, mint pl. TV, 
rádió, személyi számítógép vagy alacsony 
frekvenciás masszázskészülék.

● Tartsa távol a Honda SMART kulcsot 
folyadékoktól. Amennyiben nedves lesz, 
azonnal szárítsa meg egy puha ronggyal.

● Tartsa távol a Honda SMART kulcsot a 
motorkerékpártól a motorkerékpár mosása 
közben.

● Ne tegye ki nagy hőnek!
● Ne tisztítsa ultrahangos tisztítóban!

● Amennyiben üzemanyag, polírpaszta 
zsír kerülne a Honda SMART kulcsra, az
törölje le, hogy elkerülje a kulcs 
megrepedését vagy eldeformálódását

● Ne szerelje szét a Honda SMART kulcso
csak elemcsere esetén! A Honda SMAR
kulcsnak csak a borítását lehet leszerel
szereljen szét rajta más alkatrészeket!

● Ne veszítse el a Honda SMART kulcsot
Amennyiben elveszítette, új Honda SM
kulcsot kell regisztrálnia. Keresse fel 
márkakereskedőjét a szervizkulccsal és
azonosító lapkával a regisztráció érdek
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Español [spanyol]
Por la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., 
declara que [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] cumple con la 
Directiva 2014/53/UE. Para más información, acceda a la 
siguiente URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Ελληνικά [görög]
Με το παρόν, η OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., δηλώνει 
ότι τα [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] συμμορφώνονται με την 
Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την εξής 
ιστοσελίδα:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Français [francia]
Par le présent document OMRON Automotive Electronics Co. 
Ltd., déclare que [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sont conformes 
à la Directive 2014/53/UE. Pour plus d'informations visitez la page 
suivante:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Italiano [olasz]
Con la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., 
dichiara che [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sono conformi alla 
Direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori dettagli, accedere al seguente 
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Latviski [lett]
Ar šo uzņēmums OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 
apstiprina, ka [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] atbilst Direktīvas 
2014/53/ES prasībām. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet šajā 
vietrādī URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Lietuviu [litván]
Šiuo dokumentu OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 
pareiškia, kad [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] atitinka Direktyvą 
2014/53/ES. Norėdami išsamesnės informacijos, apsilankykite 
šiuo URL adresu:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
EK-irányelv
Ez a Honda SMART kulcs rendszer megfelel a 
rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 
európai uniós irányelvnek (2014/53/EK).

[GHR-H015-R, GHR-H015-T]
Gyártó
OMRON Automotive Electronics Co.Ltd.
6368 Nenjo-zaka,Okusa,Komaki,Aichi 485-
0802 JAPAN

Importőr
HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire U.K.
HONDA TURKIYE A.S.
SEKERPINAR MAHALLESI YANYOL SOKAK. 
NO:1 41420, CAYIROVA / KOCAELI / TURKEY 

Ezen rádióberendezés vevőegységének kategóriája az EN 30
220-1 alapján 2-es kategória.

A frekvenciasáv(ok) és a frekvenciasáv(ok)ban kibocsátott 
maximális rádiófrekvenciás teljesítmény leírása megtalálható a
EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét tartalmazó 
dokumentumban. Ez az alábbi linken érhető el: http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Čeština [cseh]
Společnost OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tímto 
prohlašuje, že [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] dodržuje Naříze
2014/53/EU. Podrobné informace naleznete na následující UR
http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Dansk [dán]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved, at 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] er i overensstemmelse med 
Direktiv 2014/53/EU. For detaljer, bedes du adgang til følgend
webadresse:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Deutsch [német]
Hiermit erklärt OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dass 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] in Übereinstimmung mit der 
Richtlinie 2014/53/EU steht. Für Einzelheiten greifen Sie auf 
folgende URL zu:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Eesti [észt]
Käesolevaga teatab OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.,
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] on kooskõlas Direktiiviga 2014/
EL. Üksikasjade nägemiseks külastage võrguaadressi:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

English [angol]
Hereby, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declares th
[GHR-H015-R, GHR-H015-T] are in compliance with Directive
2014/53/EU. For details, please access the following URL:http
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
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български [bolgár]
С настоящия документ OMRON Automotive Electronics Co. 
Ltd., декларира, че [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] съответстват 
с Директива 2014/53/ЕС. За подробности посетете следния 
адрес:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Hrvatski [horvát]
Ovim putem tvrtka OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 
objavljuje da je [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sukladna s 
Direktivom 2014/53/EU. Za pojedinosti posjetite sljedeći 
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Македонски [macedón]
Со оттука, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. изјавува 
дека [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] е во согласност со 
Директивата 2014/53/EU. За подетални информации, 
отворете ја следнава УРЛ:http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html

Shqiptar [albán]
Këtu, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., deklaron se 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] janë në përputhje me Direktivën 
2014/53/EU. Për hollësi, ju lutem hapni URL-në e mëposhtme: 
http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Црногорски / Crnogorski [montenegrói]
Ovim putem OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavljuje 
da su [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] u skladu sa Odredbom 
2014/53/EU. Za više detalja, pristupite sljedećoj URL adresi:http:/
/www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

ქართული [grúz]
კომპანია  OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. 
აცხადებს , რომ [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] არის 
2014/53/EU დირექტივის სრულ შესაბამისობაში .  
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ 
შემდეგი ბმული :http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html
Nederlands [holland]
Hiermee verklaart OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dat 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T] in overeenstemming zijn met 
Richtlijn 2014/53/EU. Klik voor meer informatie op de 
onderstaande link:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Malti [máltai]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., tiddikjara li [ GHR-
H015-R, GHR-H015-T ] huma f’konformità mad-Direttiva 2014/53/
UE. Għal dettalji, jekk jogħġbok aċċessa l-URL li ġejja:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Magyar [magyar]
Alulírott, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., kijelenti, hogy 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] megfelel a 2014/53/EU 
Irányelvnek. A részletekért nyissa meg a következő URL 
hivatkozást:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Polski [lengyel]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. niniejszym oświadcza, 
że produkty [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] spełniają wymogi 
Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje są dostępne 
pod następującym adresem URL:http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html

Português [portugál]
Por isto, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que 
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] estão em conformidade com a 
Directiva 2014/53/UE. Para mais detalhes, favor aceder acessar 
ao seguinte URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Slovenski [szlovén]
S tem podjetje OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavlja, 
da so [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] v skladu z Direktivo 2014/
53/EU. Za podrobnosti odprite naslednji URL:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Slovenské [szlovák]
Spoločnosť OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tým
vyhlasuje, že [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] dodržiava S
2014/53/EU. Podrobné informácie nájdete na nasledujúc
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.

Suomi [finn]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., ilmoittaa täten,
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] noudattaa Direktiivin 2014
vaatimuksia. Saadaksesi lisätietoja, käytä seuraavaa UR
osoitetta:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eud

Svenska [svéd]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. förklarar jag här
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] är i enlighet med Direktiv 2
EU. För detaljer vänligen använd följande webbläsare:htt
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Íslenska [izlandi]
Hér, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., segir að [ 
H015-R, GHR-H015-T ] þeir eru í samræmi við Úrskurði 2
/ ESB. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast aðgang að 
eftirfarandi URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/
eudocy.html

Norsk [norvég]
Herved OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., erklær
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] samsvar med Resolusjon
53/EU. For ytterligere informasjon, vennligst sjekk følgen
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.

Türk [török]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., şirketi [ GHR-H
GHR-H015-T ] ürünlerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu
olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL
erişin:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy

Româna [román]
Prin prezenta, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., 
că [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sunt în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE. Pentru detalii, accesați următorul 
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.
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<GHR-H015-R>
TRC/LPD/2017/377

<GHR-H015-T>
TRC/LPD/2017/376

Csak Egyesült Arab Emirátusok

TRA
REGISTERED No:
ER56494/17
DEALER No:
0033578/10

TRA
REGISTERED No:
ER56496/17
DEALER No:
0033578/10

<GHR-H015-R>

<GHR-H015-T>

Csak Jordánia

[GHR-H015-R]
● 2017-08-I-0000260
● DIESA.S.A.

AVADA.DR.EUSEBIO AYALA KM 4, 5 
ASUNCION
REPUBLIC OF PARAGUAY

[GHR-H015-T]
● 2017-08-I-0000259
● DIESA.S.A.

AVADA.DR.EUSEBIO AYALA KM 4, 5 
ASUNCION
REPUBLIC OF PARAGUAY

FCC FIGYELMEZTETÉS
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten 
nem jóváhagyott változtatások vagy 
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó 
jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez a termék megfelel az FCC Szabvány 15-ös 
részének. Működtetését az alábbi két feltétel 
szabályozza: (1) Ez az eszköz nem okozhat káro
interferenciát, és (2) az eszköznek be kell 
fogadnia a kapott interferenciát, beleértve az 
olyan interferenciát is, amely nemkívánatos 
működést okozhat.

Csak Szerbia

Csak Argentína

<GHR-H015-T>

Csak Paraguay

Csak Marokkó

AGRÉÉ PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément　：MR 14385 ANRT 2017
Date d’agrément　：2017/7/24

AGRÉÉ PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément　：MR 14386 ANRT 2017
Date d’agrément　：2017/7/24

<GHR-H015-R>

<GHR-H015-T>

Csak Guyana/Honduras
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Csak Omán

OMAN-TRA
TRA/TA-R/4565/17
D090024

OMAN-TRA
TRA/TA-R/4570/17
D090024

<GHR-H015-R>

<GHR-H015-T>

Csak Dél-Afrika

<GHR-H015-R>

<GHR-H015-T>
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Csak Ukrajna
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Amennyiben az „AUTO” funkció kerül 
kiválasztásra, akkor a mérő háttérvilágításának 
fényereje automatikusan állítódik.
A fényerősséget egy fotoszenzor szabályozza.
Ne sértse meg a szenzort és ne takarja le! Az 
előbbiek esetén az automatikus fényerősség-
állítás esetleg nem működik megfelelően.

Automatikus fényerősség szabályzás

Fotoszenzor
Műszerek, kezelőszervek és 
egyéb felszereltségek

Ha a gyújtáskapcsoló  vagy ACC 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 
balesetveszélyes.
Ha a motorleállító kapcsolóval állította le a 
motort, kapcsolja a gyújtást  állásba. Ha nem 
teszi meg, az akkumulátor lemerül.

A kijelző megáll 999.999 értéken, ha elérte és 
túllépte a 999.999 kilométert.

A kilométer-számláló visszaáll 0,0-ra, ha elérte
a 9.999,9 km értéket.
A napi számláló nullázásakor az átlag 
üzemanyag-felhasználás és a pillanatnyi 
üzemanyag-felhasználás kijelző is nullázódik.

A kezelési könyv, a navigációs rendszer kezelé
si könyve, a jármű okmányai és biztosítási pa-
pírjai a bal oldaldobozban tárolhatók.

A borulásérzékelő szenzor automatikusan 
leállítja a motort és az üzemanyag-szivattyút, 
ha a motorkerékpár felborul. A szenzor 
alaphelyzetbe állítása érdekében kapcsolja a 
gyújtást  , majd ismét   állásba, mielőtt 
beindítaná a motort.

Ez motorkerékpár elektronikus gázkarrend-
szerrel van felszerelve.
Ne tegyen mágneses tárgyakat vagy mágne-
ses interferenciára fogékony tárgyakat a jobb 
oldali kormányszár kapcsolói közelébe!

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kapcsoló

Km-számláló

Napi számláló

Kezelési könyv

Gyújtáslekapcsoló rendszer

Elektronikus gázkarrendszer
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Español [spanyol]
Por la presente, Harman Automotive Electronic Systems 
(Suzhou) Co., Ltd declara que el tipo de equipo radioeléctrico 
MKC AU es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está 
disponible en la dirección Internet siguiente: (*1)

Ελληνική [görög]
Με την παρούσα ο/η Harman Automotive Electronic Systems 
(Suzhou) Co., Ltd, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MKC AU 
πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: (*1)

Français [francia]
Le soussigné, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) 
Co., Ltd, déclare que l'équipement radioélectrique du type MKC 
AU est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est 
disponible à l'adresse internet suivante: (*1)

Hrvatski [horvát]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd ovime 
izjavljuje da je radijska oprema tipa MKC AU u skladu s 
Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj 
internetskoj adresi: (*1)

Italiano [olasz]
Il fabbricante, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) 
Co., Ltd, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MKC AU è 
conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo Internet: (*1)

Latviski [lett]
Ar šo Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 
deklarē, ka radioiekārta MKC AU atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta 
vietnē: (*1)
EK-irányelv
Ez az audiorendszer megfelel a rádióberende-
zések forgalmazására vonatkozó európai uniós 
irányelvnek (2014/53/EK).

Az MKC AU megfelel a RoHS (2011/65/EK) és 
ELV (2000/53/EGK) irányelvek legutóbbi 
kiadásainak, és a 2006/1907/EK sz. REACH 
szabályozásnak is. 
A polimer alkatrészek a VDA 260 és EN ISO 
1043 szabvány szerint vannak jelölve.

български [bolgár]
С настоящото Harman Automotive Electronic Systems (S
Co., Ltd декларира, че този тип радиосъоръжение MKC
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответстви
да се намери на следния интернет адрес: (*1)

Čeština [cseh]
Tímto Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) 
prohlašuje, že typ rádiového zařízení MKC AU je v soula
směrnicí 2014/53/EU.  
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: (*1)

Dansk [dán]
Hermed erklærer Harman Automotive Electronic System
(Suzhou) Co., Ltd, at radioudstyrstypen MKC AU er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. 
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan find
følgende internetadresse: (*1)

Deutsch [német]
Hiermit erklärt Harman Automotive Electronic Systems (S
Co., Ltd, dass der Funkanlagentyp MKC AU der Richtlinie
53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist u
folgenden Internetadresse verfügbar: (*1)

Eesti [észt]
Käesolevaga deklareerib Harman Automotive Electronic S
(Suzhou) Co., Ltd, et käesolev raadioseadme tüüp MKC 
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav jä
internetiaadressil: (*1)

English [angol]
Hereby, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou
Ltd declares that the radio equipment type MKC AU is in 
compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is availab
following internet address: (*1)

Audiorendszer
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Norsk [norvég]
Herved Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., 
Ltd erklærer at radioutstyrstypen MKC AU er i samsvar med 
direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksken i EU-erklæring er tilgjengelig på 
følgende internettadresse: (*1).

Türkçe [török]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd,  MKC 
AU, türü telsiz ekipmanının, 2014/53/AB sayılı Direktifine uygun 
olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet 
adresinden ulaşılabilir: (*1)

Bluetooth®: 2400-2483.5  MHz < 10 dBm

(*1) http://www.harman.com/compliance

Csak Paraguay
Lietuviu [litván]
Aš, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd, 
patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas MKC AU atitinka Direktyvą 
2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto 
adresu: (*1)

Nederlands [holland]
Hierbij verklaar ik, Harman Automotive Electronic Systems 
(Suzhou) Co., Ltd, dat het type radioapparatuur MKC AU conform 
is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden 
geraadpleegd op het volgende internetadres: (*1)

Malti [máltai]
B'dan, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd, 
niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju MKC AU huwa konformi 
mad-Direttiva 2014/53/UE. 
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa 
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: (*1)

Magyar [magyar]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 
igazolja, hogy a MKC AU típusú rádióberendezés megfelel a 
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a 
következő internetes címen: (*1)

Polski [lengyel]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 
niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MKC AU jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym: (*1)

Português [portugál]
O(a) abaixo assinado(a) Harman Automotive Electronic Systems 
(Suzhou) Co., Ltd declara que o presente tipo de equipamento de 
rádio MKC AU está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível 
no seguinte endereço de Internet: (*1)

Româna [román]
Prin prezenta, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou
Co., Ltd declară că tipul de echipamente radio MKC AU este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil 
următoarea adresă internet: (*1)

Slovenski [szlovén]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 
potrjuje, da je tip radijske opreme MKC AU skladen z Direktivo 
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednje
spletnem naslovu: (*1)

Slovensky [szlovák]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd tým
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MKC AU je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetove
adrese: (*1)

Suomi [finn]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd 
vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MKC AU on direktiivin 2014/53/E
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: (*1)

Svenska [svéd]
Härmed försäkrar Harman Automotive Electronic Systems 
(Suzhou) Co., Ltd att denna typ av radioutrustning MKC AU 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress: (*1)

Íslenska [izlandi]
Hér, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co, Ltd
lýsir yfir að radíóbúnaður tegund MKC AU er í samræmi við 
tilskipun 2014/53 / EU.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarand
veffangi: (*1)
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Français [francia]
Le soussigné, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.,  déclare que 
l'équipement radioélectrique du type PMV-CE71 est
conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est 
disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Svenska [svéd]
Härmed försäkrar PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  att denna typ 
av radioutrustning PMV-CE71 överensstämmer med direktiv 
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse 
finns på följande webbadress:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Dansk [dán]
Hermed erklærer PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.,  at 
radioudstyrstypen PMV-CE71 er i overensstemmelse med 
direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på 
følgende internetadresse:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Deutsch [német]
Hiermit erklärt PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dass der 
Funkanlagentyp PMV-CE71 der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Ελληνική [görög]
Με την παρούσα ο/η PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.,  δηλώνει 
ότι ο ραδιοεξοπλισμός PMV-CE71 πληροί την οδηγία 2014/53/
ΕΕ.Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

folytatás
EK-irányelv
Ez a gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer 
(TPMS) megfelel a rádióberendezések 
forgalmazására vonatkozó európai uniós 
irányelvnek (2014/53/EK).

Gyártó
● A gyártó neve: 

PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
● Bejegyzett védjegy 

A védjegy az alábbi országokban van 
bejegyezve:
Egyesült Királyság, Olaszország, Ausztria, 
Görögország, Németország, Franciaország, 
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Portugália.

● A gyártó címe:
1300-1 Yokoi, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu, 
503-2397 JAPAN

● A működési frekvencia tartománya: 
433,05 - 434,79 MHz

● Maximális rádiófrekvencia teljesítmény: 100 
dBμV/m

Importőr
HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire U.K.
HONDA TURKIYE A.S.
SEKERPINAR MAHALLESI YANYOL SOKAK
NO:1 41420, CAYIROVA / KOCAELI / TURK

English [angol]
Alulírott, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou
Ltd kijelenti, hogy az MKC AU készülék megfelel a 2014/5
direkívának.
The full text of the EU declaration of conformity is available
following internet address:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Suomi [finn]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. vakuuttaa, että radiolaite
PMV-CE71 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen tek
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Nederlands [holland]
Hierbij verklaar ik, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. dat h
radioapparatuur PMV-CE71 conform is met Richtlijn 2014
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan w
geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző 
rendszer (TPMS)
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Latviski [lett]
Ar šoPACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. deklarē, ka radioiekārta 
PMV-CE71 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta 
vietnē:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Polski [lengyel]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  niniejszym oświadcza, że typ 
urządzenia radiowego PMV-CE71 jest zgodny z dyrektywą 2014/
53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
następującym adresem internetowym:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Íslenska [izlandi]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Norsk [norvég]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

български [bolgár]
С настоящото PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  декларира, че 
този тип радиосъоръжение PMV-CE71 е в съответствие с 
Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може 
да се намери на следния интернет адрес:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Italiano [olasz]
Il fabbricante, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dichiara che il 
tipo di apparecchiatura radio PMV-CE71  è conforme alla direttiva 
2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è 
disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Español [spanyol]
Por la presente, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declara que el 
tipo de equipo radioeléctrico PMV-CE71 es conforme con la 
Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está 
disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Português [portugál]
O(a) abaixo assinado(a) PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  
declara que o presente tipo de equipamento de rádio PMV-CE71 
está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível 
no seguinte endereço de Internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Malti [máltai]
B'dan, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.,  niddikjara li dan it-tip ta' 
tagħmir tar-radju PMV-CE71 huwa konformi mad-Direttiva 2014/
53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa 
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Eesti [észt]
Käesolevaga deklareerib PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.,  et 
käesolev raadioseadme tüüp PMV-CE71 vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel 
internetiaadressil:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Magyar [magyar]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  igazolja, hogy a PMV-CE71
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a 
következő internetes címen:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Slovenské [szlovák]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu PMV-CE71 je v súlade so smernicou 2014/53/
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto interneto
adrese:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Čeština [cseh]
Tímto PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  prohlašuje, že typ 
rádiového zařízení PMV-CE71 je v souladu se směrnicí 2014
EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Slovenski [szlovén]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. potrjuje, da je tip radijske 
opreme PMV-CE71 skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na nasledn
spletnem naslovu:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Lietuviu [litván]
Aš, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , patvirtinu, kad radijo 
įrenginių tipas PMV-CE71 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo intern
adresu:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/



Műszerek, kezelőszervek és egyéb felszereltségek

235

Inform
áció

rinin 

TRC/LPD/2017/362

Csak Ukrajna

UA.TR.052

Csak Egyesült Arab Emirátusok

TRA
REGISTERED No:
ER56407/17
DEALER No:
DA0063612/11

Csak Jordánia

Csak Argentína
Româna [román]
Prin prezenta, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  declară că tipul 
de echipamente radio PMV-CE71 este în conformitate cu 
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la 
următoarea adresă internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Црногорски / Crnogorski [montenegrói]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Српски [szerb]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Hrvatski [horvát]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.  ovime izjavljuje da je radijska 
oprema tipa PMV-CE71 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj 
internetskoj adresi:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Shqiptar [albán]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Türk [török]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., şirketi PMV-CE71 ürünle
2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. 
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL’ye erişin:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc
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A rásegítő-csúszó kuplungrendszer segít 
megelőzni, hogy a hátsó kerék lassítás közben, 
erős motorféküzemben megcsússzon. 
Továbbá könnyebbé teszi a kuplung 
működtetését.

Ehhez a motorkerékpárhoz csak MA besorolá-
sú olajat használjon. Az MA besorolásútól elté-
rő olaj sérülést okozhat a rásegítő-csúszó 
kuplungrendszer működésében.

❙ Adatrögzítőrendszer
Motorkerékpárja egy vagy több adatrögz
rendszerrel is rendelkezik.
A rendszer rögzíti a légzsákkioldás során 
kezett adatokat, valamint a légzsákrends
bármely alkotóelemének a meghibásodá

Ezek az adatok a jármű tulajdonosának a
donjogát képezik és csak a jármű tulajdo
nak a hozzájárulásával használhatóak fel.

Rásegítő-csúszó kuplungrendszer
GL1800/B

Légzsákrendszer
GL1800DA
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BEZÁRÓLAG A KÖZVETETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS/
VAGY AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI ÁLLAPOTOT, A 
MEGFELELŐ MINŐSÉGET, A HASZNÁLATI 
CÉLHOZ VALÓ ALKALMASSÁGOT, A 
PONTOSSÁGOT, A NYUGODT 
ÉLVEZHETŐSÉGET, ÉS A HARMADIK FÉL 
JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT 
(JOGTISZTASÁGOT). SEMMILYEN, SZÓBAN 
VAGY ÍRÁSBAN, HONDA SZEMÉLY VAGY 
KÉPVISELŐ ÁLTAL ADOTT INFORMÁCIÓ VAGY 
TANÁCS KÖVETKEZTÉBEN NEM JÖN LÉTRE 
JÓTÁLLÁS. PÉLDÁUL, KORLÁTOZÁSOK 
NÉLKÜL, A HONDA MEGTAGAD 
MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁSI IGÉNYT AZ 
ALKALMAZÁS ÁLTAL NYÚJTOTT ADATOK 
PONTOSSÁGÁRA, MINT PL. AZ IRÁNYRA, AZ 
UTAZÁS  TERVEZETT IDŐTARTAMÁRA, A 
SEBESSÉGHATÁROKRA, AZ UTAK ÁLLAPOTÁRA, 
A HÍREKRE, AZ IDŐJÁRÁSRA, A FORGALOMRA 
VAGY EGYÉB, AZ APPLE, LEÁNYVÁLLALATAI 
VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL 
NYÚJTOTT TARTALMAKRA VONATKOZÓAN; A 
HONDA NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ 
ALKALMAZÁS ADATAINAK BÁRMIKOR 
BEKÖVETKEZŐ ELVESZTÉSÉRE; A HONDA NEM 
VÁLLAL JÓTÁLLÁST ARRA, HOGY AZ 
ALKALMAZÁSOK, VAGY AZ ÁLTALUK 
Jogi információk: 
Apple CarPlay

AZ APPLE CARPLAY HASZNÁLATA A CARPLAY 
HASZNÁLATI FELTÉTELEINEK 
ELFOGADÁSÁTÓL FÜGG, AMELYEK AZ APPLE 
iOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK RÉSZÉT KÉPEZIK. 
ÖSSZEFOGLALVA:  A CARPLAY HASZNÁLATI 
FELTÉTELEI KIZÁRJÁK AZ APPLE ÉS 
SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGÉT, HA A 
SZOLGÁLTATÁSOK NEM MEGFELELŐEN 
MŰKÖDNEK, VAGY MEGSZAKADNAK; ERŐSEN 
KORLÁTOZZÁK AZ APPLE ÉS SZOLGÁLTATÓI 
EGYÉB FELELŐSSÉGEIT; ISMERTETIK A 
KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÓI 
INFORMÁCIÓKAT (BELEÉRTVE PÉLDÁUL A 
JÁRMŰ TARTÓZKODÁSI HELYÉRE, A JÁRMŰ 
SEBESSÉGÉRE ÉS A JÁRMŰ ÁLLAPOTÁRA 
VONATKOZÓAKAT), AMELYEKET AZ APPLE ÉS 
SZOLGÁLTATÓI GYŰJTENEK ÉS TÁROLNAK; ÉS 
LEMONDANAK BIZONYOS, A CARPLAY 
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS LEHETSÉGES 
KOCKÁZATOKRÓL, BELEÉRTVE A VEZETŐ 
LEHETSÉGES FIGYELEM-ELTERELÉSÉBŐL 

ADÓDÓKAT. LÁSD AZ APPLE ADATVÉDELM
SZABÁLYZATÁT A CARPLAY ÁLTAL 
FELTÖLTÖTT ADATOK APPLE ÁLTALI 
HASZNÁLATÁVAL ÉS KEZELÉSÉVEL 
KAPCSOLATBAN.

ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS 
ELFOGADJA, HOGY AZ APPLE CARPLAY-T („A
ALKALMAZÁSOKAT”) KIZÁRÓLAG SAJÁT 
FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA; ÉS HOGY AZ ID
VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL 
MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A
MEGFELELŐ MINŐSÉGET, TELJESÍTMÉNYT, 
PONTOSSÁGOT ÉS ERŐFESZÍTÉST ILLETŐEN
MINDEN KOCKÁZAT AZ ÖNÉ; HOGY AZ 
ALKALMAZÁSOKAT ÉS AZ 
ALKALMAZÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓKAT „JELEN FORMÁJUKBAN”, 
„AHOGYAN JELENLEG ELÉRHETŐK” 
BIZTOSÍTJUK; ÉS HOGY A HONDA EZENNEL 
ELHÁRÍT MINDEN JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT A
ALKALMAZÁSOKAT ÉS AZ 
ALKALMAZÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓKAT ILLETŐEN, LEGYENEK AZO
KÖZVETETTEK, KÖZVETLENEK VAGY 
TÖRVÉNYSZERŰEK, BELEÉRTVE, DE NEM EZZ

KEZELÉSI  KÉZIKÖNYV LICENCCEL / 
FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS 
NYILATKOZATOK KIZÁRÁS A JÓTÁLLÁSBÓL; A 

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
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NYÚJTOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSOK 
MINDENKOR RENDELKEZÉSRE FOGNAK ÁLLNI, 
ILLETVE, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK 
NÉMELYIKE VAGY MINDEGYIKE EGY BIZONYOS 
IDŐBEN VAGY HELYEN RENDELKEZÉSRE FOG 
ÁLLNI. PÉLDÁUL A SZOLGÁLTATÁSOKAT 
ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL JAVÍTÁS, 
KARBANTARTÁS, BIZTONSÁGI JAVÍTÁSOK, 
FRISSÍTÉSEK STB. MIATT FELFÜGGESZTHETIK 
VAGY MEGSZAKÍTHATJÁK, A 
SZOLGÁLTATÁSOK LEHET, HOGY NEM 
ELÉRHETŐK AZ ÖN TARTÓZKODÁSI HELYÉN 
STB. TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A 
HARMADIK FÉL TECHNOLÓGIÁJA VAGY A 
KORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK VÁLTOZÁSAI 
KÖVETKEZTÉBEN A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS/
VAGY AZ ALKALMAZÁSOK ELAVULTTÁ ÉS/
VAGY HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLHATNAK. 

AMENNYIBEN AZT A TÖRVÉNY NEM TILTJA, A 
HONDA VAGY LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN 
ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE 
SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK, VAGY VÉLETLEN, 
SPECIÁLIS, KÖZVETLEN VAGY  
KÖVETKEZMÉNYBŐL TÖRTÉNŐ KÁROK ESETÉN, 
BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, A 
PROFITVESZTESÉGBŐL, AZ ADATOK 

SÉRÜLÉSÉBŐL VAGY ELVESZTÉSÉBŐL, 
BÁRMILYEN ADAT ÁTVITELÉNEK VAGY 
MEGÉRKEZÉSÉNEK MEGHIÚSULÁSÁBÓL VA
ÜZEMSZÜNETBŐL ADÓDÓ KÁROKAT, VAG
MÁS KERESKEDELMI KÁROKAT VAGY 
VESZTESÉGEKET, MELYEK AZ ALKALMAZÁS
VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN, AZ 
ALKALMAZÁSOK VAGY AZ ALKALMAZÁSS
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÖN ÁLTALI 
HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZOK 
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDNEK, 
FÜGGETLENÜL AZOK OKÁTÓL, A FELELŐSS
VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSTŐL (SZERZŐDÉ
SÉRELEM VAGY EGYÉB ALAPJÁN), ÉS MÉG A
SEM, HA A HONDÁT TÁJÉKOZTATNÁK AZ 
ILYETÉN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. ELKÉPZELH
HOGY NÉHÁNY RÉGIÓ ÉS ILLETÉKES BÍRÓS
ELUTASÍTJA A KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉ
VALÓ KIZÁRÁST VAGY AZOK KORLÁTOZÁS
ÍGY LEHET HOGY EZEK A KORLÁTOZÁSOK 
KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. A
ELŐZŐLEG LEÍRT KORLÁTOZÁSOK AKKOR 
ÉRVÉNYBEN MARADNAK, HA A FENT 
MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATI 
LEHETŐSÉGRŐL BEBIZONYOSODIK, HOGY 
ÉRTE EL AZ ALAPVETŐ CÉLJÁT.
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❙ Mosási előkészületek
Mosáskor kövesse az alábbi útmutatásokat:
● Ne használjon nagynyomású mosó-

berendezést:
uA nagynyomású víz károsíthatja a motor-

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

uA víz bejuthat a légszűrőbe és/vagy a 
fojtószelepházba.

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

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:
uA víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 

hatékonyságot. A mosást követően 
néhányszor alacsony sebességen 
működtesse a fékeket, hogy könnyebben 
megszáradjanak.

● Ne irányítsa a vízsugarat a bal oldaldobozba:
uA víz a bal oldaldobozban kárt okozhat a 

dokumentumokban és egyéb tárgyak-
ban.

● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:
uA víz a légszűrőben megakadályozhatja a 

motor indítását.
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos 
a hosszú élettartam megőrzésének érdeké-
ben. Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb 
észrevenni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt 
útszóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően 
mihamarabb mossa le motorkerékpárját.

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

kerékpárját, hogy feláztassa a lazább 
szennyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
uA szélvédőt, fényszóró-burákat, idomokat 

és egyéb műanyag elemeket különös 
gonddal kezelje, nehogy megkarcolódja-
nak. Kerülje a vízsugár locsolását közvetle-
nül a légszűrőbe, a kipufogóba és az 
elektromos alkatrészekbe.

3. Alaposan öblítse le a motorkerékpárt bő, 
tiszta vízzel, majd puha, tiszta ronggyal 
törölje szárazra.

4. A száradást követően a mozgó alkatrészek
kenje be.
uBiztosítsa, hogy ne kerülhessen 

kenőanyag a fékekre vagy 
gumiabroncsokra. A féktárcsákra, -
betétekre, -dobokra vagy -pofákra kerü
olaj nagyban csökkenti a fékhatást, me
balesethez vezethet.

5. A korrózió megelőzésére használjon 
polírozószert.
uKerülje az olyan termékeket, melyek er

tisztítószert vagy kémiai oldószereket 
tartalmaznak. Ezek károsíthatják a fém,
fényezett és műanyag elemeket 
motorkerékpárján.
A polírozószert tartsa távol a fékektől é
gumiabroncsoktól.

uHa a motorkerékpáron található matt 
fényezésű elem, ezeken az elemeken 
kerülje a polírozóanyagok használatát.

Mosás
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A szélvédőt tartsa a legmagasabb állapotban 
az elektromos rendszerek lekapcsolását 
követően, hogy megkönnyítse a tisztítását. 
2 143. oldal

Bő vízzel és puha ronggyal vagy szivaccsal tisz-
títsa meg a szélvédőt. (Ne használjon vegy-
szert tartalmazó tisztítószereket a szélvédőn.) 
Puha, tiszta ronggyal törölje őket szárazra.

Nagyon koszos szélvédő esetén használhat 
felhígított, semleges hatású tisztítószert a 
szivacs és bő víz mellett. Alaposan öblítse le a 
szélvédőt. (A visszamaradt tisztítószerek a 
szélvédő berepedését okozhatják.)

Amennyiben a karcok nem távolíthatóak el és 
befolyásolják a tiszta látást, cserélje le a 
szélvédőt.

Ügyeljen rá, hogy a szélvédőre és a szélvédő-
elemekre ne kerüljön elektrolit, fékfolyadék és 
más vegyszer! A műanyag elemek ettől meg-
sérülhetnek.

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy egyéb sérülések elkerülése végett csak vizet és puha 
rongyot vagy szivacsot használjon a szélvédő tisztítására.
● Ne irányítsa a vizet a fényszóró közelébe:
uA motorkerékpár fényszórója 

bepárásodhat mosás vagy esős időben 
történő motorozást követően. Ez nem 
befolyásolja a fényszóró működését.
Ha azonban nagyobb mennyiségű vizet 
vél felfedezni a fényszóróban, akkor 
keresse fel márkakereskedőjét.

● Ne használjon viaszt vagy polírozószert a 
matt fényezésű felületeken:
uEnyhén mosószeres, bő vízzel és puha 

ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a 
matt felületeket. Puha, tiszta ronggyal 
törölje őket szárazra.

A szennyezés, sár vagy útszóró só korróziót
okozhat az alumíniumon. Az alumínium 
alkatrészeket rendszeresen tisztítsa meg és
karcolások elkerülése érdekében kövesse a
alábbi útmutatást:
● Ne használjon kemény sörtéjű kefét, 

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószere
● Ne ugrasson fel útpadkára!

Kövesse az alábbi útmutatást a karcoláso
foltok megelőzése érdekében:
● Mosáskor használjon puha szivacsot é

vizet.
● A makacs szennyeződések eltávolításá

csak hígított tisztítószert használjon és
vízzel öblítse le.

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

Alumínium alkatrészek

Idomok
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A műszeregység egy speciális bevonattal van 
ellátva, mely megszűri a visszatükröződést és a 
zavaró fénysugarak fényvisszaverődését. 

A műszeregységre kerülő nedvességet (az 
esővizet is beleértve) azonnal törölje le száraz, 
puha ronggyal.

Bő vízzel és puha ronggyal vagy szivaccsal 
tisztítsa meg a műszeregységet.
Nagyon koszos műszeregység esetén használ-
hat felhígított, semleges hatású tisztítószert, a 
szivacs és bő víz mellett. Alaposan öblítse le a 
műszeregységet. Puha, tiszta ronggyal törölje 
szárazra.

Ügyeljen rá, hogy a műszeregységre ne kerül-
jön elektrolit, fékfolyadék és más vegyszer! 
Ezek a szerek megmarják a műszeregység 
speciális felületét.

A kipufogócső és -dob anyaga rozsdamentes 
acél, ennek ellenére olaj vagy sár beszennyezh

Vizes szivaccsal és általános konyhai tisztító-
szerrel távolítsa el a sarat vagy port, majd ala
posan öblítse le tiszta vízzel. Száraz, puha 
ronggyal szárítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon 
általánosan beszerezhető finom textúrájú 
ápolószert. Ezt követően ugyanúgy öblítse l
mint a sár és por eltávolítása esetén.

Ha a kipufogócső és -dob fényezett, ne hasz
náljon kereskedelmi forgalomban kapható 
konyhai súrolószert. Csak semleges tisztító-
szert használjon a fényezett felületeken. 
Amennyiben nem biztos abban, hogy a kipu
fogódob és -cső fényezett-e, keresse fel már
kakereskedőjét.

Műszerfal Kipufogócső és -dob

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy a kipufogó rozsdamentes acélból készül, foltok
keletkezhetnek rajta. Amint észreveszi a foltosodást, azonnal tisztítsa
az alkatrészeket.
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A motorkerékpár szállítása
Ha a motorkerékpárt szállítani kell, használjon 
motorkerékpár utánfutót vagy olyan szállító 
járművet, ami rendelkezik rámpával és 
motorkerékpár-rögzítő lehetőséggel. Soha ne 
vontassa a motorkerékpárt, miközben annak 
kerekei a földön vannak.

FIGYELEM

A motorkerékpár vontatása során a sebességváltó komolyan 
megsérülhet.
A motorkerékpár tárolása
Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri 
motorkerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a 
motorkerékpárt, kövesse az alábbi teendőket:
● Mossa le a motorkerékpárt és tegyen ápoló-

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

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

Állítsa a motorkerékpárt egy karbantartó 
állványra és bakolja fel mindkét kereket a 
talajról.

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

● Vegye ki az akkumulátort (2 163. oldal)
merülés megelőzése érdekében. Az akk
látort csak jól szellőző helyiségben tölts
uHa a motorkerékpárban marad, köss

negatív - sarut, hogy megelőzze a 
kisülést.

A tárolás végeztével ellenőrizze a karbantar
elemeket a karbantartási táblázat szerint.

GL1800/DA

GL1800B/BD
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Ön és a környezet
A motorozás nagyon szórakoztató, azonban 
Önnek is mindent meg kell tennie, hogy 
megvédje környezetét.

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

A lecserélt olajat és egyéb mérgező anyagok
mindig juttassa el egy újrahasznosító 
központba.
Amennyiben szükséges, hívja fel a helyi önko
mányzatot és érdeklődjön az újrahasznosító 
központok felől, illetve hogy megtudja, hogy
kezelje a nem újrahasznosítható hulladékot. N
tegye a fáradt olajat a szemetesbe és ne öntse
földre vagy a lefolyóba! A fáradt olaj, benzin, h
tőfolyadék és tisztítószerek mérgezést okozh
nak annak, aki dolgozik velük, illetve szennyez
az ivóvizet, folyókat, tavakat és óceánokat.

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok újrahasznosítása



Sorozatszámok

245

Inform
áció
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motor-
kerékpár azonosítására szolgálnak, valamint 
szükségesek lehetnek a motorkerékpár regiszt-
rálásához. A cserealkatrészek megrendelésé-
hez is szükségesek lehetnek.
Az alvázszám ellenőrzéséhez távolítsa el a borí-
tást a patent kiszerelésével.

Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

Vázszám

Patent Borítás

Motorszám
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Amennyiben a TPMS-visszajelző világítani 
kezd, abban az esetben a rendszer lehet, hogy 
nem képes az alacsony gumiabroncsnyomás 
észlelésére és jelzésére.

A TPMS-rendszer meghibásodásának külön-
böző okai lehetnek, például az ajánlottól eltérő 
gumiabroncsok vagy keréktárcsák felszerelése, 
amely megakadályozhatja a TPMS megfelelő 
működését.

A gumiabroncsok vagy keréktárcsák cseréjét 
követően minden esetben ellenőrizze, hogy a 
TPMS-rendszer megfelelően működik-e.

TPMS-visszajelző
Gumiabroncsnyomás-
ellenőrző rendszer (TPMS)
Mindkét gumiabroncsban legalább havonta 
egyszer, hideg állapotukban ellenőrizze a 
nyomást, és szükség esetén fújja fel őket a 
gyártó által, a gumiabroncs információs 
matricán ajánlott nyomásértékre.

(Amennyiben nem az előírt specifikációjú 
gumiabroncsokat használja, abban az esetben 
az Ön felelőssége a megfelelő nyomás 
beállítása.)

Plusz biztonsági jellemzőként járműve gumi-
abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel is fel 
van szerelve, amely az alacsony gumiabroncs-
nyomás visszajelző kigyulladásával jelzi, ha va-
lamelyik gumiabroncs jelentősen veszít a 
nyomásából.

Ennek megfelelően, amennyiben a műszerfa-
lon lévő alacsony gumiabroncsnyomás vissza-
jelző világít, amint lehet álljon meg, ellenőrizze 
a gumiabroncsokat és fújja fel őket az előírt 
nyomásra.

A nem megfelelően felfújt gumiabroncs mo
torozás közben túlmelegedhet és meghibá-
sodhat. Az alacsony gumiabroncsnyomás 
befolyásolja a motorkerékpár kezelhetőségé
a gumiabroncs élettartamát, valamint megn
veli az üzemanyag-fogyasztást.

Azonban a TPMS-rendszer nem helyettesíti 
gumiabroncs karbantartását, és minden 
esetben a vezető felelőssége a megfelelő 
nyomás beállítása, abban az esetben is, ha 
a nyomáscsökkenés még nem érte el azt 
a határértéket, mikor a visszajelző működésb
lépne.

A motorkerékpár a TPMS-rendszer 
meghibásodását jelző TPMS-visszajelzővel is
fel van szerelve. A TPMS-visszajelző a "TPMS
szimbólumot jeleníti meg a kijelzőn.

Alacsony gumiabroncsnyomás visszajelző
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Alkoholtartalmú 
üzemanyagok
Egyes országokban a hagyományos üzem-
anyagok alkoholt tartalmazhatnak a káros-
anyag-kibocsátás csökkentése érdekében. 
Ilyen üzemanyag-keverék esetében ellenőriz-
ze, hogy ólommentes-e és megfelel-e a mini-
mum oktánszám követelménynek.

Az alábbi üzemanyag-keverékek alkalmasak 
motorkerékpárjához:
● Max. 10% etanolt tartalmazó benzin.

uAz ilyen üzemanyagot helyenként 
Gasohol néven forgalmazzák.

A 10%-nál több etanolt tartalmazó benzi
használata a következőt okozhatja:
● Megsérülhet az üzemanyagtank fénye
● Megsérülhetnek a gumi üzemanyag-

vezetékek.
● Az üzemanyagtank korrodálni kezdhet
● Rossz menetteljesítményt biztosíthat.

Ha nem megfelelő üzemelési vagy teljes
ménybeli tüneteket észlel, próbáljon ki e
más márkájú benzint.

FIGYELEM

A megengedett százaléknál nagyobb mennyiséget tartalmazó 
üzemanyagok használata az üzemanyagrendszer fém, gumi és
műanyag részeinek károsodását okozhatják.
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Katalizátor
Ez a motorkerékpár két darab háromutas kata-
lizátorral van ellátva. Mindegyik katalizátor ne-
mesfémeket tartalmaz, amelyek katalizátor-
ként szolgálnak a magas hőmérsékleten törté-
nő kémiai reakciók során, melyekben a kipufo-
gógázban található szénhidrogének (HC), 
szén-monoxid (CO) és nitrogén-oxidok (NOx) 
biztonságos vegyületekké alakulnak.

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

A katalizátorok védelme érdekében kövesse 
alábbi útmutatásokat.
● Mindig ólommentes benzint használjon. 

Az ólmozott benzin tönkreteheti a kataliz
torokat.

● Tartsa a motort jó műszaki állapotban.
Egy rosszul működő motor hatására a 
katalizátor túlmelegedhet, melynek 
következtében a katalizátor vagy a 
motorkerékpár megsérülhet.

● Ha a motor kihagy, leáll vagy nem 
megfelelően jár, azonnal álljon meg és 
állítsa le a motort. Ellenőriztesse 
motorkerékpárját, amint lehetséges.
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Szoftverfrissítés

A Honda folyamatosan bővíti a térképszoftver 
és az audio-/navigációs rendszer szoftverének 
tartalmát és működési lehetőségeit. A szoftve-
reket azért frissítjük, hogy összhangban legye-
nek az új verziókkal. 
A szoftverfrissítéssel kapcsolatban keresse fel 
márkakereskedőjét.

Audio-/navigációs rendszer és térkép 
szoftverfrissítések
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■ Szervizadatok

*2 EU-szabályozás

Gumiabroncs-
méret

Első 130/70R18M/C 63H

Hátsó 200/55R16M/C 77H

Gumiabroncs-
típus

Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első
BRIDGESTONE G853 RADIAL G

DUNLOP D423F

Hátsó
BRIDGESTONE G852 RADIAL G

DUNLOP D423

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória*2

Normális Engedélyezett

Speciális Nem engedélyezett

Téli Nem engedélyezett

Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2)

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm

Hátsó 2,0 mm

Gyújtógyertya (előírt) CR6HSB-9 (NGK)

Gyertyahézag 0,80-0,90 mm

Alapjárati 
fordulatszám

730 ± 100 1/min

Specifikációk
0

*1 M
■ Fő részegységek

agába foglalja a vezető, minden csomag és kiegészítő súlyát

Teljes hossz
GL1800BD 2 475 mm

GL1800DA 2 575 mm

Teljes szélesség 905 mm

Teljes magasság
GL1800BD 1 340 mm

GL1800DA 1 430 mm

Tengelytáv 1695 mm

Minimum 
szabadmagasság

130 mm

Villaszög 30º 30’

Utánfutás 110 mm

Menetkész tömeg
GL1800BD 364 kg

GL1800DA 383 kg

A teljes 
terhelhetőség*1

GL1800BD 205 kg

GL1800DA 203 kg

A teljes csomag 
terhelhetőség

Hátsó doboz 
(GL1800DA)

9,0 kg

Az egyes 
oldaldobozok

9,0 kg

Idomburkolat 
tárolózseb

2,0 kg

Idom tárolórekesz 
(GL1800BD)

3,0 kg

GL1800BD/DA Szállítható személyek 
száma

Vezető és 1 utas

Megfordulási sugár 3,4 m

Lökettérfogat 1833 cm3

Furat x löket 73,0 x 73,0 mm

Sűrítési viszony 10,5:1

Üzemanyag
Ólommentes benzin 
Javasolt: 91-es vagy magasabb oktánszám

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok

Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Üzemanyagtank 
térfogat

21 liter

Akkumulátor
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR)/21,1 Ah (20 HR)

Sebességfokozat-
áttétel

1. 2,166

2. 1,695

3. 1,304

4. 1,038

5. 0,820

6. 0,666

7. 0,521

Hátramenet 4,373

Csökkentő áttétel 
(primer/szekunder/
vég)

1,795 / 0,972 / 2,615
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■ Meghúzási nyomatékértékek
Olajszűrő 26 N·m (2,7 kgf·m)

„A” olajleeresztő-csavar 30 N·m (3,1 kgf·m)

„B” olajleeresztő-csavar 30 N·m (3,1 kgf·m)

„C” olajleeresztő-csavar 30 N·m (3,1 kgf·m)

Végkihajtásolaj-
betöltőfurat sapka

8 N·m (0,8 kgf·m)

Végkihajtásolaj-
leeresztőcsavar

12 N·m (1,2 kgf·m)

Elsőtengely-csavar 59 N·m (6,0 kgf·m)

Első kerék tengelyrögzítő 
csavar

22 N·m (2,2 kgf·m)

Első kerék féknyereg-
rögzítő csavar

42,5 N·m (4,3 kgf·m)

Hátsó kerékanya 108 N·m (11,0 kgf·m)
■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt motorolaj

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

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után 4,4 liter

Leeresztés és 
motorolajszűrő csere 
után

4,6 liter

Leeresztés, motor- és 
kuplungolajszűrő 
csere után

4,6 liter

Szétszerelés után 5,6 liter

Javasolt 
végkihajtás olaj

Hypoid gear oil SAE 80

Végkihajtás-olaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után 140 cm3

Szétszerelés után 160 cm3

Javasolt 
fékfolyadék

Honda DOT 4 Brake Fluid

Hűtőrendszer 
feltöltési 
mennyiség

2,90 liter

Javasolt 
hűtőfolyadék

Pro Honda HP Coolant

Fényszóró LED

Féklámpa LED

Hátsó lámpa LED

Első irányjelző lámpa LED

Hátsó irányjelző lámpa LED

Rendszámtábla-világítás LED

Gyújtás főbiztosíték 30 A

ACC főbiztosíték 20 A

„B” főbiztosíték 120 A

Külső erősítő biztosíték 40 A

Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A, 5 A



Specifikációk

252

Specifikációks

■ Szervizadatok

*2 EU-szabályozás

Gumiabroncs-
méret

Első 130/70R18M/C 63H

Hátsó 200/55R16M/C 77H

Gumiabroncs-
típus

Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első
BRIDGESTONE G853 RADIAL G

DUNLOP D423F

Hátsó
BRIDGESTONE G852 RADIAL G

DUNLOP D423

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória*2

Normális Engedélyezett

Speciális Nem engedélyezett

Téli Nem engedélyezett

Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2)

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2)

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm

Hátsó 2,0 mm

Gyújtógyertya (előírt) CR6HSB-9 (NGK)

Gyertyahézag 0,80-0,90 mm

Alapjárati 
fordulatszám

730 ± 100 1/min
■ Fő részegységek

*1 Magába foglalja a vezető, minden csomag és kiegészítő súlyát

Teljes hossz
GL1800 2 575 mm

GL1800B 2 475 mm

Teljes szélesség 925 mm

Teljes magasság
GL1800 1 430 mm

GL1800B 1 340 mm

Tengelytáv 1 695 mm 

Minimum 
szabadmagasság

130 mm

Villaszög 30º 30’

Utánfutás 110 mm

Menetkész tömeg
GL1800 379 kg

GL1800B 365 kg

A teljes 
terhelhetőség*1

GL1800 206 kg

GL1800B 205 kg

A teljes csomag 
terhelhetőség

Hátsó doboz 
(GL1800)

9,0 kg

Az egyes 
oldaldobozok

9,0 kg

Idomburkolat 
tárolózseb

2,0 kg

Idom tárolórekesz 3,0 kg

Szállítható személyek 
száma

Vezető és 1 utas

Megfordulási sugár 3,4 m

GL1800/B Lökettérfogat 1 833 cm3

Furat x löket 73,0 x 73,0 mm

Sűrítési viszony 10,5:1

Üzemanyag
Ólommentes benzin
Javasolt: 91-es vagy magasabb oktánszám

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok

Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

Üzemanyagtank 
térfogat

21 liter

Akkumulátor
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR)/21,1 Ah (20 HR)

Sebességfokozat-
áttétel

1. 2,200

2. 1,416

3. 1,035

4. 0,820

5. 0,666

6. 0,521

Csökkentő áttétel 
(primer/szekunder/
vég)

1,795 / 0,972 / 2,615
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■ Meghúzási nyomatékértékek
Olajszűrő 26 N·m (2,7 kgf·m)
Motorolaj-leeresztő csavar 30 N·m (3,1 kgf·m)
Végkihajtásolaj-
betöltőfurat sapka

8 N·m (0,8 kgf·m)

Végkihajtásolaj-
leeresztőcsavar

12 N·m (1,2 kgf·m)

Elsőtengely-csavar 59 N·m (6,0 kgf·m)
Első kerék tengelyrögzítő 
csavar

22 N·m (2,2 kgf·m)

Első kerék féknyereg-
rögzítő csavar

42,5 N·m (4,3 kgf·m)

Hátsó kerékanya 108 N·m (11,0 kgf·m)
■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt motorolaj

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

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után 3,5 liter
Leeresztés és 
motorolajszűrő csere 
után

3,7 liter

Szétszerelés után 4,4 liter
Javasolt 
végkihajtás olaj

Hypoid gear oil SAE 80

Végkihajtás-olaj 
feltöltési 
mennyiség

Leeresztés után 140 cm3

Szétszerelés után 160 cm3

Javasolt fék 
(kuplung) 
folyadék

Honda DOT 4 Brake Fluid

Hűtőrendszer 
feltöltési 
mennyiség

2,90 liter

Javasolt 
hűtőfolyadék

Pro Honda HP Coolant

Fényszóró LED
Féklámpa LED
Hátsó lámpa LED
Első irányjelző lámpa LED
Hátsó irányjelző lámpa LED
Rendszámtábla-világítás LED

Gyújtás főbiztosíték 30 A
ACC főbiztosíték 20 A
„B” főbiztosíték 120 A
Külső erősítő biztosíték 40 A
Sebességkorlátozó 
biztosíték

60 A

Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A, 5 A
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