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

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat azza. 
A Honda Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy vá sokat 
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Üdvözöljük!
torozás érdekében:
a át a kezelési könyvet;
ításokat és műveleti lépése-
nyvben leírtak alapján;

assa át a kezelési könyvben 
páron található biztonsági 
Gratulálunk Honda motorkerékpárja megvá-
sárlásához! Amikor valaki Honda tulajdonossá 
válik, része lesz a világszerte elégedett vásár-
lók családjának – embereknek, akik nagyra ér-
tékelik, hogy a Honda különleges minőséget 
épít minden egyes termékébe.

A biztonságos mo
● alaposan olvass
● kövesse az utas

ket a kezelési kö
● figyelmesen olv

és a motorkerék
üzeneteket.
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Néhány szó a biztonságról
:

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

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

LEM
 vagy a motorkerékpár 
ztatja, ha nem tartja be az 
t.

rmációkat az alábbi 
lál:

tó információk segítenek elke-
érüléseket okozzon motor-
n, egyéb tárgyakban vagy 
ben.
A
to
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m
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m
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t
m
s

A
ju
●
●

z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A mo-
rkerékpár biztonságos kezelése igen komoly fele-
sség. Annak érdekében, hogy Ön a pontos infor-
ációk birtokában megfelelő döntéseket hozhas-

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

égére is támaszkodjon.

 biztonsági felhívások különböző formákban 
tnak el Önhöz, melyek a következők:
Biztonsági matricák a motorkerékpáron
Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy 

 szimbólum és a három figyelmeztető 
szó: VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM, 
egyike előz meg.

E szavak jelentése

3VESZ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3VIGYÁ
Amennyiben ezek
be, HALÁLOS KIM
SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ

3FIGYE
BALESET veszélyét
károsodását kocká
alábbi utasításoka

Egyéb fontos info
címszavak alatt ta
FIGYELEM Az itt találha

rülni, hogy s
kerékpárjába
a környezeté
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

g róla, hogy testileg és 
n készülve, valamint nem áll 
szerek befolyása alatt. Ön és 
abványnak megfelelő sisakot 

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

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére és biztonságos 
hány próbakört.

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

ármű megismerésére és 

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

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

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

kipufogógázban található szén-monoxid 
mérgező és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védőfel-
szerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, il-
letve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 12. oldal

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

Az első elindulás e
időt a jármű megis
területen tegyen né

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

Mindig viseljen bukósisakot!

Elindulás előtt

Szánjon időt a j
a gyakorlásra!

Vezessen figyel
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t képességeit vagy a körül-
rlátokat! A fáradtság és 
atívan befolyásolhatják ké-
yzetmegítélést, valamint a 
zást.

gyszerfogyasztás és a veze-
dik. Akár egyetlen pohár ital 
öntőképességét, és minden 
enes arányban növekszik 
z vonatkozik a gyógysze-
essen ittasan és ne hagyja 

nek és tudásának 
torozzon!

orkerékpárt, ha alko-
zerek hatása alatt áll!
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezetők látómezőjének 
holtterében, mindig időben jelezzen irány-
változtatáskor és, ha szükséges, használja 
a kürtöt figyelemfelkeltésre!

Terepmotorozás közben a terep különböző 
kihívásokat állíthat Ön elé.
Folyamatosan figyelje a terepviszonyokat, várat-
lan kanyarokat, hirtelen lejtőket, sziklákat, gyöke-
reket és más veszélyes akadályokat keresve.
Olyan sebességgel közlekedjen, amely lehetővé 
teszi a váratlan akadályokra való reagálást.

Soha ne lépje túl sajá
mények jelentette ko
figyelmetlenség neg
pességeit és a jó hel
biztonságos motoro

Az alkohol- vagy gyó
tés együtt nem műkö
csökkentheti gyors d
további pohárral egy
reakcióideje. Ugyane
rekre is. Soha ne vez
barátait sem!

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Figyeljen oda a terepen fellelhető 
veszélyekre!

Saját képességei
megfelelően mo

Ne vezessen mot
hol vagy gyógys
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 folytatja az útját, kapcsolja a 
 majd először ellenőrizze mo-
otát. Ellenőrizze, nem szivá-
lyadék, valamint ellenőrizze a 
avarok meghúzását, illetve a 
zervek, a fékek és kerekek ép-
atosan közlekedjen.
het, hogy olyan sérülést 
nnal nem vehető észre. Ezért 

aposan ellenőriztesse át már-
 amint lehet.

s szagokat észlel a lítium-ion 
r felől, állítsa meg a 
úlékony tárgyaktól távol és 
kapcsolót  állásba. Azonnal 
reskedőjét ellenőrzés 

n) akkumulátor
Nagyon fontos, hogy motorkerékpárját megfele-
lően karbantartott, biztonságos állapotban tartsa.
Nagyon nehéz helyzet állhat elő, ha motor-
kerékpárja messze a lakott területektől elromlik.
Minden elindulás előtt ellenőrizze és végezze el 
a javasolt karbantartásokat. Soha ne haladja meg 
a motorkerékpár maximális terhelhetőségét 
(2 20. oldal) és ne alakítsa át motorkerékpárját, 
illetve ne szereljen fel rá kiegészítőket, melyektől 
az bizonytalanná válhat (2 18. oldal).

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

Ha úgy dönt, hogy
gyújtást  állásba,
torkerékpárja állap
rog-e valamilyen fo
kritikus anyák és cs
kormány, a kezelős
ségét. Lassan és óv
A motorkerékpár le
szenvedett, ami azo
minden esetben al
kakereskedésében,

Amennyiben gyanú
(li-ion) akkumuláto
motorkerékpárt gy
kapcsolja a gyújtás
keresse fel márkake
céljából.

Tartsa Honda járművét jó állapotban!

Ha baleset részesévé válik Lítium-ion (li-io
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GYÁZAT
 vagy teljesen zárt területen 
rsan mérgező szén-monoxid 

gtalan gáznak a belélegzése 
és halálhoz is vezethet.

iségben vagy kültéren 
pár motorját.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tartal-
maz, amely egy színtelen és szagtalan gáz. Belé-
legzése eszméletvesztéshez és halálhoz is 
vezethet.

Ha a motort zárt helyiségben járatja, a beléleg-
zett levegő veszélyes mennyiségű szén-monoxi-
dot tartalmazhat.
Soha ne járassa a motorkerékpárt garázsban 
vagy egyéb zárt helyiségben!

Szén-monoxid veszély 3VI
Ha a motort részben
járatja, rendkívül gyo
gáz gyűlhet fel.

Ennek a színtelen, sza
eszméletvesztéshez 

Csak jól szellőző hely
járassa a motorkerék
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folytatás

 a kezelési könyvben leírt 

 a javítási könyvben leírt 
ság érdekében a 
elését márkakereskedőjénél 

ttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
CSSÁRGA háttérrel)
z utasításokat nem tartja be, 
Ű vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ETI ki magát.
háttérrel)
y a motorkerékpár 

tja, ha nem tartja be ezt az 
Tájékoztató matricák
A következő oldalakon a matricák je-
lentését olvashatja. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó 
veszélyekre hívják fel a figyelmet. 
Más matricák fontos biztonsági in-
formációkat tartalmaznak. Olvassa el 
az alábbi információkat figyelmesen, 
és ne távolítsa el a matricákat!

Ha valamelyik leválik vagy olvasha-
tatlanná válik, keresse fel márkake-
reskedőjét új matricáért.

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

Olvassa el figyelmesen
utasításokat.

Olvassa el figyelmesen
utasításokat. A bizton
motorkerékpár szerviz
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS há
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TESZ
VIGYÁZAT (NARAN
Amennyiben ezeket a
HALÁLOS KIMENETEL
JÁRÓ balesetnek TEH
FIGYELEM (SÁRGA 
BALESET veszélyét vag
károsodását kockázta
utasítást.
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szközölni az akkumulátoron!
oz, hőképződéshez, robba-
thet.
nal mossa ki bőséges vízzel 

 cigaretta, 
zármazó szikrák) az 

gy tűzhöz vezethet.

t okozhat a járműben és 
árosodáshoz vagy égési 

zd el nyitni.
AKKUMULÁTOR MATRICA
VESZÉLY
● Ne szedje szét és ne próbáljon meg javítást e

Az ilyen tevékenység az elektrolit szivárgásáh
náshoz, tűzhöz vagy látáskárosodáshoz veze
Amennyiben elektrolit ment a szemébe, azon
és keresse fel a szemészét.

● Tartsa távol hőtől vagy nyílt lángtól!
Ne dolgozzon nyílt lánggal (gyufa, öngyújtó,
hegesztőberendezésektől vagy csiszolóktól s
akkumulátor közelében!
A nyílt láng hőképződéshez, robbanáshoz va

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

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

LMEZTETŐ MATRICA

t befolyásolja a kiegészítők és 

lvassa el figyelmesen a 
tatóban található utasításokat.
tők és csomagok együttes 
t (481 lb), azaz a maximum 

ények között nem haladhatja 

ögzíthető idom felszerelése 
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYE
VIGYÁZAT

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségé

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt o

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

súlya nem haladhatja meg a 218 kg-o
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülm
meg a 29 kg-ot (64 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra r
nem javasolt.

ED, II ED, III ED típusok
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ATRICA

cs került felszerelésre, akkor 
 mph) sebességet!
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS M
VIGYÁZAT

Amennyiben M+S jelzésű gumiabron
ne haladja meg a 160 km/h-ás (99

ED, II ED, III ED típusok
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 ÉS HAJTÓLÁNC MATRICA

cm2, 33 psi)
cm2, 36 psi)

cm2, 33 psi)
cm2, 41 psi)

áncot.

TRICA
en sisakot és védőruházatot 

CA
GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 225 kPa (2,25 kgf/
Hátsó 250 kPa (2,50 kgf/

[Vezető és utas]
Első 225 kPa (2,25 kgf/
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/

Rendszeresen állítsa és kenje be a l
Holtjáték 48–53 mm (1,9–2,1 in)
BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ MATRI
Ne lépje túl a 10 kg-ot (22 lb)!
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knak megfelelő, jól látható, 

lását követően is biztonsá-
esnek kell lennie
isak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű balese-
éskor.

iztonságilag elfogadott 
yőződjön meg arról, 
 teszi.
Biztonsági előírások
● Vezessen óvatosan és mindig tartsa mindkét 

kezét a kormányszárakon, lábait pedig a láb-
tartókon.

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

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

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a biz-
tonsági előírásoknak megfelelő sisakot, szemvé-
dőt és jól látható védőruházatot visel. Soha ne 
viseljen olyan laza ruhadarabot, amely beakadhat 
a motorkerékpár bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.

# Sisak
A biztonsági előíráso
és megfelelő méretű
● Az állcsat becsato

gosnak és kényelm
● Szkafander alakú s

megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
tek esélyét ütköz

Mindig viseljen b
bukósisakot, és g
hogy utasa is ezt
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Biztonságos m
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őkészületek

 kövesse ezeket az előírásokat 
egbízhatósága és hosszú 
ben.
ázzal indulást és a hirtelen 

y fékezést és a hirtelen vissza-

ogottan.

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

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

# Kiegészítő terepfelszerelés
A normál utcai motorozáshoz használt védőru-
házat is megfelelő lehet egy kötetlen terepmoto-
rozáshoz. Komoly terepmotorozáshoz viszont 
elengedhetetlen a megfelelő terep védőfelszere-
lés. A bukósisakon és a szemvédelmen túl ajánl-
juk a következők használatát: terephez való 
motoros csizma és kesztyű, motoros nadrág 
speciális térd- és csípővédelemmel, motoros fel-
ső megfelelő védelemmel ellátott könyökrésszel 
és mellkas-/hátprotektor.

Vezetési el

Az első 500 km-en
a motorkerékpár m
élettartama érdeké
● Kerülje a teljes g

gyorsítást.
● Kerülje a kemén

váltásokat.
● Vezessen visszaf

Bejáratási perió
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Biztonságos m
otorozás

ihasználása érdekében 
esse az első és a hátsó féket.

krendszer (ABS)
ásgátló fékrendszerrel (ABS) 
rős fékezéskor megakadá-
jon a kerék.
IMU-egységből (Inertia 
apott jelek alapján működik.
 távolságot nem csökkenti. 
nyek között előfordulhat, 
zabb féktávot eredményez.
dik kis sebességnél 
y ez alatt).
a fékkar és fékpedál enyhén 
ormális jelenség.
 működése érdekében min-
iabroncsokat és lánckereke-
Kövesse az alábbi utasításokat:
● Kerülje a túlzottan erős fékezést és vissza-

váltásokat.
u A hirtelen fékezéstől a motorkerékpár 

stabilitását vesztheti.
u Ha lehetséges, kanyarodás előtt lassítson; 

különben a motorkerékpár kerekei meg-
csúszhatnak.

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

teken könnyebben megcsúszhatnak, így a 
féktáv is megnőhet.

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

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

● A teljes fékhatás k
egyszerre működt

# Blokkolásgátló fé
Ezt a modellt blokkol
szerelték fel, amely e
lyozza, hogy blokkol
Az ABS-rendszer az 
Measurement Unit) k
● Az ABS a fékezési

Bizonyos körülmé
hogy az ABS hoss

● Az ABS nem műkö
(kb. 10 km/óra vag

● A fékezés közben 
visszarúghat. Ez n

● Az ABS megfelelő
dig a javasolt gum
ket használja.

Fékek
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Biztonságos m
otorozás

vet szilárd felületű, egyenletes 

n vagy laza szerkezetű 
izonyosodjon meg róla, hogy 
 nem tud feldőlni.
 a forró alkatrészek ne kerül-
latba éghető anyagokkal.
rhoz, a kipufogóhoz, a fékek-
ró alkatrészhez, amíg azok le 

ése érdekében mindig hasz-
árat, és soha ne hagyja a kul-
csolóban, amikor leparkol.

átló alkalmazások használatát 
# Motorfék
A motorfék a motorkerékpár lassításában segít 
a gázkar visszaengedését követően. A további 
lassítás érdekében fokozatosan váltson vissza. 
A motorkerékpár lassítása érdekében a fékezés 
mellett folyamatosan használja a motorféket, 
különösen hosszú lejtmenetben.

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

● Állítsa le a jármű
talajra.

● Ha lejtős területe
talajon parkol, b
a motorkerékpár

● Ellenőrizze, hogy
hessenek kapcso

● Ne érjen a moto
hez és egyéb for
nem hűlnek!

● A lopás megelőz
nálja a kormányz
csot a gyújtáskap
Az egyéb lopásg
is javasoljuk.

Parkolás
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Biztonságos m
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mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú 

355. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
!

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

amíg teljes súlyával rá nem nehezedik az 
oldaltámaszra.

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

torkerékpár instabillá válhat és felborulhat.
5. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba, majd 

húzza ki a kulcsot. 2 123. oldal

Kövesse az alábbi út
katalizátor védelme 
● Csak ólommentes
● Csak a javasolt okt

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
üzemanyagokat! 2

● Soha ne használjo
benzint vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Tankolás és üzem
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Biztonságos m
otorozás

ozás nem minden esetben 
a durva útviszonyokhoz és a 
ködtetéséhez. Gyorsítás köz-
pasztalata mellett, mindig ve-
út- és időjárási viszonyokat is.
r esetleg elakadna a sárban, 
ban, könnyebb lehet kiszaba-
omatékszabályozó mellett.
ozó ideiglenes kikapcsolása 

úly és a motorkerékpár feletti 
ban terepmotorozás közben.

ozó megfelelő működése 
a javasolt gumiabroncsokat és 
nálja.
Amikor a rendszer a hátsó kerék kipörgését 
észleli gyorsítás közben, leszabályozza a hátsó 
kerékre jutó nyomatékot a kiválasztott nyoma-
tékszabályozási szint alapján.
Továbbá a választott nyomatékszabályozási szint 
alapján a rendszer enyhít a gyors mozgáson az 
első kerék elemelkedése közben, a kigyorsítás 
során.

Az alacsonyabb beállítási szinteken minimális 
mértékű kerékkipörgést engedélyez a rendszer. 
Olyan szintet válasszon ki, mely megfelel 
képességeinek és az útviszonyoknak is.

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

A nyomatékszabály
tud alkalmazkodni 
gázkar hirtelen mű
ben, motorozási ta
gye figyelembe az 
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

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

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

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

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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Biztonságos m
otorozás

l saját képességeit vagy a 
ntette korlátokat!
ten motorozzon óvatosan! 
egek vagy vízmosások a baj 
.
t terepviszonyok között is 

ipufogórendszert!
ogy az erős kipufogózaj 
t és hozzájárul a motorosok 
hez.
Biztonság terepen
Gyakoroljon egy nem forgalmas, akadályoktól 
mentes terep területen, mielőtt ismeretlen 
terepre merészkedne.
● Mindig tartsa be a helyi előírásokat és 

törvényeket!
● Szerezzen be engedélyt, ha magánterületre 

akar lépni! Kerülje el a lakott és a „Tilos az át-
haladás/belépés” felirattal ellátott területeket!

● Lehetőség szerint ne egyedül motorozzon, 
hanem társaságban, mert így lehetőségük 
adódik a segítségnyújtásra!

● Probléma előfordulása esetén rendkívül 
fontos, hogy jól ismerje motorkerékpárját.

● Soha ne lépje tú
körülmények jele

● Ismeretlen terüle
Rejtett sziklák, ür
forrásai lehetnek

● A kipufogódobo
használni kell!
Ne alakítsa át a k
Emlékezzen rá, h
zavarhat másoka
rossz megítélésé
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lábbi útmutatásokat terep-

!
kicsi és könnyű.
g arról, hogy nem tud bok-
rgyakba beakadni, és hogy 
z egyensúlyt és az irányít-

GYÁZAT
a poggyász nem meg-
 súlyos vagy halálos 
t.

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

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

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség/maximum 
csomag terhelhetőség a hátsó 
csomagtartón 2 363. oldal

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

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

Mindig kövesse az a
motorozás közben:
● Ne szállítson utast
● A csomag legyen 

Bizonyosodjon me
rokba vagy más tá
nem befolyásolja a
hatóságot.

3VI
Túlterhelés vagy 
felelő felerősítése
balesetet okozha

Tartsa be a súlyh
szabályokat, ame
talál.
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Üzemeltetési útmutató

e

(247.o)

sz, imbuszkulcs, 
savarhúzó, 

l (248.o)

)

nyomófokozati 
 

 (304.o)2

omófokozati 
k 

 (298.o)2

oboz-fedél (271.o)
22

Üzem
eltetési útm

utató

Az alkatrészek elhelyezkedés

Irattartó táska 

Biztosítékcsipe
normál/csillagc
csavarhúzónyé

Gázkar (294.o

Hátsó futómű 
csillapítás állító
CRF1100A/A2/D/D

Első futómű ny
csillapítás állító
CRF1100A/A2/D/D

Akkumulátord

Adatkábel 
csatlakozó
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folytatás

lási tartály (280.o)

ál

 2. főbiztosíték és 
íték  CRF1100D/D2/D4

és 2. főbiztosíték 
 (338.o)4

 ABS-főbiztosíték 
déktartály (282.o)

adéktartály (282.o)
Hűtőfolyadék tágu
Hátsófék-ped

FI-biztosíték,
DCT-főbiztos
(339.o)

FI-biztosíték 
CRF1100A/A2/A

Főbiztosíték &
(337.o)

Elsőfék-folya
Hátsófék-foly
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 (291.o)F1100A/A2/A4

 
 (284.o)

lakozóaljzat 
 (243.o)2/D4

ő-kar 
 (306.o)2/D4

aljzat (244.o)

rugóelőfeszítés-állító 
 (300.o)2

nyomófokozati 
  CRF1100A/A2/D/D2

286.o)
Az alkatrészek elhelyezkedése (Folytatás)
Kuplungkar CR

Parkolófék-kar
CRF1100D/D2/D4

Kiegészítő csat
CRF1100A2/A4/D

Szélvédőrögzít
CRF1100A2/A4/D

USB-csatlakozó

Hátsó futómű 
CRF1100A/A2/D/D

Hátsó futómű 
csillapítás állító
(303.o)

Oldaltámasz (
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ugóelőfeszítés/
-csillapítás állítók 

 (296.o) (297.o)/D2
242.o)

boz/szerszámkészlet 
76.o)

oz és ABS FSR-biztosíték 

öltőnyílás sapka (278.o)

 (270.o)

287.o)

278.o)

Váltókar 
 

(226.o)

CRF1100A/A2/A4

273.o)

5.o)

295.o)
Első futómű r
húzófokozati
CRF1100A/A2/D

Tanksapka (

Szerszámosdo
(248.o) (2

Biztosítékdob
(336.o)

Motorolaj-bet

Akkumulátor

Hajtólánc (

Nívópálca (

Vezetőülés (

Utasülés (27

Elsőfék-kar (



 digitális szegmens egy 
lyik nem jelezne, amikor 
 céljából.

 [TOTAL] 
tt távolság. Ha 

k meg, keresse fel 
dőjét ellenőrzés 
26

Üzem
eltetési útm

utató

Műszerek

Kijelzőellenőrzés
A gyújtáskapcsoló  állásba kapcsolásakor az összes üzemmód és
pillanatra megjelenik. Ha a visszajelzők és műszerek közül valame
szükséges lenne, kérjük, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés

Sebességmérő

Km-számláló
A teljes megte
„ ” jeleni
márkakereske
céljából.

AT-visszajelző 
 

AT-módban világít. (229.o) 
CRF1100D/D2/D4
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 közben villog: (315.o)

.
g.

lja a gyújtáskapcsolót , 

 MT-módban.

mód került kiválasztásra.
-mód került kiválasztásra.
Ha a sebességfokozat-kijelző ablakban a „-” visszajelző menet

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
CRF1100A/A2/A4

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem megfelelően történt me

Ez normális jelenség. A rendszer ismételt működtetéséhez kapcso
majd pedig ismét  állásba.

u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u a kereket megforgatják, miközben a motorkerékpár állványon áll.

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
A visszajelző villoghat, ha:

CRF1100D/D2/D4

S-mód szint visszajelző (229.o) 
CRF1100D/D2/D4

A „D” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban a D-
Az „S” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban az S
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apcsolását követően a 
elmeztető üzenet jelenik 
percre.
tet, majd nyomja meg az 

gy érintse meg az [OK] 
n.
Műszerek (Folytatás)
Multifunkcionális kijelző
A motorkerékpár egy ún. multifunkcionális ki-
jelzővel van felszerelve, amely különféle funk-
ciók és beállítások megjelenítésére alkalmas.
A multifunkcionális kijelző tulajdonképpen egy 
érintőképernyős-kijelző. A képernyőn 
érintéssel is elvégezhetők a kívánt műveletek.
● Egyes funkciók vagy beállítások le vannak 

tiltva vagy nem használhatók, amikor a mo-
torkerékpár mozgásban van. A kiszürkített 
funkciók csak a motorkerékpár álló helyzeté-
ben működtethetőek.

A gyújtás  állásba k
képernyőn egy figy
meg néhány másod
Olvassa el az üzene

 kapcsolót va
feliratot a képernyő
ENT
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folytatás

0.o)

4.o)

7.o)

zási módokhoz tartozó 
nak módosítása (84.o)

egy Bluetooth®-szal 
etooth®-képes 

 lebonyolíthat.

-képes eszközökről játszhat 

ások választhatóak ki.
# Kezdőképernyő
Erről a képernyőről kiindulva különböző 
funkciókat és beállításokat lehet elvégezni.
Visszatérés a kezdőképernyőre: (40.o)

# Motorozási információk
Visszaléphet a motorozási információ menü-
pontba.
A motorozási információk 3 különböző képer-
nyőn jelennek meg: arany kijelző, ezüst kijelző 
és bronz kijelző.
Ezek a kijelzők az adott motorozási módnak 
megfelelően váltanak át.

Arany kijelző (3

Ezüst kijelző (3

Bronz kijelző (3

Az egyes motoro
kijelzők beállításá

# Telefon
Telefonhívásokat 
csatlakoztatott Blu
audioeszközzel is
# Média
Zenét Bluetooth®

le.
# Beállítások
Különböző beállít
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égmérő

let-

Műszerek (Folytatás)

Arany kijelző

Motorozási mód 
kijelző (143.o)

Oldaltámasz vissza-
jelző (69.o)

Óra (12 vagy 24 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (93.o)

Sebességtartó automatika beállított sebesség 
A sebességtartó automatikához beállított sebesség látható.
Sebességtartó automatika: (233.o)

Sebess

Kiegészítő 
információk 
visszajelző (43.o)

Levegőhőmérsék
kijelző (69.o)

# Motorozási információk
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ámmérő piros zóna 
torfordulatszám tartomány)

értéket, abban 
gmens villogni 
10.o) 

res)) szegmens villogni kezd:
Fordulatszámmérő
FIGYELEM
Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! A túlzott
motorfordulatszám hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatsz
(túlzott mo

 Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelző 
Amennyiben a hűtőfolyadék hőmérséklete túllépte a beállított határ
az esetben az összes szegmens pirosra vált, és a H (hot=forró) sze
kezd és a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző világít. (3

Ha a hűtőfolyadék-hőmérséklet visszajelző villog: (317.o)

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az első (E=Empty (ü
körülbelül 3,6 liter  
körülbelül 3,9 liter  
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (316.o)

CRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4

FIGYELEM
Ha a kijelzett érték megközelíti az E (első) szegmenst, akkor tankoljon, amint 
lehetséges. Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizátor 
megsérülhet.
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Műszerek (Folytatás)

[P] [Power] teljesítmény-
szint visszajelző (143.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse 
fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljá-
ból.

[EB] [Engine Brake] motorfékszint 
visszajelző (143.o)

Amennyiben a visszajelző villog, 
keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Nyomatékszabályzó-szint [T] visszajelző (135.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

G-kapcsoló [G] visszajelző (128.o)  
Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

CRF1100D/D2/D4

ABS-mód [ABS] visszajelző (143.o) 
Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
[S] [Overall] átfogó visszajelző (143.o)  
Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

CRF1100A4/D4
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Üzem
eltetési útm

utató

enet közben villog: 

.
g.

lja a gyújtáskapcsolót , 

.

-mód került kiválasztásra.
S-mód került kiválasztásra.

e van kapcsolva. (134.o)
Ha a sebességfokozat-kijelző ablakban a „-” visszajelző m
(315.o)

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
CRF1100A/A2/A4

Sebességfokozat-kijelző

u „-” jelenik meg, ha a sebességváltás nem megfelelően történt me

Ez normális jelenség. A rendszer ismételt működtetéséhez kapcso
majd pedig ismét  állásba.

u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u megforgatja a kereket, miközben a motorkerékpár állványon áll.

 
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja
A visszajelző villoghat, ha:

CRF1100D/D2/D4

A „D” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban a D
Az „S” abban az esetben jelenik meg, amennyiben AT-módban az 

S-mód szint visszajelző (229.o)

 Markolatfűtés állapotjelző ikon 
A markolatfűtés állapotjelző ikon akkor világít, ha a markolatfűtés b
Ha a markolatfűtés állapotjelző ikon villog: (317.o)

CRF1100A2/A4/D2/D4
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) 

)

Műszerek (Folytatás)
Ezüst kijelző

Motorozási mód 
kijelző (143.o)

Óra (12 vagy 24 órás kijelző
Az óra beállítása: (93.o)

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor 
az első (E=Empty (üres)) szegmens villogni kezd:
körülbelül 3,6 liter  
körülbelül 3,9 liter  
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (316.o

CRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4

FIGYELEM
Ha a kijelzett érték megközelíti 
az E (első) szegmenst, akkor 
tankoljon, amint lehetséges. Ha 
kezd elfogyni az üzemanyag, a 
motor kihagyhat és a katalizá-
tor megsérülhet.

Oldaltámasz 
visszajelző (69.o)
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fűtés be van 
Fordulatszámmérő
FIGYELEM
Soha ne működtesse a motort a fordulatszámmérő piros zónájában! A túlzott 
motorfordulatszám hátrányosan befolyásolhatja a motor élettartamát.

Fordulatszámmérő piros zóna 
(túlzott motorfordulatszám tartomány)

Levegőhőmérséklet-kijelző (69.o)

Sebességmérő
Sebességtartó automatika beállított sebesség 
A sebességtartó automatikához beállított sebesség látható.
Sebességtartó automatika: (233.o)

 Markolatfűtés állapotjelző ikon 
 

A markolatfűtés állapotjelző ikon akkor világít, ha a markolat
kapcsolva. (134.o) 
Ha a markolatfűtés állapotjelző ikon villog: (317.o)

CRF1100A2/A4/D2/D4
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jelző (143.o) 

log, keresse fel 
s céljából.

éljából.
Műszerek (Folytatás)

[S] [Overall] átfogó vissza

Amennyiben a visszajelző vil
márkakereskedőjét ellenőrzé

CRF1100A4/D4

Kiegészítő információk 
visszajelző (43.o)

ABS-mód [ABS] visszajelző 
(143.o)

Amennyiben a visszajelző villog, 
keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

Nyomatékszabályzó-szint [T] visszajelző (135.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés c
[EB] [Engine Brake] motor-
fékszint visszajelző (143.o) 
Amennyiben a visszajelző villog, ke-
resse fel márkakereskedőjét ellenőr-
zés céljából.
[P] [Power] teljesítményszint 
visszajelző (143.o) 
Amennyiben a visszajelző villog, 
keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
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Óra (12 vagy 24 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (93.o)

Oldaltámasz 
visszajelző (69.o)

Motorozási mód 
kijelző (143.o)

Bronz kijelző

Sebességtartó automatika 
beállított sebesség 
A sebességtartó automatikához beállított 
sebesség látható.
Sebességtartó automatika: (233.o)
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jából.

jából.

őrzés céljából.
Műszerek (Folytatás)

[P] [Power] teljesítményszint visszajelző (143.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés cél
Nyomatékszabályzó-szint [T] visszajelző (135.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés cél

 Markolatfűtés 
állapotjelző ikon 

A markolatfűtés állapotjelző 
ikon akkor világít, ha a 
markolatfűtés be van 
kapcsolva. (134.o) 
Ha a markolatfűtés 
állapotjelző ikon villog: 
(317.o)

CRF1100A2/A4/D2/D4

[S] [Overall] átfogó visszajelző (143.o)

Amennyiben a visszajelző villog, keresse fel márkakereskedőjét ellen
CRF1100A4/D4
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mpty (üres)) szegmens 

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

Fordulatszámmérő piros zóna 
(túlzott motorfordulatszám 

Levegőhőmérséklet-kijelző (69.o)

 Üzemanyagszint-jelző 
A fennmaradó üzemanyag mennyisége, amikor az első (E=E
villogni kezd:
körülbelül 3,6 liter  
körülbelül 3,9 liter  
Amennyiben az üzemanyagszint-jelző villog: (316.o)

CRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4

FIGYELEM
Ha a kijelzett érték megközelíti az E (első) szegmenst, akkor tankoljon, amint 
lehetséges. Ha kezd elfogyni az üzemanyag, a motor kihagyhat és a katalizát
megsérülhet.
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dőképernyőre:
 tartsa meg az  oldal-
ali kormányszáron vagy 
ifunkcionális kijelzőn az 
zben a jármű álló helyzet-

 Oldalkapcsoló
Műszerek (Folytatás)
# Alapműveletek
A különböző funkciókat a bal kormányszáron 
található kapcsolókkal és a jobb kormányszá-
ron lévő  funkciókapcsolóval vagy az érin-
tőképernyő segítségével működtetheti és 
állíthatja be.
Bizonyos funkciók azonban csak a motorke-
rékpár álló helyzetében érhetőek el és állítha-
tóak be.

Visszatérés a kez
Húzza visszafelé és
kapcsolót a bal old
érintse meg a mult
óra területét, mikö
ben van.

 Funkciókapcsoló
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utató

folytatás

ntőképernyővel: érintse meg 
n a kívánt menüpontot.

eállítás elmentése
 kormányszáron található 
mja meg az -kapcsolót 
ron a kiválasztás 

ntőképernyővel: érintse meg 
n a kívánt menüpontot.

ENT
A kívánt beállítási menü kiválasztása
Működtetés a bal kormányszáron található 
kapcsolókkal: nyomja meg a  vagy  
kapcsolót a rendelkezésre álló választási 
lehetőségek kiválasztásához.
Működtetés a bal kormányszáron található 
kapcsolókkal: nyomja meg a  vagy  
kapcsolót a rendelkezésre álló választási 
lehetőségek kiválasztásához.

Működtetés az éri
az érintőképernyő

A kiválasztott b
Működtetés a bal
kapcsolókkal: nyo
a bal kormányszá
elmentéséhez.

Működtetés az éri
az érintőképernyő

  Bal/jobb választókapcsoló

 Lefelé mutató választókapcsoló

 Felfelé mutató választókapcsoló

 kapcsolóENT
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tőképernyővel:
intse meg a  felületet az 

kor is befejeződik, ha a 
i a kb. 6 km/h sebességet.
Műszerek (Folytatás)
Kilépés a beállítási menüpontból
Visszatérés a motorozási információkhoz:
Húzza visszafelé a bal kormányszáron 
található  oldalkapcsolót.
Visszatérés a kezdőképernyőre:
Húzza visszafelé és tartsa meg a bal kormány-
száron található  oldalkapcsolót.
Visszatérés az előző képernyőre:
Nyomja meg a  vissza kapcsolót a bal 
kormányszáron.

Működtetés az érin
A kiválasztáshoz ér
érintőképernyőn.
A beállítási mód ak
motorkerékpár elér

 Oldalkapcsoló

 Vissza kapcsoló
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folytatás
# 1. oldal:
Az első oldal az alábbi tételeket mutatja: „A” 
napi számláló [TRIP A] és három másik tétel, 
amelyek az „A” napi számlálóhoz [TRIP A] 
tartoznak, ill. a „B” napi számláló [TRIP B]. 
(89.o)

● „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.] kijelző (48.o)

● „A” napi számláló átlagsebesség [AVG. 
SPD.] kijelző (54.o)

● „A” napi számláló pillanatnyi üzemanyag-
felhasználás [CONS.] kijelző (50.o)

● „A” napi számláló eltelt idő [ELAPSED] 
kijelző (51.o)

● Üres (63.o)
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Műszerek (Folytatás)
# 2. oldal:
A második oldal az alábbi tételeket mutatja: 
„B” napi számláló [TRIP B] és három másik 
tétel, amelyek a „B” napi számlálóhoz [TRIP B] 
tartoznak. (89.o)

● „B” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.] kijelző (53.o)

● „B” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.] kijelző (54.o)

● „B” napi számláló pillanatnyi üzemanyag-
felhasználás [CONS.] kijelző (55.o)

● „B” napi számláló eltelt idő [ELAPSED] 
kijelző (56.o)

● Üres (63.o)
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utató

folytatás
# 3. oldal:
A harmadik oldal négy tételt jelenít meg az 
alábbi tételek közül. (89.o)

● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás [INST. 
CONS.] kijelző (57.o)

● A még megtehető távolság [RANGE] kijelző 
(58.o)

● Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE] kijelző 
(59.o)

● Dátum [DATE] kijelző (59.o)

● Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 
CONS.] kijelző (60.o)

● Üzemanyag-fogyasztás [CONS.] kijelző 
(61.o)

● Eltelt idő [ELAPSED] kijelző (61.o)

● Visszamaradó távolság [-TRIP] kijelző 
(62.o)

● Üres (63.o)
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utató
Műszerek (Folytatás)
# 4. oldal:
A negyedik oldal az alábbi tételek beállítási 
értékeit mutatja.
● ABS működése a hátsó keréken [ABS RR] 

kijelző (64.o)

● Honda választható nyomatékszabályozó 
[HSTC] szint kijelző (65.o)

● Egykerekezés-szabályozás szint [W] kijelző 
(66.o)

●  
Hátsó futómű rugóelőfeszítés-szint 
[PRELOAD] kijelző (67.o)

●  
G-kapcsoló [G] kijelző (68.o)

CRF1100A4/D4

CRF1100D/D2/D4
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

láló [TRIP A]
láló nullázása óta megtett 

-.-” visszajelző villog, keres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

mláló [TRIP A] nullázása: 
# A kijelzőoldalak közötti váltás
!a Válassza ki az arany kijelzőt. (84.o)

!b Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot, míg a kí-
vánt oldal meg nem jelenik.

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

# Az első oldal vagy az üzemanyag-szint-
jelző váltása

!a Válassza ki az ezüst kijelzőt. (84.o)

!b Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot az oldal 
vagy az üzemanyagszint-jelző váltásához.

# „A” napi szám
Az „A” napi szám
távolság.

Amennyiben a „--
se fel márkakeres

Az „A” napi szá
(71.o)
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.-” visszajelző villog, keres-
dőjét ellenőrzés céljából.

láló átlag üzemanyag-
. CONS.] nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló átlag üzemanyag-

felhasználás [AVG. CONS.]
Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást az 
„A” napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás a kiválasz-
tott „A” napi számlálón kijelzett érték alapján 
kerül kiszámításra
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/L, mpg vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km túllépése esetén: „---.-” 

jelenik meg.
● Az „A” napi számláló nullázásakor: „---.-” 

jelenik meg.

Amennyiben a „---
se fel márkakereske

Az „A” napi szám
felhasználás [AVG
(71.o)
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folytatás

mláló átlagsebesség 
lázása: (71.o)
# „A” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.]

Kijelzi az „A” napi számláló nullázása óta mért 
átlagsebességet.
Az átlagsebesség a kiválasztott „A” napi szám-
lálón kijelzett érték alapján kerül kiszámításra
● Amikor az „A” napi számláló 

átlagsebességet nullázza: „299.0” jelenik 
meg.

A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,0 km/h-ig

Az „A” napi szá
[AVG. SPD.] nul
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utató

láló üzemanyag-
S.] nullázása: (71.o)
Műszerek (Folytatás)
# „A” napi számláló üzemanyag-fogyasz-

tás [CONS.]
Kijelzi az „A” napi számláló nullázása óta mért 
„A” napi számláló üzemanyag-fogyasztást.
A kijelzett tartomány: 0,0 és 300,0 L (gal) között
● 300,0 L (gal) felett: „300.0” jelenik meg.
● Amikor az „A” napi számláló üzemanyag-

fogyasztást nullázza: „299.9” jelenik meg.

Az „A” napi szám
fogyasztás [CON
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utató

folytatás

0:00” érték villog, keresse fel 
t ellenőrzés céljából.

mláló eltelt idő 
zása: (71.o)
# „A” napi számláló eltelt idő [ELAPSED]
Kijelzi az „A” napi számláló nullázása óta eltelt 
időt.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző megáll „99:59” értéken, ha elérte 

és túllépte a 99:59 értéket.

Amennyiben a „0
márkakereskedőjé

Az „A” napi szá
[ELAPSED] nullá
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.-” visszajelző villog, keres-
dőjét ellenőrzés céljából.

áló [TRIP B] nullázása: 
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló [TRIP B]
A „B” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Amennyiben a „---
se fel márkakereske

A „B” napi száml
(72.o)
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

-.-” visszajelző villog, keres-
kedőjét ellenőrzés céljából.

láló átlag üzemanyag-
G. CONS.] nullázása: 
# „B” napi számláló átlag üzemanyag-fel-
használás [AVG. CONS.]

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás a kiválasz-
tott „B” napi számlálón kijelzett érték alapján 
kerül kiszámításra.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/L, mpg vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km túllépése esetén: „---.-” 

jelenik meg.
● A „B” napi számláló nullázásakor: „---.-” 

jelenik meg.

Amennyiben a „--
se fel márkakeres

A „B” napi szám
felhasználás [AV
(72.o)
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áló átlagsebesség 
zása: (72.o)
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló átlagsebesség [AVG. 

SPD.]
Kijelzi a „B” napi számláló nullázása óta mért 
átlagsebességet.
Az átlagsebesség a kiválasztott „B” napi szám-
lálón kijelzett érték alapján kerül kiszámításra
● Amikor a „B” napi számláló átlagsebességet 

nullázza: „299.0” jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,0 km/h-ig

A „B” napi száml
[AVG. SPD.] nullá
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folytatás

láló üzemanyag-
S.] nullázása: (72.o)
# „B” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás [CONS.]

Kijelzi a „B” napi számláló nullázása óta mért 
„B” napi számláló üzemanyag-fogyasztást.
A kijelzett tartomány: 0,0 és 300,0 L (gal) 
között
● 300,0 L (gal) felett: „300.0” jelenik meg.
● Amikor a „B” napi számláló üzemanyag-

fogyasztást lenullázza: „299.9” jelenik meg.

A „B” napi szám
fogyasztás [CON
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eltetési útm

utató

00” érték villog, keresse fel 
 ellenőrzés céljából.

áló eltelt idő [ELAPSED] 
)

Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló eltelt idő [ELAPSED]
Kijelzi a „B” napi számláló nullázása óta eltelt 
időt.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● A kijelző megáll „99:59” értéken, ha elérte 

és túllépte a 99:59 értéket.

Amennyiben a „00:
márkakereskedőjét

A „B” napi száml
nullázása: (72.o
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-.-” visszajelző villog, keres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
# Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 
[INST. CONS.]

Az adott pillanatban felhasznált üzemanyag-
mennyiséget jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/L, mpg vagy mile/L)
● Ha a sebessége 3 km/h vagy kevesebb: 

„---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km túllépése esetén: 

„---.-” jelenik meg.
Amennyiben a „--
se fel márkakeres
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Műszerek (Folytatás)
# Még megtehető távolság [RANGE]
Megjeleníti a hátralévő üzemanyag-
mennyiség alapján kalkulált még megtehető 
távolságot.
A kijelzett tartomány: 999-től 0 km-ig (999-től 
0 mérföldig)
● 999 km (mile) felett: „999” jelenik meg.
● Ellenőrzőkijelző: „0” jelenik meg.
● Amennyiben a még megtehető távolság 

5 km (3 mile) alatt van vagy a még hátra-
lévő üzemanyag mennyisége kevesebb 
mint 1,0 l, „---” jelenik meg.

A még megtehető távolság értéke egy 
számított érték, ami nagymértékben függhet a 
vezetési körülményektől, tehát nem minden 
esetben jelenti a még valójában megtehető 
távolságot.
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ot jeleníti meg.

m beállítása: (93.o)
# Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE]
A pillanatnyi akkumulátor-feszültséget jeleníti 
meg.
A kijelzett tartomány: 7,5-től 18,5 V-ig

Amennyiben a „---.-” visszajelző villog, keres-
se fel márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

# Dátum [DATE]
Az aktuális dátum

Az aktuális dátu
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.-” visszajelző villog, keres-
dőjét ellenőrzés céljából.

yag-felhasználás [AVG. 
: (73.o)
Műszerek (Folytatás)
# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 

CONS.]
Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 
óta érvényben lévő átlag üzemanyag-
felhasználás jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 l/100 km-ig 
(km/L, mpg vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
● 299,9 km/l (mpg vagy mile/L) túllépése 

esetén: „299.9” jelenik meg.
● 299,9 l/100 km túllépése esetén: 

„---.-” jelenik meg.
● Az átlag üzemanyag-felhasználás 

[AVG. CONS.] nullázása esetén: 
„---.-” jelenik meg.

Amennyiben a „---
se fel márkakereske

Az átlag üzeman
CONS.] nullázása
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PSED]
a eltelt üzemidőt mutatja.
ny: 00:00-tól 99:59-ig 

ll „99:59” értéken, ha elérte 
:59 értéket.

0:00” érték villog, keresse fel 
t ellenőrzés céljából.
# Üzemanyag-fogyasztás [CONS.]
Kijelzi az üzemanyag-fogyasztást a motor 
beindítása óta.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 300,0 L-ig (liter) 
vagy 0,0-tól 300,0 gal-ig (gallon)
● 300,0 L (gal) felett: „300.0” jelenik meg.
● A motor beindításakor: „---.-” jelenik meg.

# Eltelt idő [ELA
A motorindítás ót
A kijelzett tartomá
(óra:perc)
● A kijelző megá

és túllépte a 99

Amennyiben a „0
márkakereskedőjé
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ávolság beállítása: 

Műszerek (Folytatás)
# Visszamaradó távolság [-TRIP]
A visszamaradó távolság beállítása óta 
megtett távolság levonásra kerül az előre 
beállított értékből.
A kijelzett tartomány:
1607-től -1609 km-ig (vagy 999-től -1000 mile-ig)
A kijelző megáll „-1609” km („-1000” mérföld) 
értéken, ha elérte és túllépte a „-1609,0” km 
(„-1000” mérföld) értéket.

A visszamaradó t
(81.o)

Alapbeállítás: 000
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# Üres
A kijelző üres.
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ló beállítások: [ACTIVE] 
CEL] (kikapcsolva)
TIVE] (bekapcsolva)

működő ABS [ABS RR] 
24.o)
Műszerek (Folytatás)
# ABS működése a hátsó keréken [ABS 

RR]
Az ABS hátsó keréken való működésének 
állapotát jelzi ki [ABS RR].

Rendelkezésre ál
(bekapcsolva)/[CAN
Alapbeállítás: [AC

A hátsó keréken 
kiválasztása: (1
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ány: 
kikapcsolva)

tható nyomatékszabályo-
kiválasztása: (135.o)
# Honda választható nyomatékszabályo-
zó-szint [HSTC]

A választható nyomatékszabályozó [HSTC] 
szintjének beállított értékét jelzi ki.

Beállítási tartom
1-7. szint vagy 0 (

A Honda válasz
zó [HSTC] szint 
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ny: 
kapcsolva)

szabályozás [W] 
ztása: (139.o)
Műszerek (Folytatás)
# Egykerekezés-szabályozás szint [W]
Az egykerekezés-szabályozás [W] beállított 
szintjét jelzi ki.

Beállítási tartomá
1-3. szint vagy 0 (ki

Az egykerekezés-
szintjének kiválas
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ak vezető

-előfeszítés mód 
lasztása: (301.o)

ikon Motorozási 
körülmény
Csak vezető 
(minimális 
előfeszítés)

Vezető és csomag

Vezető és utas

Vezető, utas és 
csomag (maximális 

előfeszítés)
# Hátsó futómű-előfeszítés mód 
[PRELOAD]

A hátsó futómű-előfeszítés mód [PRELOAD] 
kiválasztott állapotát jelzi ki.

Alapbeállítás: cs

A hátsó futómű
[PRELOAD] kivá

CRF1100A4/D4
Állapotjelző 



68

Üzem
eltetési útm

utató

ló beállítások: [ACTIVE] 
CEL] (kikapcsolva)

 MODE]: Kikapcsolva 

AN MODE]: Kikapcsolva 

d [GRAVEL MODE]: 
CEL]

 ROAD MODE]: 
TIVE]
d [USER 1 MODE] 
CEL]

ód [USER 2 MODE] 
CEL]

] kiválasztása: (128.o)
Műszerek (Folytatás)
# G-kapcsoló [G]

A G-kapcsoló [G] beállított állapotát jelzi ki.

Rendelkezésre ál
(bekapcsolva)/[CAN
Alapbeállítás:
● Túra mód [TOUR

[CANCEL]
● Városi mód [URB

[CANCEL]
● Laza útfelület mó

Kikapcsolva [CAN
● Terep mód [OFF

Bekapcsolva [AC
● 1. felhasználó mó

Kikapcsolva [CAN
● 2. felhasználó m

Kikapcsolva [CAN

A G- kapcsoló [G

CRF1100D/D2/D4
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éklet-mérő
érsékletet mutatja.

Levegőhőmérséklet-
mérő
# Oldaltámasz-visszajelző
Az oldaltámasz-visszajelző akkor világít, 
amikor az oldaltámasz ki van hajtva. Az 
oldaltámasz felhajtását követően kialszik.

# Levegőhőmérs
A környezeti hőm

Oldaltámasz-visszajelző
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utomatika beállított se-

tomatikához beállított 

utomatika beállítása: 

utomatika beállított 
Műszerek (Folytatás)
A kijelzett tartomány: -10 ºC-tól 50 ºC-ig
● -11 ºC alatt: „---” jelenik meg
● 50 ºC felett: „50 ºC” villog
Az útról feláramló és a más járművek kipufo-
gójáról érkező hő befolyásolhatja az érzékelő 
által mért értéket, különösen 30 km/h sebes-
ség alatt. Néhány percbe is beletelhet, míg az 
érzékelő stabilizálódik és a leolvasott érték a 
valóságot tükrözi.

# Sebességtartó a
besség

A sebességtartó au
sebesség látható.

A sebességtartó a
(235.o)

Sebességtartó a
sebesség
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# Az „A” napi számláló [TRIP A], az „A” 
napi számláló átlag üzemanyag-fel-
használás [AVG. CONS.], az „A” napi 
számláló átlagsebesség [AVG. SPD.], az 
„A” napi számláló üzemanyag-fogyasz-
tás [CONS.] és az „A” napi számláló el-
telt idő [ELAPSED] nullázása

Az „A” napi számláló [TRIP A], az „A” napi 
számláló átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 
CONS.], az „A” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.], az „A” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás [CONS.] és az „A” napi számláló el-
telt idő [ELAPSED] nullázásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva az  kapcsolót, miköz-
ben az 1. oldal látható vagy érintse meg és tart-
sa megérintve az 1. oldal felületet.

ENT
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Műszerek (Folytatás)
# A „B” napi számláló [TRIP B], a „B” napi 

számláló átlag üzemanyag-felhasználás 
[AVG. CONS.], a „B” napi számláló át-
lagsebesség [AVG. SPD.], a „B” napi 
számláló üzemanyag-fogyasztás 
[CONS.] és a „B” napi számláló eltelt idő 
[ELAPSED] nullázása

A „B” napi számláló [TRIP B], a „B” napi 
számláló átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 
CONS.], a „B” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.], a „B” napi számláló üzemanyag-
fogyasztás [CONS.] és a „B” napi számláló 
eltelt idő [ELAPSED] nullázásához nyomja 
meg és tartsa lenyomva az  kapcsolót, 
miközben a 2. oldal látható vagy érintse meg 
és tartsa megérintve a 2. oldal felületet.

ENT
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# Az átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 
CONS.] nullázása

Az átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. CONS.] 
nullázásához nyomja meg és tartsa lenyomva az 

 kapcsolót, miközben a 3. oldal látható 
vagy érintse meg és tartsa megérintve a 3. oldal 
felületet.

ENT
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ási információk

a (160.o)

n (184.o)

állítások

őképernyő

ási információk
Műszerek (Folytatás)
Beállítási mód

# Átváltás a multifunkcionális kijelző me-
nüjébe

Húzza visszafelé és tartsa meg az 
 oldalkapcsolót vagy érintse 

meg az óra körüli részt a 
multifunkcionális kijelzőn.

Nyomja meg a  felfelé mutató 
választókapcsolót.
Nyomja meg a  lefelé mutató 
választókapcsolót.

Válassza ki a [Motorozási információ-
kat] (Riding Information) és nyomja 
meg az  kapcsolót vagy érintse 
meg a [Motorozási információk] (Ri-
ding Information) részt a multifunkci-
onális kijelzőn.

ENT

Húzza hátrafelé az  oldal-
kapcsolót.

Motoroz

Médi

Telefo

Be

Kezd

Motoroz
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sználói módok

maradó távolság

atikus irányjelző-
kikapcsolás

S-visszajelző
Nyomja meg a  lefelé mutató választókapcsolót.
Nyomja meg a  felfelé mutató választókapcsolót.

Nyomja meg a  vissza kapcsolót vagy érintse meg 
a  felületet a multifunkcionális kijelzőn.

Nyomja meg az  kapcsolót.ENT

Beállítások Felha

Vissza

Autom

HIS

Funkció
(79.o)
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edvenc
apcsoló

elző mód

yerősség

Háttér

c információk
Műszerek (Folytatás)

K
k

Kij

Fén

Kedven

Kijelző
(84.o)

Beállítások
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 beállítás vissza-
 (gyári beállítás)

átum és idő

rtékegységek

Hangerő

Nyelv
Összes
állítása

D

Mé

Általános
(93.o)

Beállítások
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lszerelés

erinformációk

erviz mód

icializálás

kód (DTC)

rbantartás
Műszerek (Folytatás)

Fe

Rendsz

Sz

In

Hiba

KaSzerviz
(104.o)

Beállítások

Konnektivitási 
szolgáltatások 

(198.o)

Bluetooth 
(160.o)

Szabályozások
?(110.o)
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dok
beállítását lehet elvégezni az 
i módban ([USER 1 MODE] 
]): teljesítmény [Power], 

 Brake], átfogó [Overall]*1, 
ó [Rear]*1, ABS [ABS] és 
d]*1 
# Funkció
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben.
● Felhasználói módok (jelenlegi oldal)
● -Visszamaradó távolság (81.o)

● Automatikus irányjelző kikapcsolás (82.o)

● HISS-visszajelző (83.o)

Felhasználói mó
Az alábbi értékek 
1. és 2. felhasználó
és [USER 2 MODE
motorfék [Engine
első [Front]*1, háts
előfeszítés [Preloa
*1: CRF1100A4/D4
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és tartsa lenyomva a  
bot a   bal/jobb 
kapcsolón az érték gyors 

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ló beállítások: (147.o)

145.o)
Műszerek (Folytatás)
!a Válassza ki a [User Modes] (felhasználói 

módok) menüpontot és nyomja meg az 
 kapcsolót.

!b Válassza ki a [User 1] vagy [User 2] (1. vagy 2. 
felhasználó) menüpontot  a felfelé vagy 

 lefelé mutató választókapcsolóval, majd 
nyomja meg az  kapcsolót.

!c Nyomja meg a  felfelé vagy a  lefelé 
mutató választókapcsolót egy beállítási me-
nüpont kiválasztásához.

!d Nyomja meg a   bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot, míg a kí-
vánt érték meg nem jelenik.

u Nyomja meg 
vagy  gom
oldali választó
léptetéséhez.

!e Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

Rendelkezésre ál
Alapbeállítás: (

ENT

ENT
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rs léptetéséhez nyomja meg 
omva a  felfelé vagy a  

ó választókapcsolót.

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ány: 000 - 999
0

Visszamaradó távolság
A [-TRIP] (visszamaradó távolság) értéket is be 
lehet állítani.

!a Válassza ki a [-Trip] (visszamaradó távolság) me-
nüpontot és nyomja meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki a kívánt értéket a   bal/
jobb oldali választókapcsoló  vagy  
gombjával.

!c Az érték növeléséhez: nyomja le a  felfelé 
mutató választókapcsolót, amíg a kívánt 
érték meg nem jelenik.
Az érték csökkentéséhez: nyomja le a  
lefelé mutató választókapcsolót, amíg a 
kívánt érték meg nem jelenik.

u Az érték gyo
és tartsa leny
lefelé mutat

!d Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

Beállítási tartom
Alapbeállítás: 00

ENT
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uto Cancel Turn Signal] 
yjelző-kikapcsolás) opciót, 
g az  kapcsolót a 
lt [ON] vagy kikapcsolt 

k kiválasztásához.
otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ló beállítások: Be/Ki 

[ON]

ENT
Műszerek (Folytatás)
Automatikus irányjelző-kikapcsolás
Az automatikus irányjelző-kikapcsolás funkció 
ki- és bekapcsolható.

!a Válassza ki az [A
(automatikus irán
majd nyomja me
funkció bekapcso
[OFF] állapotána

!b Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

Rendelkezésre ál
[ON]/[OFF]
Alapbeállítás: Be 
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ISS Indicator] (HISS-vissza-
tot és nyomja meg az  

kapcsolt [ON] (villogás) vagy 
] állapot kiválasztásához.
motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

lló beállítások: Be/Ki 

e [ON]

ENT

HISS-visszajelző
A HISS-visszajelző villogása ki- és bekapcsol-
ható.

!a Válassza ki a [H
jelző) menüpon
kapcsolót a be
kikapcsolt [OFF

!b Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

Rendelkezésre á
[ON]/[OFF]
Alapbeállítás: B
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máció kép választható ki.
Műszerek (Folytatás)
# Kijelző
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben.
● Kijelző mód (jelenlegi oldal)
● Fényerősség (86.o)

● Háttér (87.o)

● Kedvenc információk (89.o)

● Kedvenc kapcsoló (91.o)

Kijelző mód
A motorozási infor
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sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

lló beállítások: arany 
ő/bronz kijelző

R MODE]: arany kijelző
BAN MODE]: ezüst kijelző
ód [GRAVEL MODE]: ezüst 

F ROAD MODE]: bronz 

mód [USER 1 MODE]: ezüst 

mód [USER 2 MODE]: bronz 
!a Válassza ki a [Display Mode] (kijelző mód) 
menüpontot és nyomja meg az  kap-
csolót.

!b Nyomja meg a  felfelé vagy a  lefelé 
mutató választókapcsolót egy beállítási me-
nüpont kiválasztásához.

!c Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot a kívánt 
kijelző kiválasztásához.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdő-
képernyőre. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

Rendelkezésre á
kijelző/ezüst kijelz
Alapbeállítás:
● Túra mód [TOU
● Városi mód [UR
● Laza útfelület m

kijelző
● Terep mód [OF

kijelző
● 1. felhasználó  

kijelző
● 2. felhasználó  

kijelző

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

ghtness] (fényerősség) 
yomja meg az  

uto] (automatikus) 
yomja meg az  
] (automatikus) vagy az 

 funkcióra váltáshoz.

ENT

ENT
Műszerek (Folytatás)
Fényerősség
Beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét is.

A kijelző elsötétülhet, amennyiben nagyon 
felforrósodik. Ha nem áll vissza az eredeti 
fényerőre, vegye fel a kapcsolatot márka-
kereskedőjével.

Kijelző automatikus fényerősség-
szabályzása: (346.o)

!a Válassza ki a [Bri
menüpontot és n
kapcsolót.

!b Válassza ki az [A
menüpontot és n
kapcsolót az [ON
[OFF] (manuális)



87

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ány: 1-8. szint vagy 
]
tomatikus [Auto]

is be lehet állítani.

ttérszabályozás (346.o)
!c Amennyiben az [OFF] (manuális) beállítást 
választja, nyomja meg a   bal/jobb 
választókapcsolón a  vagy  gombot a 
kívánt szint kiválasztásához.
u Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

vagy  gombot a   bal/jobb 
oldali választókapcsolón az érték gyors 
léptetéséhez.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Beállítási tartom
automatikus [Auto
Alapbeállítás: au

Háttér
A kijelző hátterét 

Automatikus há
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Üzem
eltetési útm

utató

[OFF] (manuális) beállítást 
 meg a  felfelé vagy a 
 választókapcsolót a [White] 
ack] (fekete) kiválasztásához.

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ny: 1-7. automatikus szint, 
fekete (Black)
omatikus 1 (Auto 1)
Műszerek (Folytatás)
!a Válassza ki a [Background] (háttér) menü-

pontot és nyomja meg az  kapcsolót.
!b Válassza ki az [Auto] (automatikus) menü-

pontot és nyomja meg az  kapcsolót az 
[ON] (automatikus) vagy az [OFF] (manuális) 
funkcióra váltáshoz.

!c Amennyiben az [ON] (automatikus) beállítást 
választja, nyomja meg a   bal/jobb 
választókapcsolón a  vagy  gombot a 
kívánt szint kiválasztásához.
u Nyomja meg és tartsa lenyomva a  

vagy  gombot a   bal/jobb 
oldali választókapcsolón az érték gyors 
léptetéséhez.

Amennyiben az 
választja, nyomja

 lefelé mutató
(fehér) vagy a [Bl

!d Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

Beállítási tartomá
fehér (White) vagy 
Alapbeállítás: aut

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

zemanyag-felhasználás 
S.]
hető távolság [RANGE]
r-feszültség [VOLTAGE]
E]

anyag-felhasználás [AVG. 

-fogyasztás [CONS.]
APSED]
ó távolság [-TRIP]
Kedvenc információk
Az alábbiakat lehet kiválasztani:
● 1. oldal

● „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.]

● „A” napi számláló átlagsebesség [AVG. 
SPD.]

● „A” napi számláló pillanatnyi 
üzemanyag-felhasználás [CONS.]

● „A” napi számláló eltelt idő [ELAPSED]
● „B” napi számláló [TRIP B]
● Üres

● 2. oldal
● „B” napi számláló átlag üzemanyag-

felhasználás [AVG. CONS.]
● „B” napi számláló átlagsebesség [AVG. 

SPD.]
● „B” napi számláló pillanatnyi 

üzemanyag-felhasználás [CONS.]
● „B” napi számláló eltelt idő [ELAPSED]
● Üres

● 3. oldal
● Pillanatnyi ü

[INST. CON
● Még megte
● Akkumuláto
● Dátum [DAT
● Átlag üzem

CONS.]
● Üzemanyag
● Eltelt idő [EL
● Visszamarad
● Üres
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Üzem
eltetési útm

utató

/  gombot a rendelke-
ségek kiválasztásához, majd 

 kapcsolót.

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ENT
Műszerek (Folytatás)
!a Válassza ki a [Favourite Information] (ked-

venc információk) menüpontot és nyomja 
meg az  kapcsolót.

!b Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot, míg a kí-
vánt oldal meg nem jelenik.

!c Nyomja meg a /  gombot a rendelke-
zésre álló lehetőségek kiválasztásához, majd 
nyomja meg az  kapcsolót.

!d Nyomja meg a 
zésre álló lehető
nyomja meg az 

!e Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ló
Alapbeállítás:
● 1. oldal

● „A” napi számláló átlag üzemanyag-
felhasználás [AVG. CONS.]

● „A” napi számláló átlagsebesség 
[AVG. SPD.]

● „A” napi számláló pillanatnyi 
üzemanyag-felhasználás [CONS.]

● 2. oldal
● „B” napi számláló átlag üzemanyag-

felhasználás [AVG. CONS.]
● „B” napi számláló átlagsebesség 

[AVG. SPD.]
● „B” napi számláló pillanatnyi 

üzemanyag-felhasználás [CONS.]
● 3. oldal

● Pillanatnyi üzemanyag-felhasználás 
[INST. CONS.]

● Még megtehető távolság [RANGE]
● Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE]
● Dátum [DATE]

Kedvenc kapcso
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Üzem
eltetési útm

utató

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ló beállítások: [HSTC] 
 nyomatékszabályozó)/
egykerekezés-szabályo-
 (motorozási mód)/ 
oló) 

TC]

CRF1100D/D2/D4
Műszerek (Folytatás)
!a Válassza ki a [Favourite Switch] (kedvenc 

kapcsoló) menüpontot és nyomja meg az 
 kapcsolót.

!b Nyomja meg a  felfelé vagy a  lefelé 
mutató választókapcsolót a kívánt mód 
kiválasztásához.

!c Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

Rendelkezésre ál
(Honda választható
[Wheelie Control] (
zás)/[Riding Mode]
[G Switch] (G-kapcs

Alapbeállítás: [HS

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

is kijelző a jeleket műholdak 
i és ezáltal a dátum és idő 
ikusan történik meg.
ot és időt manuálisan is be 
# Általános
Az alábbi funkciókat lehet módosítani, 
egymást követő sorrendben.
● Dátum és idő (ezen az oldalon)
● Mértékegységek (96.o)

● Hangerő (98.o)

● Nyelv (100.o)

● Összes beállítás visszaállítása gyári 
alapértelmezettre (101.o)

Dátum és idő
A multifunkcionál
segítségével vesz
frissítése automat
Azonban a dátum
lehet állítani.
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Üzem
eltetési útm

utató

PS nem található, olvassa el 
 nem található. A dátum és 
amikor a GPS-jel vétele 
 nyomja meg az  

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ENT
Műszerek (Folytatás)
Az [ON] (automatikus) időbeállítás funkció:
!a Válassza ki a [Date and Time] (dátum és idő) 

menüpontot és nyomja meg az  
kapcsolót.

!b Válassza ki az [Adjust Time Automatically] 
(idő automatikus beállítása) menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót [ON] (auto) 
automatikus funkcióban.

Amennyiben a G
az üzenetet (GPS
idő akkor frissül, 
megtörténik.) és
kapcsolót.

!c Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

 /  gombot a   
tókapcsolón a nap, hónap, év, 
az időformátum kiválasztásá-

p, év, óra vagy perc előre-
z: nyomja le a  felfelé 
sztókapcsolót, amíg a kívánt 
em jelenik.
p, év, óra vagy perc vissza-

z: nyomja le a  lefelé mu-
kapcsolót, amíg a kívánt 
em jelenik.
gyors léptetéséhez nyomja 
rtsa lenyomva a  felfelé 
 lefelé mutató választó-

t.
tum kiválasztása: nyomja 
elfelé vagy a  lefelé mu-
kapcsolót, amíg a kívánt 
 meg nem jelenik.
Az óra manuális beállítása:
!a Válassza ki a [Date and Time] (dátum és idő) 

menüpontot és nyomja meg az  
kapcsolót.

!b Válassza ki az [Adjust Time Automatically] 
(idő automatikus beállítása) menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót az [OFF] 
(manuális) beállításra váltáshoz.

!c Nyomja meg a
bal/jobb válasz
óra, perc vagy 
hoz.
● A nap, hóna

léptetéséhe
mutató vála
érték meg n
A nap, hóna
léptetéséhe
tató választó
érték meg n
u Az érték 

meg és ta
vagy a 
kapcsoló

● Az időformá
meg a  f
tató választó
időformátum

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

ységeket lehet átváltani.
g): [km/h] vagy [mph]
on] (üzemanyag-fogyasz-
agy [km/l]
ebességhez az [mph] van 
r a kijelzett üzemanyag-
tékegysége [mpg] vagy 
Műszerek (Folytatás)

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Rendelkezésre álló beállítások: [ON] 
(automatikus)/[OFF] (manuális)
Alapbeállítás: [ON] (automatikus)

Mértékegységek
Az alábbi mértékeg
● [Speed] (sebessé
● [Fuel Consumpti

tás): [l/100 km] v
Amennyiben a s
kiválasztva, akko
felhasználás mér
[mile/L] lesz.
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

lló beállítások:
ség): [km/h]/[mph]
tion] (üzemanyag-
00 km]/[km/l]/[mpg]/[mil/L]

ség): [km/h]
tion] (üzemanyag-fogyasz-
!a Válassza ki a [Units] (mértékegységek) menü-
pontot és nyomja meg az  kapcsolót.

!b Nyomja meg a  felfelé vagy a  lefelé 
mutató választókapcsolót egy beállítási 
menüpont kiválasztásához.

!c Nyomja meg a /  bal/jobb választó-
kapcsolón a  vagy  gombot a kívánt 
mértékegység kiválasztásához.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

Rendelkezésre á
● [Speed] (sebes
● [Fuel Consump

fogyasztás): [l/1
Alapbeállítás:
● [Speed] (sebes
● [Fuel Consump

tás): [l/100 km]

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

), [Low] (alacsony) vagy 
matikus hangerő funkció 

lume] (hangerő) menüpon-
eg az  kapcsolót.
utomatic Volume] (automa-
enüpontot és nyomja meg 
lót.

 felfelé vagy a  lefelé 
apcsolót, hogy a kiválasztás 

on.

ENT
Műszerek (Folytatás)
Hangerő
Ha a hangerőszabályzás funkciót automati-
kusra állítja, ahogy nő a motorkerékpár sebes-
sége, úgy nő a headsetek hangereje is.

Az [Off] (kikapcsolt
[High] (magas) auto
beállítása:
!a Válassza ki a [Vo

tot és nyomja m
!b Válassza ki az [A

tikus hangerő) m
az  kapcso

!c Nyomja meg a 
mutató választók
beállítására válts

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ása:
olume] (hangerő) menüpon-
eg az  kapcsolót.

  felfelé vagy a  lefelé 
ókapcsolót egy beállítási me-
tásához.
  vagy  gombot a  
lasztókapcsolón a kívánt szint 

 és tartsa lenyomva a  
mbot a   bal/jobb 
tókapcsolón az érték gyors 
.

ENT
!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Rendelkezésre álló beállítások: [Off] 
(kikapcsolva)/[Low] (alacsony)/[High] (magas)
Alapbeállítás: [Off] (kikapcsolva)

A hangerő beállít
!a Válassza ki a [V

tot és nyomja m
!b Nyomja meg a

mutató választ
nüpont kiválasz

!c Nyomja meg a
 bal/jobb vá

beállításához.
u Nyomja meg

vagy  go
oldali válasz
léptetéséhez
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Üzem
eltetési útm

utató

sznált nyelvet lehet 
Műszerek (Folytatás)
!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 

az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Hangerőszint tartomány:
A mikrofon kivételével: 0-30. szint
Mikrofon: 0-14. szint
Alapbeállítás:
● Zene (vezető): 7
● Zene (utas): 7
● Telefon: 7
● Rendszer: 7
● Csengőhang: 7
● Hangutasítás: 7
● CarPlay: 7
● Android Auto: 7
● Mikrofon: 7

Nyelv
A rendszer által ha
megváltoztatni.
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

 [UK English] (brit angol)
US English] (amerikai angol)

 visszaállítása (gyári 

k visszaállíthatók a gyári 

estore Default Settings] (gyári 
llítása) menüpontot és nyomja 
kapcsolót.

sok

!a Válassza ki a [Language] (nyelv) menüpontot 

és nyomja meg az  kapcsolót.
!b Nyomja meg a  felfelé vagy  lefelé 

mutató választókapcsolót a kijelzőn használni 
kívánt nyelv kiválasztásához.

!c Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Alapbeállítás: 

 [

Összes beállítás
beállítás)
A beállított értéke
alapbeállításra.

!a Válassza ki a [R
értékek visszaá
meg az  

ENT ED, II ED, III ED típu
GS, III GS típusok

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

érő képernyőn a  felfelé 
 mutató kapcsolóval 
 (ne állítsa vissza) vagy a 
 vissza) opciók közül.

 

 kapcsolót.
 megmarad és a kijelző 
ral] (általános) kijelzőre.

 

 kapcsolót.
ek visszaállítódnak az eredeti 
jelző visszaáll a [General] 
re.

o] (ne állítsa vissza) 
választva
ENT

es] (igen, állítsa vissza) 
választva
ENT
Műszerek (Folytatás)
!b A  felfelé vagy a  lefelé mutató 

választókapcsolóval válasszon a [No] (ne 
állítsa vissza) vagy a [Yes] (igen, állítsa vissza) 
opciók közül.

!c  

Nyomja meg az  kapcsolót.
A beállított érték megmarad és a kijelző 
visszaáll a [General] (általános) kijelzőre.

 

Nyomja meg az  kapcsolót.
A kijelző átvált a megerősítést kérő képer-
nyőre.

!d A megerősítést k
vagy a  lefelé
válasszon a [No]
[Yes] (igen, állítsa

!e
Nyomja meg az 
A beállított érték
visszaáll a [Gene

Nyomja meg az 
A beállított érték
értékekre és a ki
(általános) kijelző

Amennyiben a [No] (ne állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva

ENT

Amennyiben a [Yes] (igen, állítsa vissza) 
menüpont lett kiválasztva

ENT

Amennyiben a [N
menüpont lett ki

Amennyiben a [Y
menüpont lett ki
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

zámláló átlag üzemanyag-
lás [AVG. CONS.]
zámláló átlagsebesség [AVG. 

zámláló pillanatnyi 
ag-felhasználás [CONS.]

zámláló átlag üzemanyag-
lás [AVG. CONS.]
zámláló átlagsebesség [AVG. 

zámláló pillanatnyi 
ag-felhasználás [CONS.]

i üzemanyag-felhasználás 
NS.]
tehető távolság [RANGE]
tor-feszültség [VOLTAGE]
ATE]
!f Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.
Alapértelmezett értékek:
● [-TRIP] (visszamaradó távolság): 000
● Kijelző mód:

u Túra mód [TOUR MODE]: arany kijelző
u Városi mód [URBAN MODE]: ezüst kijelző
u Laza útfelület mód [GRAVEL MODE]: ezüst 

kijelző
u Terep mód [OFF ROAD MODE]: bronz 

kijelző
u 1. felhasználó  mód [USER 1 MODE]: ezüst 

kijelző
u 2. felhasználó  mód [USER 2 MODE]: 

bronz kijelző
● Fényerősség: Auto (automatikus)
● Háttér: Auto 1 (automatikus 1)
● Kedvenc információk:

u 1. oldal:
- „A” napi s

felhaszná
- „A” napi s

SPD.]
- „A” napi s

üzemany
u 2. oldal:

- „B” napi s
felhaszná

- „B” napi s
SPD.]

- „B” napi s
üzemany

u 3. oldal:
- Pillanatny

[INST. CO
- Még meg
- Akkumulá
- Dátum [D
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Üzem
eltetési útm

utató

t lehet módosítani 
rrendben.
105.o)

8.o)

109.o)

0.o)

ciók (110.o)
Műszerek (Folytatás)
● Kedvenc kapcsoló: [HSTC] (Honda 

választható nyomatékszabályozó)
● Automatikus hangerő: [OFF] (kikapcsolva)
● Időszakos karbantartás:

● Távolság: „-----”
● Dátum: „----/---”

● Olajcsere:
● Távolság: „-----”
● Dátum: „----/---”

● A Bluetooth®-on keresztül párosított 
eszköz törlése

# Szerviz
Az alábbi funkcióka
egymást követő so
● Karbantartás (
● DTC (107.o)

● Inicializálás (10

● Szerviz mód (
● Felszerelés (11

● Rendszerinformá
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aintenance] (karbantartás) 
 nyomja meg az  

  felfelé vagy a  lefelé 
ókapcsolót egy beállítási 
lasztásához, majd nyomja 
kapcsolót.

  vagy a  gombot a  
lasztókapcsolón a távolság, a 

 év kiválasztásához.

ENT

Karbantartás
A következő időszakos karbantartás és 
olajcsere ideje ellenőrizhető és
a beállításuk módosítható.

!a Válassza ki a [M
menüpontot és
kapcsolót.

!b Nyomja meg a
mutató választ
menüpont kivá
meg az  

!c Nyomja meg a
 bal/jobb vá

hónap vagy az

ENT
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otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.
ny:

ntartás:
-tól 12000 km-ig 
 mérföldig)
JAN és 2099/DEC között

-tól 12000 km-ig 
 mérföldig)
JAN és 2099/DEC között

ntartás:
--”
---”

--”
---”
Műszerek (Folytatás)
● A távolság, a hónap vagy az év 

előreléptetése: nyomja le a  felfelé 
mutató választókapcsolót, amíg a kívánt 
érték meg nem jelenik. 
A távolság, a hónap vagy az év 
visszaléptetése: nyomja le a  lefelé 
mutató választókapcsolót, amíg a kívánt 
érték meg nem jelenik.
u Az érték gyors léptetéséhez nyomja meg 

és tartsa lenyomva a  felfelé vagy a 
 lefelé mutató választókapcsolót.

!d Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv
Beállítási tartomá
● Időszakos karba

● Távolság: 100
(100-tól 8000

● Dátum: 2000/
● Olajcsere:

● Távolság: 100
(100-tól 8000

● Dátum: 2000/
Alapbeállítás:
● Időszakos karba

● Távolság: „---
● Dátum: „----/

● Olajcsere:
● Távolság: „---
● Dátum: „----/
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TC] (hibakód) menüpontot és 
  kapcsolót.

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ENT

Hibakód (DTC)
Ellenőrizheti a PGM-FI rendszerben található 
hibákat.
Ha a motorkerékpárnak bármilyen problémája 
van, a kijelzőn megjelenik egy hibakód (DTC).
Csökkentse sebességét és, amint lehet, ellen-
őriztesse motorkerékpárját márkakereskedő-
jével.

!a Válassza ki a [D
nyomja meg az

!b Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e
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itialise] (inicializálás) 
yomja meg az  

uchscreen Calibration] 
kalibrálása) menüpontot és 

 kapcsolót.

ENT

ENT
Műszerek (Folytatás)
Inicializálás
Elvégezheti az érintőképernyő kalibrálását.

!a Válassza ki az [In
menüpontot és n
kapcsolót.

!b Válassza ki a [To
(érintőképernyő 
nyomja meg az 
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ény (DRL) és a kanyarfény-
) akkor kapcsol-

 motorkerékpárt ellenőrzés 

tort. (222.o)

otorkerékpárt.
ervice Mode] (szerviz mód) 
 nyomja meg az  

/A4/D2/D4

ENT
!c Mind a négy jelölő keresztnek érintse meg a 
közepét.
u A képernyő zölden villog, amikor a kalib-

rálás befejeződött.
Ha a kalibrálás nem sikerült, akkor a kép-
ernyő pirosan villog. Kísérelje meg a !c 
lépést újra.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Szerviz mód
A nappali menetf
szóró (
ható be, amikor a
miatt megállítja.

!a Indítsa be a mo
!b Állítsa meg a m
!c Válassza ki a [S

menüpontot és
kapcsolót.

CRF1100A2
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ment)
nem lehet kiválasztani.

ciók
 kijelzővel kapcsolatos 
ciókat jeleníti meg.
n] (szoftverváltozat)
] (szoftverfrissítés): nem 

ation] (hardver 

Status] (GPS-vétel státusza)
asználói 
k)
cknowledgements] 
 elismerések)

 kijelzővel kapcsolatos 
zási információkat jeleníti 
Műszerek (Folytatás)
!d  

Nyomja meg a  felfelé vagy a  lefelé 
mutató választókapcsolót egy menüpont 
kiválasztásához.

!e Nyomja meg az  kapcsolót.
A kiválasztott menüpont világítani kezd.
u A szerviz mód 5 perc elteltével 

automatikusan kikapcsol.

!f Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Felszerelés (Equip
Ezt a menüpontot 

Rendszerinformá
A multifunkcionális
különböző informá
● [Software Versio
● [Software update

választható ki.
● [Hardware Inform

információ)
● [GPS Reception 
● [EULAs] (végfelh

licencszerződése
● [Copyright and A

(szerzői jogok és

# Szabályozások
A multifunkcionális
különböző szabályo
meg.

CRF1100A2/A4/D2/D4

ENT
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ális kijelző alsó részén.
ja.

Megoldás
Keresse fel márkakereske-
dőjét ellenőrzés céljából.
Cserélje le a motorolajat.
Felugró információk
Az alábbi esetekben felugró információ jelenik meg a multifunkcion
● Karbantartási információ: amikor közeledik az ellenőrzés időpont
Karbantartási információ

Kijelzés Magyarázat
Amikor közeledik az időszakos 
ellenőrzés időpontja.
Amikor közeledik az olajcsere 
időpontja.



 

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

 Bal oldali irány-
jelző visszajelző

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

 Magas hűtőfolyadék-
hőmérséklet visszajelző
A visszajelző rövid ideig vi-
lágít, amikor a gyújtáskap-
csoló  állásban van.
Ha menet közben kezd 
világítani: (310.o)

A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állásban v
 

Ha járó motor mellett kezd világítani: (312.o) 
 

Ha járó motor mellett világítani kezd vagy villog: (312.o)

GS, III GS típusok

ED, II ED, III ED típusok
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 állásban van. 

r ki van kapcsolva.
 Távfény visszajelző

 Nappali menetfény (DRL) visszajelző (240.o)

Ha menet közben kezd világítani: (314.o)

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

Körülbelül 5 km/h sebesség felett kialszik, jelezve, hogy a 
nyomatékszabályozó működőképes.

● Villog, amikor a nyomatékszabályozó működik.

 Nyomatékszabályozó kikapcsolva visszajelző
● Akkor jelenik meg, amikor a nyomatékszabályozó rendsze

 Jobb oldali irányjelző visszajelző
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elző villog: (316.o)

anyag-tankban. 
 kezd: 

n van.

besség-
zajelző
Visszajelzők (Folytatás)

 Alacsony üzemanyagszint-visszajelző

Ha a visszajelző világítani kezd és az üzemanyagszint-visszaj

● Világítani kezd, amikor csak a tartalék mennyiség maradt az üzem
A tartalék üzemanyag mennyisége, amikor a visszajelző világítani
körülbelül 3,6 liter  
körülbelül 3,9 liter 

CRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4

● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló  állásba

 Parkolófék-visszajelző 
 

Világít, hogy emlékeztessen a 
parkolófék-kar kioldására.

CRF1100D/D2/D4 Világítani kezd, ha a se
váltó üresben van.

 Üres fokozat viss
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get.
 állásban van.

 visszajelző
 állásban van.
apcsolva. (124.o)

tartó automatikához.

 automatika főkapcsolót.
 ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) visszajelző

Ha menet közben kezd világítani: (313.o)

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

 Hátsó ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) kikapcsolva
● A visszajelző rövid ideig világít, amikor a gyújtáskapcsoló 
● Akkor jelenik meg, amikor az ABS a hátsó keréken ki van k

 Sebességtartó automatika beállítva visszajelző 
Akkor jelenik meg, amikor beállít egy sebességet a sebesség
Sebességtartó automatika: (233.o)

SET

 Sebességtartó automatika fő visszajelző 
Akkor kezd világítani, amikor megnyomja a  sebességtartó
Sebességtartó automatika: (233.o)
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o)

 világít, amikor a 
an van. Ha a kulcs 
a, kialszik.
án keresztül 2 másodper-
gyújtást  állásba kapcsolta.

alizálás várakozik.
ny másodpercig, amíg a 

 fel márkakereskedőjét.
Visszajelzők (Folytatás)

 Alacsony olajnyomás visszajelző

Ha járó motor mellett kezd 
világítani: (311.o)

● A visszajelző rövid időre vilá-
gít, amikor a gyújtáskapcsoló  
állásban van.

● A motor beindítását követően 
kialszik.

HISS-visszajelző (343.

● A visszajelző rövid ideig
gyújtáskapcsoló  állásb
megfelelően van kódolv

● A HISS-visszajelző 24 ór
cenként villog, miután a 

 Futómű visszajelző CRF1100A4/D4
● Akkor kezd világítani, amikor a futómű-inici
● Állítsa meg a motorkerékpárt és várjon néhá

kijelző elalszik.
Amennyiben a kijelző nem alszik el, keresse
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 rendszert 
rozáshoz.

t.
)

)
t.

Jobb kormányszár 
kapcsoló (119.o)
118
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Kapcsolók

Bekapcsolja az elektromos
a motor indításához/moto

Leállítja a motor
 (Ki

 (Be)

 (Zárás
Reteszeli a kormányzáraKormányzár: (123.o)

u A kulcs kivehető, amikor  
vagy  állásban van.

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

 Gyújtáskapcsoló

Bal kormányszár 
kapcsoló (120.o)
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kapcsoló 
, hogy a multifunkcionális 
jelenjen a felugró 
áv.

N-D kapcsoló 
 

Az üres fokozat (N) és 
AT-mód közötti váltáshoz. 
(230.o)

CRF1100D/D2/D4

 Sebességtartó 
 
gy lefelé a sebességhatár 
y a beállított sebesség 

235.o)
Motorleállító kapcsoló 
  gombSTART

u Vészhelyzetben állítsa a 
kapcsolót  állásba a 
motor leállításához.

Normális esetben  (bekap-
csolt) állásban kell maradnia.

 Funkció
Nyomja meg
kijelzőn meg
információs s

AT/MT-kapcsoló 
 

Váltás automata és manuális 
mód között. (230.o)

CRF1100D/D2/D4

 Sebességtartó automatika fő kapcsoló 
Nyomja meg a sebességtartó automatika 
aktiválásához. (233.o)

 
automatika kar
Nyomja felfelé va
beállításához vag
módosításához. (

#  Jobb kormányszár kapcsoló

u A motor beindítása. 
(222.o)
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oló
kor a gyújtáskapcsoló 
kapcsoló állásától 
tó.
olását követően az 
an villognak, ha a 
y  állásban van.

) 
égfoko-

.o)
Kapcsolók (Folytatás)
#  Bal kormányszár kapcsoló

 Kedvenc kapcsoló

 Irányjelző kapcsoló 
Az irányjelző automatikusan kikapcsol 
az irányváltást követően. (Az irányjelzők 
manuálisan is kikapcsolhatók a kapcsoló 
megnyomásával.) Sávváltáskor az irány-
jelző a sávváltás után 7 másodperccel 
vagy 120 m (131 yard) megtételét köve-
tően automatikusan kikapcsol. Egyes 
esetekben az irányjelzés kikapcsolásá-
hoz szükséges idő változhat. Az auto-
matikus irányjelző-kikapcsolás 
megfelelő működése érdekében mindig 
a javasolt gumiabroncsokat használja.

 Vészvillogó kapcs
Akkor kapcsolható, ami
állásban van. A gyújtás

függetlenül lekapcsolha
u A vészvillogó bekapcs

irányjelzők folyamatos
gyújtáskapcsoló  vag

Lefelé váltás kapcsoló (-
 A sebess

zat visszaváltásához. (232

CRF1100D/D2/D4

Kedvenc kapcsolóként be lehet állítani a HSTC-kapcsolót, 
az egykerekezés-szabályozó kapcsolót, a motorozási 
mód kapcsolót vagy a G-kapcsolót . 
(91.o)

CRF1100D/D2/D4

 Kürtgomb
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hoz, elutasításához vagy 

ezérlés bekapcsolásához, amennyi-
droid Auto rendelkezésre áll. 

ezdőképernyőre, az Apple CarPlay 
aló visszatéréshez. (40.o)

ormációkhoz vagy az 
hez. (42.o) 

pcsoló

enetfény (DRL) vagy DRL 
) (240.o)

rót villogtatja.

ek szabályzásához. (157.o)

éséhez [AUTO] vagy húzza 

ának módosításához. (133.o)
 /  oldalkapcsoló
Felfelé váltás kapcsoló (+) 
 

A sebességfokozat felváltásához. 
(232.o)

CRF1100D/D2/D4

● Nyomja előre egy hívás fogadásá
befejezéséhez. (192.o)

● Nyomja előre a Siri vagy a hangv
ben az Apple CarPlay vagy az An
(207.o) (221.o)

● Húzza hátrafelé és tartsa meg a k
vagy Android Auto képernyőre v

● Húzza hátrafelé a motorozási inf
audioképernyőre való visszatérés

 Funkciókar

Fényváltó kapcsoló/fénykürt ka
● : Távolsági fény
● : Automatikus nappali m

kikapcsolva (tompított fényszóró
● : A távolsági fényszó

● Nyomja előre vagy húzza hátra az audiorendszer hangerején
● Nyomja előre a nappali menetfény (DRL) automatikus működ

hátrafelé a DRL kikapcsolásához [Dismiss]. (240.o)

● Nyomja előre vagy húzza hátra a markolatfűtés fűtési fokozat
 Beszédvezérlés kapcsoló
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 felfelé mutató 
asztásához. (41.o)

 választókapcsolót a 

csoló Nyomja meg 
solót /  irányokba a 
 kiválasztásához. (41.o)

ra vagy gyorsan léptet az 
1.o)

meg az előző képernyőre 

 Visszalép az éppen 
 zeneszám elejére vagy 
ámon belül. (181.o)
Kapcsolók (Folytatás)

 Felfelé mutató választókapcsoló Nyomja meg a
választókapcsolót a rendelkezésre álló lehetőségek kivál

 Lefelé mutató választókapcsoló Nyomja meg a lefelé mutató
rendelkezésre álló lehetőségek kiválasztásához. (41.o)

 kapcsoló 
Nyomja meg a kiválasztás rögzítéséhez. (41.o)

ENT

  Bal/jobb választókap
a   bal/jobb választókapc
rendelkezésre álló lehetőségek

 Átugrás kapcsoló 
Átugrik a következő zeneszám
adott zeneszámon belül. (18

 Vissza kapcsoló Nyomja 
való visszatéréshez. (42.o)

 Visszalépés kapcsoló
hallható vagy az azt megelőző
gyorsan léptet az adott zenesz
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a ki balra a kormányt.
lcsot és fordítsa a gyújtás-
sba.
eg a kormányt, ha a 

 nehezen reteszelődne.
sot.

csot, nyomja be és fordítsa a 
 állásba.
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.

# Zárás
!a Teljesen fordíts
!b Nyomja le a ku

kapcsolót  állá
u Mozgassa m

kormányzár
!c Vegye ki a kulc

# Kioldás
Helyezze be a kul
gyújtáskapcsolót 

Gyújtáskulcs

Fordítsa 
el

!a

!b

Nyomja 
le



en
ikapcsolása a hátsó 

torkerékpárral és teljesen 
 gázkart.
FF ROAD MODE] (terep 
MODE] (1. felhasználó mód) 

ODE] (2. felhasználó mód) 
ot. (149.o)
DE] (1. felhasználó mód) 
ODE] (2. felhasználó mód) 

álassza az [OFF ROAD] 
iót az ABS-módhoz [ABS]. 

any kijelzőt. (84.o)

ldalt. (47.o)
124
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ABS működése a hátsó kerék
Az ABS működése a hátsó keréken ki- és 
bekapcsolható terepmotorozás esetére.
Az ABS működése a hátsó keréken kikapcsol-
ható terep módban [OFF ROAD MODE], 1. fel-
használó módban [USER 1 MODE] vagy 2. 
felhasználó módban [USER 2 MODE].
u Minden egyes alkalommal, amikor a gyújtás-

kapcsolót  állásba kapcsolja, az ABS-funkció 
mindkét keréken automatikusan [ACTIVE] 
(bekapcsolt) állapotba kerül, de az ABS-funk-
ció a hátsó keréken [CANCEL] állapotban (ki-
kapcsolva) marad, amennyiben a motort a 
motorleállító kapcsolóval állították le.

u Ha kiválasztja az ABS-mód ([ABS]) [ON 
ROAD] (normál út) menüpontját, az ABS-
funkció mindkét keréken (ABS RR) automati-
kusan [ACTIVE] (bekapcsolt) állapotba kerül.

u A motorozási mód váltása esetén az ABS-
funkció mindkét keréken automatikusan 
[ACTIVE] (bekapcsolt) állapotba kerül.

Az ABS-funkció k
keréken
!a Álljon meg a mo

engedje vissza a
!b Válassza ki az [O

mód), a [USER 1 
vagy a [USER 2 M
motorozási mód
Ha a [USER 1 MO
vagy a [USER 2 M
van kiválasztva, v
(terep mód) opc
(79.o)

!c Válassza ki az ar
!d Válassza ki a 4. o
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yelmeztető üzenetet.
es] (igen) menüpontot és 
  kapcsolót.

  vissza kapcsolót.
 kikapcsolva visszajelző akkor 
 mikor az ABS a hátsó keréken 
ANCEL] (kikapcsolva) állapot-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ENT
!e Nyomja meg az  kapcsolót.
!f Válassza ki az [ABS RR] (ABS működése a 

hátsó keréken) menüpontot.
!g A [CANCEL] (kikapcsolva) opció 

kiválasztásához nyomja meg a  gombot a 
  bal/jobb választókapcsolón.

!h Olvassa el a fig
!i Válassza ki a [Y

nyomja meg az

!j Nyomja meg a
u A hátsó ABS

jelenik meg,
([ABS RR]) [C
ban van.

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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apcsolva) opció 
yomja meg a  gombot a 
 választókapcsolón.
ikapcsolva visszajelző 
llog, majd kialszik, amikor az 
e a hátsó keréken [ABS RR] 
apcsolva) állapotba kerül.
ABS működése a hátsó keréken (Folytatás)
Az ABS funkció bekapcsolása mindkét 
keréken
!a Álljon meg a motorkerékpárral és teljesen 

engedje vissza a gázkart.
!b Válassza ki az arany kijelzőt. (84.o)

!c Válassza ki a 4. oldalt. (47.o)

!d Nyomja meg az  kapcsolót.
!e Válassza ki az [ABS RR] (ABS működése a 

hátsó keréken) menüpontot.

!f Az [ACTIVE] (bek
kiválasztásához n

  bal/jobb
u A hátsó ABS k

néhányszor vi
ABS működés
[ACTIVE] (bek

ENT
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lló beállítások: [ACTIVE] 
NCEL] (kikapcsolva)
CTIVE] (bekapcsolva)
!g Nyomja meg a  vissza kapcsolót.
A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Rendelkezésre á
(bekapcsolva)/[CA
Alapbeállítás: [A

Az ABS mindkét 
keréken [ACTIVE] 
(bekapcsolva) 
állapotban van.

Az ABS a hátsó ke-
réken [CANCEL] 
(kikapcsolva) álla-
potban van.

Amikor az arany kijelző van kiválasztva:



, motorozási tapasztalata 
egye figyelembe az út- és 
kat is.

agy kikapcsolása
apcsoló alkalmazásával.
motorkerékpárral és teljesen 
a a gázkart.

  kedvenc kapcsolón a 
-kapcsoló) pontot. (91.o)

 a  kedvenc kapcsolót.
 kapcsoló
128
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G-kapcsoló
A G-kapcsoló segítségével a motor karakte-
risztikája módosítható a tapadás növelése ér-
dekében, ezáltal javítja a motorkerékpár 
kezelhetőségét terepmotorozáskor, mivel 
csökkenti a kuplung csúszását a gázkar mű-
ködtetése közben.
u Az 1. és 2. felhasználó mód (USER 1 és USER 2 

MODE) kivételével
A gyújtáskapcsoló minden egyes  állásba 
kapcsolását követően a [G] kapcsoló automa-
tikusan alaphelyzetbe kapcsol.
1. és 2. felhasználó módban (USER 1 és USER 
2 MODE)
A G-kapcsoló ([G]) beállítása megmarad még 
abban az esetben is, ha a gyújtáskapcsolót  
állásba fordítja.

u A G-kapcsoló lehet, hogy nem képes kom-
penzálni a nehéz terepviszonyokat.

Gyorsítás közben
mellett, mindig v
időjárási viszonyo

G-kapcsoló be- v
● A  kedvenc k

!a Álljon meg a 
engedje vissz

!b Válassza ki a
[G Switch] (G

!c Nyomja meg

CRF1100D/D2/D4

 Kedvenc



129
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folytatás

] (bekapcsolva) opció kiválasz-
mja meg a  gombot a  
b választókapcsolón.

g a  vissza kapcsolót.
llításokat az érintőképernyő 
is elvégezheti.
● A multifunkcionális kijelző használatával:
!a Álljon meg a motorkerékpárral és teljesen 

engedje vissza a gázkart.
!b Válassza ki az arany kijelzőt. (84.o)

!c Válassza ki a 4. oldalt. (47.o)

!d Nyomja meg az  kapcsolót.
!e Válassza ki a [G] menüpontot.
!f A [CANCEL] (kikapcsolva) opció kiválasz-

tásához nyomja meg a  gombot a  
 bal/jobb választókapcsolón.

Az [ACTIVE
tásához nyo

 bal/job

!g Nyomja me
A fent leírt beá
használatával 

ENT
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ló beállítások: [ACTIVE] 
CEL] (kikapcsolva)

 MODE]: kikapcsolva 

AN MODE]: kikapcsolva 

d [GRAVEL MODE]: 
CEL]

 ROAD MODE]: 
TIVE]
d [USER 1 MODE]: 
CEL]

ód [USER 2 MODE]: 
CEL]
G-kapcsoló (Folytatás)
Rendelkezésre ál
(bekapcsolva)/[CAN
Alapbeállítás:
● Túra mód [TOUR

[CANCEL]
● Városi mód [URB

[CANCEL]
● Laza útfelület mó

kikapcsolva [CAN
● Terep mód [OFF

bekapcsolva [AC
● 1. felhasználó mó

kikapcsolva [CAN
● 2. felhasználó m

kikapcsolva [CAN

G-kapcsoló [G] 
[CANCEL] 
(kikapcsolva) 
állásban van

G-kapcsoló [G] 
[ACTIVE] 
(bekapcsolva) 
állásban van

Amikor az arany kijelző van kiválasztva:
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gedése:
lófék-kart, amíg a rögzítőkar 
konzol kivágásából.
llenőrizze, hogy a parkolófék 
 világít és győződjön meg 
parkolófék teljesen ki van 
l nem lassítja a hátsó kereket.

-kar

Vájat

Parkolófék
Parkolófék-kar
Bizonyosodjon meg arról, hogy parkolás és a 
motor bemelegítése közben a parkolófék be 
van húzva.
u Elindulás előtt engedje ki a parkolófék-kart.

A parkolófék alkalmazása:
A hátsó kerék rögzítése érdekében húzza be 
teljesen a parkolófék-kart ( !a), majd fordítsa 
el a rögzítőkart ( !b) az óra járásával meg-
egyezően, amíg az a parkolófék-kar konzolján 
található vájatban nem rögzül.
u A parkolófék-zár nem működik, ha a parkoló-

fék nincsen megfelelően beállítva. (284.o)

A parkolófék kien
Húzza be a parko
ki nem mozdul a 
u Elindulás előtt e

visszajelző nem
arról is, hogy a 
engedve, ezálta

CRF1100D/D2/D4 Rögzítőkar

Parkolófék



sszajelző:
kapcsolásakor jelenik meg 
ési fokozatot jelzi ki. A mar-
ási fokozattal rendelkezik.

apotjelző ikon: 

rkolatfűtés be van kapcsolva.
132
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Markolatfűtés
Ez a motorkerékpár markolatfűtéssel van fel-
szerelve, amely motorozás közben melegen 
tartja kezét.
Kezeinek a fűtött markolatok elleni védelme 
érdekében viseljen kesztyűt.

Markolatfűtés-vi
A markolatfűtés be
és a kiválasztott fűt
kolatfűtés öt beállít

Markolatfűtés áll
(134.o)

Világít, amikor a ma

CRF1100A2/A4/D2/D4

Markolatok
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folytatás

agy húzza hátra az  
ót a markolatfűtés fűtési 
asztásához.
lző ikon a markolatfűtés 
özben látható a kijelzőn.
n ne hagyja a markolatfűtést 
 magas fokozaton!
# A markolatfűtés működtetése
!a Indítsa be a motort. (222.o)

!b A felugró információk közül válassza ki a 
markolatfűtés kijelzőt az  funkciókapcsoló 
segítségével.

!c Nyomja előre v
funkciókapcsol
szintjének kivál
u Az állapotje

működése k
u Meleg napo

hosszú ideig Funkciókapcsoló

 Funkciókar



134

Üzem
eltetési útm

utató

kolatfűtést hosszú ideig, 
alapjáraton jár! Ez az 
üléséhez vezethet,
artja a beállított fokozatot, 
 állásban van.
fokozat nem változik, ha a 
 5 másodperccel a fokozat 

tően kapcsolja  állásba.

nyabb hőmérséklet

sabb hőmérséklet

Húzza hátra az 
funkciókart

Nyomja előre az 
 funkciókart
Markolatfűtés (Folytatás)
# A markolatfűtés lekapcsolása
!a A felugró információk közül válassza ki a 

markolafűtés kijelzőt az  funkciókapcsoló 
segítségével.

!b Húzza hátra az  funkciókart néhányszor a 
markolatfűtés kikapcsolása menüpont 
kiválasztásához.

Ne használja a mar
miközben a motor 
akkumulátor lemer
mert akkor is fennt
amikor a gyújtás 
u A beállított fűtési 

gyújtást legfeljebb
módosítását köve

Nincs kijelzés

a legalacso

a legmaga

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint
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lyozó (HSTC)
ben a nyomatékszabályzó be 
s a nyomatékszabályzó szintje 
lesz beállítva az alábbiak alap-

pcsoló minden egyes  állás-
sát követően a nyomaték-
intje automatikusan arra a 

melyikre előzőleg beállítot-
n ha a szint [0]-ra (kikapcsol-
a, abban az esetben átvált 
re.
ályozó bekapcsolását köve-

omatikusan arra a szintre áll 
solását megelőzően volt beál-
Honda választható nyomatékszabá
A nyomatékszabályozás szintje kiválasztható, 
illetve ki- és bekapcsolható.
u Menet közben ne működtesse a nyomaték-

szabályozó kapcsolóját!
Először álljon meg a motorkerékpárral, kap-
csolja ki- vagy be a szabályzót és válassza ki a 
kívánt szintet.

u A rendszer működése (a nyomatékszabályzó 
visszajelző világít) közben a beállított szint 
nem változtatható és nem kapcsolható ki.

u Az alábbi esetek
lesz kapcsolva é
automatikusan 
ján.
● A gyújtáska

ba kapcsolá
szabályzó sz
szintre áll, a
ták. Azonba
va) volt állítv
az 1-es szint

u A nyomatékszab
tően a szint aut
be, ami a kikapc
lítva.
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utató

lis kijelző használatával:
 motorkerékpárt.
z arany kijelzőt. (84.o)

 4. oldalt. (47.o)

 az  kapcsolót.
[HSTC]-t (Honda választható 
bályozó).
 a  vagy  gombot a 
jobb választókapcsolón a 
eállításához.

ENT
Honda választható nyomatékszabályozó (HSTC) (Fo
A nyomatékszabályozó-szintek beállítása
● A  kedvenc kapcsoló alkalmazásával:

!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki a [HSTC]-t (Honda választható 

nyomatékszabályozó) a  kedvenc 
kapcsolóval. (91.o)

!c Nyomja meg a  kedvenc kapcsolót.
u 7: a legmagasabb nyomatékszabályo-

zási szint.
u 1: a legalacsonyabb nyomatékszabá-

lyozási szint.

● A multifunkcioná
!a Állítsa meg a
!b Válassza ki a
!c Válassza ki a
!d Nyomja meg
!e Válassza ki a 

nyomatéksza
!f Nyomja meg

  bal/
kívánt szint b

 Kedvenc kapcsoló
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g a  vissza kapcsolót.
llításokat az érintőképernyő 
is elvégezheti.

ány: 1-7. szint vagy 0 
!g Nyomja meg a  vissza kapcsolót.
A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

A nyomatékszabályozó ki- és bekapcso-
lása
!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki az arany kijelzőt. (84.o)

!c Válassza ki a 4. oldalt. (47.o)

!d Nyomja meg az  kapcsolót.
!e Válassza ki a [HSTC]-t (Honda választható 

nyomatékszabályozó).
!f A [0] (kikapcsolva) opció kiválasztásához 

nyomja meg a  gombot a   bal/
jobb választókapcsolón.
A   bal/jobb választókapcsoló  
gombjának megnyomásával és nyomva 
tartásával állítsa be a szintet, mielőtt a 
nyomatékszabályozót [0] (kikapcsolva) 
állásba állítaná.

!g Nyomja me
A fent leírt beá
használatával 

Beállítási tartom
(kikapcsolva)

ENT
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 bal/jobb 

  gombot a   

 bal/jobb 
venc kapcsolót
  gombot a   

3. szint

4. szint
Honda választható nyomatékszabályozó (HSTC) (Fo

2. szint

[0] (kikap-
csolva)

Nyomja meg a  gombot a  
választókapcsolón

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
bal/jobb választókapcsolón

Nyomja meg a  gombot a  
választókapcsolón vagy a  ked
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
bal/jobb választókapcsolón

1. szint

7. szint 6. szint 5. szint
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utató
heelie Control]
ben a [W] (egykerekezés-sza-
z kapcsolva és a [W] (egykere-
ás) szintje automatikusan lesz 
biak alapján.

pcsoló minden egyes  állás-
sát követően az egykereke-
ozás [W] szintje 
an arra a szintre áll, amelyik-
beállították. Azonban, ha a 
apcsolva) értékre állította, 
an arra a szintre áll vissza, 
solását megelőzően volt 

ezés-szabályozást [W] [0] 
lyzetből bekapcsolja, a szint 
arra a szintre áll be, ami az 
zabályozás [W] kikapcsolását 
lt beállítva.
Egykerekezés-szabályozás [W
Az egykerekezés-szabályozás [W] szintje 
kiválasztható, illetve ki- és bekapcsolható.
u Menet közben ne módosítsa az 

egykerekezés-szabályozás [W] szintjét!
Először álljon meg a járművel, majd állítsa be 
az egykerekezés-szabályozás megfelelő 
szintjét.

u Az alábbi esetek
bályozás) be les
kezés-szabályoz
beállítva az aláb
● A gyújtáska

ba kapcsolá
zés-szabály
automatikus
re előzőleg 
szintet 0 (kik
automatikus
ami a kikapc
beállítva.

u Ha az egykerek
(kikapcsolva) he
automatikusan 
egykerekezés-s
megelőzően vo
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utató

lis kijelző használatával:
 motorkerékpárt.
z arany kijelzőt. (84.o)

 4. oldalt. (47.o)

 az  kapcsolót.
 [W]-t.
 a  vagy  gombot a 
jobb választókapcsolón a 
eállításához.

ENT
Egykerekezés-szabályozás [Wheelie Control] (Folytat
Az egykerekezés-szabályozás szintjének 
beállítása
● A  kedvenc kapcsoló alkalmazásával:

!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki a [Wheelie Control]-t  

(egykerekezés-szabályozás) a kedvenc 
kapcsolóval. (91.o)

!c Nyomja meg a  kedvenc kapcsolót.
u 3: az egykerekezés-szabályozás 

legmagasabb szintje.
u 1: az egykerekezés-szabályozás 

legalacsonyabb szintje.

● A multifunkcioná
!a Állítsa meg a
!b Válassza ki a
!c Válassza ki a
!d Nyomja meg
!e Válassza ki a
!f Nyomja meg

  bal/
kívánt szint b

 Kedvenc kapcsoló
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folytatás

g a  vissza kapcsolót.
llításokat az érintőképernyő 
is elvégezheti.

ány: 1-3. szint vagy 0 
!g Nyomja meg a  vissza kapcsolót.
A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Az egykerekezés-szabályozás ki- és 
bekapcsolása
!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki az arany kijelzőt. (84.o)

!c Válassza ki a 4. oldalt. (47.o)

!d Nyomja meg az  kapcsolót.
!e Válassza ki a [W]-t.
!f A [0] (kikapcsolva) opció kiválasztásához 

nyomja meg a  gombot a   bal/
jobb választókapcsolón.
A   bal/jobb választókapcsoló  
gombjának megnyomásával és nyomva 
tartásával állítsa be a szintet, mielőtt az 
egykerekezés-szabályozást [0] (kikapcsolva) 
állásba állítaná.

!g Nyomja me
A fent leírt beá
használatával 

Beállítási tartom
(kikapcsolva)

ENT
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kapcsolón

 bal/jobb 

kapcsolón 

 bal/jobb 
Egykerekezés-szabályozás [Wheelie Control] (Folytat
2. szint

[0] (kikapcsolva)
Nyomja meg a  gombot a   bal/jobb választó

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a  
választókapcsolón

Nyomja meg a  gombot a   bal/jobb választó
vagy a  kedvenc kapcsolót
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a  
választókapcsolón

1. szint

3. szint
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tsó futómű előfeszítés
 vezető (minimális 

o): vezető és poggyász
nger): vezető és utas
nger+Cargo): vezető, utas 

k (maximális előfeszítés)
Motorozási mód
A motorozási mód változtatható és
az alábbi paraméterekből áll.

[P] Teljesítmény: motorteljesítmény szintje
[EB] Motorfék: motorfék szintje
[ABS] ABS-mód:
● [OFF ROAD]: terep mód
● [ON ROAD]: normál út mód

[S][Overall] (átfogó): futómű-csillapítás
[Front] (első): futómű-csillapítás
[Rear] (hátsó): futómű-csillapítás

[G] G-kapcsoló: (128.o)

[PRELOAD]: há
● (Rider): csak

előfeszítés)
● (Rider+Carg
● (Rider+Passe
● (Rider+Passe

és csomago
CRF1100A4/D4

CRF1100D/D2/D4

CRF1100A4/D4
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használó mód [USER 1 
náló mód [USER 2 MODE]
ODE], városi mód [URBAN 
let mód [GRAVEL MODE] 
 ROAD MODE]
R MODE]: lehetővé teszi az 
tást akár utassal vagy 
terhelve is.

BAN MODE]: általános, min-
elyzetben használható mód.
ód [GRAVEL MODE]: csú-
öldutakon történő motorozás 
ttulajdonságokat biztosít.
 ROAD MODE]: lehetővé 

 és sportos terepmotorozást.
ított értékeket nem lehet 

d [USER 1 MODE] és 2. 
[USER 2 MODE]
ított értékek módosíthatók.
Motorozási mód (Folytatás)

Hat különböző motorozási mód létezik.
A rendelkezésre álló módok: túra mód [TOUR 
MODE], városi mód [URBAN MODE], laza 
útfelület mód [GRAVEL MODE], terep mód [OFF 

ROAD MODE], 1. fel
MODE] és 2. felhasz
Túra mód [TOUR M
MODE], laza útfelü
és terep mód [OFF
u Túra mód [TOU

egyenletes gyorsí
csomagokkal meg

u Városi mód [UR
den közlekedési h

u Laza útfelület m
szós felületen, pl. f
esetén stabil mene

u Terep mód [OFF
teszi az élvezetes

Az eredetileg beáll
megváltoztatni.
1. felhasználó mó
felhasználó mód 
Az eredetileg beáll

Aktuális motorozási mód

[P] teljesít-
ményérték

[G] G-kapcsoló

[EB] motor-
fékérték

[ABS] ABS-mód
[S] (futómű) átfogó
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[ABS] 
ABS-mód

G-kapcsoló 
[G]*2 

) 

m) 
s

ON ROAD 
(normál út)

CANCEL*3 
(kikapcsolva)

m) 
s

ON ROAD 
(normál út)

CANCEL*3 
(kikapcsolva)

m) 
s

OFF ROAD 
(terep)

CANCEL*3 
(kikapcsolva)

m) 
s

OFF ROAD 
(terep)

ACTIVE*3 
(bekapcsolva)

m) 
s*3

ON ROAD*3 
(normál út)

CANCEL*3 
(kikapcsolva)

m) 
s*3

OFF ROAD*3 
(terep)

CANCEL*3 
(kikapcsolva)
Alapbeállítás

Motorozási módok [P] teljesít-
ményérték

[EB] motor-
fékérték

Futómű-csillapítás
[S][Overall] 
(felfüggesz-
tés - átfogó) 

*1

[Front] 
(első) 

*1

[Rear]
(hátsó

*1

Túra mód 
[TOUR MODE]: 1 2 H (Medium) 

Közepes
(Mediu
Közepe

Városi mód 
[URBAN MODE] 2 2 M (Medium) 

Közepes
(Mediu
Közepe

Laza útfelület mód 
[GRAVEL MODE] 4 3 S (Medium) 

Közepes
(Mediu
Közepe

Terep mód [OFF 
ROAD MODE] 3 3 O (Medium) 

Közepes
(Mediu
Közepe

1. felhasználó mód 
[USER 1 MODE] 2*3 2*3 M*3 (Medium) 

Közepes*3
(Mediu
Közepe

2. felhasználó mód 
[USER 2 MODE] 4*3 3*3 S*3 (Medium) 

Közepes*3
(Mediu
Közepe

Megjegyzés:
*1: 
*2: 
*3: Az érték módosítható.

CRF1100A4/D4
CRF1100D/D2/D4
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ELOAD] 
reload]
 Passenger) 

tő+utas)*1

[PRELOAD] 
[Preload]

 (Rider+ Passenger+ 
Cargo) (vezető+utas+

csomag)*1

15 20
15 20
15 20
15 20

15*2 20*2

15*2 20*2
Motorozási mód (Folytatás)

Motorozási módok [PRELOAD] 
[Preload]

 (Rider) (vezető)*1

[PRELOAD] 
[Preload]

 (Rider+Cargo) 
(vezető+csomag)*1

[PR
[P

 (Rider+
(veze

Túra mód [TOUR MODE]: 5 10
Városi mód [URBAN MODE] 5 10

Laza útfelület mód 
[GRAVEL MODE] 5 10

Terep mód [OFF ROAD MODE] 5 10
1. felhasználó mód 

[USER 1 MODE] 5*2 10*2

2. felhasználó mód 
[USER 2 MODE] 5*2 10*2

Megjegyzés:
*1: 
*2: Az érték módosítható.

CRF1100A4/D4
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mű-csillapítás

mű-csillapítás 4 fokozatban 

ó beállítási tartomány: [H] 
pes/[S] Puha/[O] Off Road 

ximális futómű csillapítás.
ális futómű csillapítás.
repbeállítás.

tómű-csillapítás

tban állítható be.
ó beállítási tartomány: 

 futómű-csillapítás
utómű-csillapítás
[P] teljesítmény-érték 
(motorteljesítmény szint)
A [P]-érték 4 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 1–4
u Az 1. szint a legnagyobb teljesítmény.
u A 4. szint a legkisebb teljesítmény.

[EB] motorfék érték (motorfék szint)
Az [EB]-érték 3 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 1 - 3
u Az 1. szinten áll rendelkezésre a legnagyobb 

motorfékhatás.
u A 3. szinten áll rendelkezésre a legkisebb 

motorfékhatás.

[S] Átfogó: futó

Az [S] átfogó futó
állítható be.
Rendelkezésre áll
Kemény/[M] Köze
(terep)
u [H] Kemény: ma
u [S] Puha: minim
u [O] Off Road: te

[Front] (első): fu

A [Front] 3 fokoza
Rendelkezésre áll
- / Közepes / +
u a + a maximális
u a - a minimális f

CRF1100A4/D4

CRF1100A4/D4
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ad] (Rider) (vezető), 
ezető+csomag), 
r) (vezető+utas) és 
r+Cargo) 
omag): hátsó futómű 

d] Az előfeszítés 24 
 be.
beállítási tartomány: 1 - 24
imális futómű-előfeszítés.

ális futómű-előfeszítés.
Motorozási mód (Folytatás)
[Rear] (hátsó): futómű-csillapítás

A [Rear] 3 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 
- / Közepes / +
u a + a maximális futómű-csillapítás
u a - a minimális futómű-csillapítás

ABS-mód [ABS]
Az ABS-mód [ABS] két fokozatban állítható 
be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: [OFF 
ROAD] (terep) vagy [ON ROAD] (normál út)
u Az [OFF ROAD] a terepbeállítás.
u Az [ON ROAD] a normál úthoz való beállítás.

[G] G-kapcsoló (128.o)

[PRELOAD] [Prelo
(Rider+Cargo) (v
(Rider+Passenge
(Rider+Passenge
(vezető+utas+cs
előfeszítés

[PRELOAD] [Preloa
fokozatban állítható
Rendelkezésre álló 
u A 24. szint a max
u Az 1. szint a minim

CRF1100A4/D4

CRF1100D/D2/D4

CRF1100A4/D4
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llításokat az érintőképernyő 
is elvégezheti.
 kapcsoló alkalmazásával:
a [Riding Mode]-ot  
i mód) a kedvenc kapcsolóval. 

g a  kedvenc kapcsolót.
A motorozási mód kiválasztása
A motorozási mód átváltását követően a 
hátsó keréken működő ABS-funkció [ABS RR] 
automatikusan aktiválódik [ACTIVE].
● Amikor a  felfelé és a  lefelé mutató 

választókapcsolót használja:
!a Nyomja meg a  felfelé vagy a  

lefelé mutató választókapcsolót.

A fent leírt beá
használatával 

● A  kedvenc
!a Válassza ki 

(motorozás
(91.o)

!b Nyomja me

 Felfelé mutató választókapcsoló

 Lefelé 
mutató 
választó-
kapcsoló

 Kedvenc 
kapcsoló
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d beállítása
 következő beállításait 
s 2. felhasználó módban 
 [USER 2 MODE]): 
wer], motorfék [EB] [Engine 
tfogó [Overall], első 
], ABS-mód [ABS] és 
]. (79.o)
Motorozási mód (Folytatás)
A motorozási mó
A motorozási mód
végezheti el az 1. é
([USER 1 MODE] és
teljesítmény [P] [Po
Brake], futómű [S] á
[Front], hátsó [Rear
előfeszítés [Preload

Nyomja meg a  felfelé 
mutató választókapcsolót vagy 
a  kedvenc kapcsolót
Nyomja meg a  lefelé mutató 
választókapcsolót
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k olyan szintig növelje, hogy 
kürtjét és a megkülönbözte-
l haladó járműveket még 

közök, iPhone, Android 
uetooth®-eszközök lehet, 
patibilisek.
szközök csatlakoztatásából 
sodásért nem vállalunk 

, iPad Air, iPad Mini, iPod, 
d classic, iPod shuffle és 
pple Inc. védjegyei.
droid Auto a Google LLC 

jegyei.
Audiorendszer
# Az audiorendszerről
Ez az audiorendszer audiofájlokat tud leját-
szani Bluetooth®-képes audioeszközökről 
(mobiltelefonok, digitális audiolejátszók vagy 
hasonlók).
Az audiorendszer Bluetooth®-képes hangesz-
közökkel (hangszórók, fejhallgatók, kommuni-
kációs eszközök vagy hasonlók) párosítható.

Az audiorendszert a bal kormányszáron talál-
ható kapcsolókkal és a multifunkcionális kijel-
ző segítségével lehet vezérelni. Bizonyos 
funkciók azonban az érintőképernyő haszná-
latával nem működtethetők, ha a motorkerék-
pár mozgásban van.
● A helyi törvényi szabályzások tilthatják a 

kézben tartott elektronikai eszközök 
használatát vezetés közben.

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

● A hangerőt csa
más járművek 
tő hangjelzésse
meghallja.

● Egyes audioesz
telefonok és Bl
hogy nem kom

● A külső audioe
eredő meghibá
felelősséget.

● Az iPhone, iPad
iPod touch, iPo
iPod nano az A

● A Google és An
bejegyzett véd
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nélküli technológia
djegy és logók a Bluetooth 
a tartozó regisztrált 

bármilyen, Honda Motors 
nálatát licenc szabályozza.
s márkanevek felett a 
lkezik.
Audiorendszer (Folytatás)
A Bluetooth® audióról
● Egyszerre csak egy Bluetooth®-képes audio-

eszközt és két Bluetooth®-képes hangesz-
közt lehet párosítani az audiorendszerrel. 
Egy újabb eszköz párosítása során a koráb-
ban regisztrált eszközre vonatkozó infor-
mációk törlődnek.

● Amennyiben egy párosított és éppen 
audiolejátszó üzemmódban lévő telefonra 
bejövő hívás érkezik, a telefon valószínűleg 
leállítja a lejátszást.

● Amennyiben nem sikerül a Bluetooth®-
képes eszközt az audiorendszerhez 
csatlakoztatni, a hang ugrik vagy zajok 
keverednek a lejátszásba, változtassa meg 
a Bluetooth®-képes eszköz tárolási helyét.

Bluetooth® vezeték
A Bluetooth® szóvé
SIG, Inc., tulajdonáb
védjegyek és azok 
Co., Ltd., általi hasz
Egyéb védjegyek é
tulajdonosuk rende
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olat (162.o)

ooth®-képes headset

Utas Bluetooth®-képes 
headset

s telefon/mobiltele-
épes audioeszköz stb.

solat (167.o)
Az audiorendszer részeinek helye

iPhone/androidos telefon

USB-kapcsolat 
(204.o)

Multifunkcionális kijelző

Bluetooth®-kapcs

A bal oldali kormány-
szár kapcsolói

Vezető Bluet

USB-csatlakozó iPhone/androido
fon/Bluetooth®-k

Bluetooth®-kapc

Bluetooth®-
kapcsolat 
(167.o)

GPS-antenna
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Audiorendszer (Folytatás)

Az audiorendszer által 
támogatott profilok:
● HFP 1.5-ös verzió
● A2DP 1.2-es verzió
● AVRCP 1.4-es verzió
● PBAP 1.0-ás verzió

● HFP 1.7-es verzió
● A2DP 1.2-es verzió

A headset által 
támogatott profilok:

USB-csatlakozás az Apple 
CarPlay-hez/Andoid Auto-
hoz
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 mutató választókapcsoló

 Lefelé mutató 
ztókapcsoló

[5]  
Átugrás kapcsoló

[6]  
Visszalépés 
kapcsoló

oló

[10]  Vissza 
kapcsoló
# Alapműveletek
Az audiorendszer különböző funkcióit az 
érintőképernyő segítségével és/vagy a bal 
kormányszáron található kapcsolókkal 
állíthatja be és működtetheti.
Bizonyos funkciók azonban az érintőképernyő 
használatával nem működtethetők, ha a 
motorkerékpár mozgásban van.

[1]  Funkciókar

[8]  Hangvezérlés kapcsoló/ 
[9]  oldalkapcsoló

[2]  Felfelé

[3] 
válas

[7] -kapcsENT

[4]   
Bal/jobb 
választó-
kapcsoló



156

Üzem
eltetési útm

utató

z adott zeneszámon belül: 
tartsa lenyomva a 

és kapcsoló:
ktuális zeneszám elejére 
neszámra: nyomja meg a 

z adott zeneszámon belül: 
tartsa lenyomva a 

: nyomja meg a kiválasztás 

zérlés kapcsoló:
sához vagy befejezéséhez 
apcsolót.
tasításához: nyomja előre 
 a kart.
gvezérlés bekapcsolásá-

n az Apple CarPlay vagy 
ndelkezésre áll: nyomja 
t.
Audiorendszer (Folytatás)
[1]  Funkciókar: nyomja előre vagy húzza 
hátra a kart a hangerő szabályzásához.
● A hangerő növeléséhez: nyomja előre a 

kart.
● A hangerő csökkentéséhez: húzza hátra a 

kart.
● A hangerő gyors növeléséhez: nyomja 

előre a kart és tartsa nyomva.
● A hangerő gyors csökkentéséhez: húzza 

hátra a kart és tartsa meg.
[2]  Felfelé mutató választókapcsoló: 
nyomja meg a kapcsolót egy menüpont 
kiválasztásához.
[3]  Lefelé mutató választókapcsoló: 
nyomja meg a kapcsolót egy menüpont 
kiválasztásához.
[4]   Bal/jobb választókapcsoló: nyomja 
meg a kapcsolót egy menüpont kiválasztásához.
[5]  Átugrás kapcsoló:
● A következő zeneszámra való ugráshoz: 

nyomja meg a kapcsolót.

● Gyors léptetés a
nyomja meg és 
kapcsolót.

[6]  Visszalép
● Visszalépés az a

vagy az előző ze
kapcsolót.

● Gyors léptetés a
nyomja meg és 
kapcsolót.

[7] -kapcsoló
rögzítéséhez.
[8]  Beszédve
● Egy hívás fogadá

nyomja előre a k
● Egy hívás visszau

és tartsa nyomva
● A Siri vagy a han

hoz, amennyibe
Android Auto re
előre a kapcsoló

ENT
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llítása
ereje külön beállítható.

bbi egyedi hangerőszintek-

hangerőt, amikor egyéni 
adset.

n)
zer)
ngőhang)
vezérlés)

mikrofon)
ket a menün keresztül is be 

8.o)
[9]  Oldalkapcsoló:
● A motorozási információkhoz vagy az au-

dioképernyőre való visszatéréshez: húzza 
hátra a kapcsolót.

● A nyitó- az Apple CarPlay vagy a hangve-
zérlés képernyőre való visszatéréshez: húz-
za hátra a kapcsolót és tartsa meg.

[10]  Vissza kapcsoló:
● Az előző képernyőre való visszatéréshez: 

nyomja meg a kapcsolót.
● Az audioképernyőre való visszatéréshez: 

nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót.

# A hangerő beá
A headsetek hang
A rendszer az alá
kel rendelkezik.
Akkor állítsa be a 
módban van a he
● Zene (Vezető)
● Zene (Utas)
● [Phone] (telefo
● [System] (rends
● [Ringtone] (cse
● [Voice] (beszéd
● [CarPlay]
● [Android Auto]
● [Microphone] (
Az egyes hangerő
lehet állítani. (9
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éhez: nyomja előre az  

növeléséhez, nyomja előre 
 az  funkciókart.
téséhez: húzza hátra az 

sökkentéséhez, húzza hátra 
 funkciókart.

tomány:
vel: 0-30. szint
t

kciókar
Audiorendszer (Folytatás)
Amikor előretolja vagy hátrahúzza az  
funkciókart, akkor a hangerőszabályzó-szint 
megjelenik a felugró információban.

A hangerő növelés
funkciókart.
u A hangerő gyors 

és tartsa nyomva
A hangerő csökken

 funkciókart.
u A hangerő gyors c

és tartsa meg az 

Hangerőszint tar
A mikrofon kivételé
Mikrofon: 0-14. szin

Nyomja előre az  
funkciókart
Húzza hátra az  
funkciókart

 Fun



159

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás
# Automatikus hangerő
Ha a hangerőszabályzás funkciót automati-
kusra állítja, ahogy nő a motorkerékpár sebes-
sége, úgy nő a headsetek hangereje is.
Az automatikus hangerő kiválasztása: 
(98.o)

Rendelkezésre álló beállítások: [Off] 
(kikapcsolva)/[Low] (alacsony)/[High] (magas)
Alapbeállítás: [Off] (kikapcsolva)
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ihez (mobiltelefon, digitális 

z esetén) (162.o)

tén) (167.o)
Audiorendszer (Folytatás)
Bluetooth® Audio

# A Bluetooth® beállítása
Bluetooth® segítségével csatlakozhat Bluetooth®-képes audioeszköze
audiolejátszó vagy hasonló) és Bluetooth®-képes headsetjéhez.
Az elérhető eszközök a következők:
● [Phone Pairing] (telefon párosítása) (Bluetooth®-képes audioeszkö
● [Headset Pairing] (headset párosítása) (vezető és utas headset ese
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ket, miközben a 
otorkerékpárral egy 

dítása közben.
rcom funkciót akarja 

jhallgató használata. Mindig 

verzió
tion Profile) 1.2-es verzió
ontrol Profile) 1.4-es verzió
le) 1.0-ás verzió
erzió
tion Profile) 1.2-es verzió
Támogatott Bluetooth® verziók és profilok

● Ne párosítson Bluetooth®-képes eszközt és Bluetooth® headsete
motorkerékpár mozgásban van! A párosításhoz parkoljon le a m
biztonságos helyen.

● A Bluetooth®-kapcsolat nem hozható létre az Apple CarPlay elin
● Motorkerékpárja nem rendelkezik intercom funkcióval. Ha az inte

használni, használja a headsetbe építettet.
● Néhány országban a motoros járművek vezetői számára tilos a fe

tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket!

Bluetooth® verzió Bluetooth 2.1 + EDR
Bluetooth® profilok (iPhone, 
Android telefon, mobiltelefon 
vagy Bluetooth®-képes eszközök 
esetén)

HFP (Hands Free Profile) 1.5-ös 
A2DP (Advanced Audio Distribu
AVRCP (Audio/Video Remote C
PBAP (Phone Book Access Profi

Bluetooth®-profilok (vezető és 
utas headsethez)

HFP (Hands Free Profile) 1.7-es v
A2DP (Advanced Audio Distribu
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Bluetooth®-funkciót a 

keresse készüléke használati 

etooth] menüpontot és 
 kapcsolót.ENT
Audiorendszer (Folytatás)
Telefon párosítása
A Bluetooth®-kapcsolat kétféle módon 
hozható létre.
● [Visible] (látható eszközök): keresés az 

eszközről.
● [Phone Pairing] (telefon párosítása): keresés 

a rendszerből.

Ez a funkció nem elérhető, amíg a motor-
kerékpár mozgásban van.

!a Engedélyezze a 
készülékén.
u A részleteket 

utasításában.
!b Válassza ki a [Blu

nyomja meg az 
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 eszközök)
isible] (látható eszközök) 
 nyomja meg az  
kció bekapcsolásához [ON].

Honda Motorcycle #*****” fel-
ni kívánt eszköz Bluetooth®-

ében.
jelzett rész minden motor-
tén más és más.
özön megjelenik a párosítást 
ppintson a „Pair” (párosítás) 

ENT
!c Válassza ki a [Bluetooth] menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót a funkció 
bekapcsolásához [ON].

[Visible] (látható
!d Válassza ki a [V

menüpontot és
kapcsolót a fun

!e Koppintson a „
iratra a párosíta
beállítás menüj
u A ***** -gal 

kerékpár ese
!f Amikor az eszk

kérő üzenet, ko
parancsra.

ENT
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ást követően a párosított 
jelenik a kijelzőn.

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

kat az érintőképernyő 
gezheti.

nfunkció csatlakoztatva

unkció csatlakoztatva
Audiorendszer (Folytatás)
!g Az eszköz neve és a jelszó megjelenik a 

képernyőn. Válassza ki a [Yes] (igen) 
menüpontot és nyomja meg az  
kapcsolót.

!h A sikeres párosít
eszköz neve meg
Ikon státusz:

!i Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállításo
használatával is elvé

ENT

: Telefo

: Zenef
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

+Add a device] (készülék 
enüpontot és nyomja meg az 
t.

zök neve megjelenik a 

 több Bluetooth®-eszközt 
szer, abban az esetben a ke-

z neve a listában lesz megta-
hez a listában lefelé kell 
[Phone Pairing] (telefon párosítása)

!d Válassza ki a [Phone Pairing] (telefon párosí-
tása) menüpontot és nyomja meg az  
kapcsolót.

!e Válassza ki az [
hozzáadása) m

 kapcsoló

!f Az észlelt eszkö
kijelzőn.
u Amennyiben

észlel a rend
resett eszkö
lálható, mely
görgetni.

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató zön megjelenik a párosítást 
pintson a „Pair” (párosítás) 

ást követően a párosított 
jelenik a kijelzőn.

nfunkció csatlakoztatva

unkció csatlakoztatva
Audiorendszer (Folytatás)
!g Válassza ki a keresett eszköz nevét és nyomja 

meg az  kapcsolót.

!h Válassza ki a [Yes] (igen) menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót.

!i Amikor az eszkö
kérő üzenet, kop
parancsra.

!j A sikeres párosít
eszköz neve meg
Ikon státusz:

ENT

ENT

: Telefo

: Zenef
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ítása
 elérhető, amíg a 
ozgásban van.
 Bluetooth®-funkciót a 

t keresse készüléke használati 
.
luetooth] menüpontot és 
  kapcsolót.ENT
!k Térjen vissza a motorozási információkhoz, 

az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

A telefon leválasztása: (170.o)

A headset páros
Ez a funkció nem
motorkerékpár m
!a Engedélyezze a

készülékén.
u A részleteke

utasításában
!b Válassza ki a [B

nyomja meg az
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Üzem
eltetési útm

utató

Add a device] (készülék 
nüpontot és nyomja meg az 
.

ök neve megjelenik a 

több Bluetooth®-eszközt 
zer, abban az esetben a ke-
neve a listában lesz megta-
ez a listában lefelé kell 
Audiorendszer (Folytatás)
!c Válassza ki a [Bluetooth] menüpontot és 

nyomja meg az  kapcsolót a funkció 
bekapcsolásához [ON].

!d Válassza ki a [Headset Pairing] (headset 
párosítása) menüpontot és nyomja meg az 

 kapcsolót.

!e Válassza ki az [+
hozzáadása) me

 kapcsolót

!f Az észlelt eszköz
kijelzőn.
u Amennyiben 

észlel a rends
resett eszköz 
lálható, melyh
görgetni.

ENT

ENT

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ítást követően a párosított 
egjelenik a kijelzőn.

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő hasz-
zheti.

sztása: (170.o)

zető headsetjének 
sításakor
tas headsetjének 
sításakor
!g Válassza ki a keresett eszköz nevét és nyomja 
meg az  kapcsolót.

!h A sikeres páros
eszköz neve m

!i Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
nálatával is elvége

A headset levála

ENT

Rider A ve
páro

Passenger Az u
páro
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Üzem
eltetési útm

utató

lló funkciók egyenkénti 
választása
köztől függően, ez a funkció 
es létrehozni a kapcsolatot.
etooth] menüpontot és 

 kapcsolót.ENT
Audiorendszer (Folytatás)
A korábban már párosított eszköz 
automatikus újracsatlakoztatása
Amikor a gyújtáskapcsolót    állásba kapcsolja, 
akkor a rendszer automatikusan csatlakozik a 
regisztrált eszközökhöz.
u Amennyiben a rendszer több párosított esz-

közt észlel, abban az esetben a legutoljára 
csatlakoztatott eszközhöz fog csatlakozni.

u Az újracsatlakozást követően automatikusan a 
legutoljára lejátszott zeneszámot fogja leját-
szani.

A rendelkezésre á
csatlakoztatása/le
A csatlakoztatott esz
lehet, hogy nem kép
!a Válassza ki a [Blu

nyomja meg az 
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folytatás

a párosított készüléket, majd 
g az  kapcsolót.ENT
A funkciók csatlakoztatása:
!b [Phone Pairing] (telefon párosítása)

1. Válassza ki a [Phone Pairing] (telefon 
párosítása) menüpontot, majd nyomja 
meg az  kapcsolót a beállítási 
menübe való belépéshez.

2. Válassza ki 
nyomja me

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

] (headset párosítása)
 [Headset Pairing] (headset 
enüpontot, majd nyomja 
 kapcsolót a beállítási 

 belépéshez.
Audiorendszer (Folytatás)
3. Válassza ki a [Connect a Phone] (egy te-

lefon csatlakoztatása) vagy a [Connect 
Music] (zene csatlakoztatása) menü-
pontot és nyomja meg az  kapcso-
lót a funkció bekapcsolásához [ON].

!b [Headset Pairing
1. Válassza ki a

párosítása) m
meg az 
menübe való

ENT ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

a [Designate as a Rider] 
 vezetőként) vagy a [Connect 
eadset csatlakoztatása) me-
s nyomja meg az  kap-
kció bekapcsolásához [ON].

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ENT
2. Válassza ki a párosított készüléket, majd 
nyomja meg az  kapcsolót.

3. Válassza ki 
(megjelölés
Headset] (h
nüpontot é
csolót a fun

!c Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

párosított készüléket, majd 
 az  kapcsolót.ENT
Audiorendszer (Folytatás)
A funkciók leválasztása:
!b [Phone Pairing] (telefon párosítása)

1. Válassza ki a [Phone Pairing] (telefon 
párosítása) menüpontot, majd nyomja 
meg az  kapcsolót a beállítási 
menübe való belépéshez.

2. Válassza ki a 
nyomja meg

ENT
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utató

folytatás

g] (headset párosítása)
a [Headset Pairing] (headset 
 menüpontot, majd nyomja 

 kapcsolót a beállítási 
ló belépéshez.
T

3. Válassza ki a [Connect a Phone] (egy te-
lefon csatlakoztatása) vagy a [Connect 
Music] (zene csatlakoztatása) menüpon-
tot és nyomja meg az  kapcsolót a 
funkció kikapcsolásához [OFF].

!b [Headset Pairin
1. Válassza ki 

párosítása)
meg az 
menübe va

ENT EN
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Üzem
eltetési útm

utató

 [Designate as a Rider] 
ezetőként) vagy a [Connect 
adset csatlakoztatása) me-
nyomja meg az  kap-
ció kikapcsolásához [OFF].

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
2. Válassza ki a párosított készüléket, majd 

nyomja meg az  kapcsolót.
3. Válassza ki a

(megjelölés v
Headset] (he
nüpontot és 
csolót a funk

!c Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

hone Pairing] (telefon párosí-
dset Pairing] (headset párosí-
tot, majd nyomja meg az 
t a beállítási menübe való be-

árosított készüléket, majd 
  kapcsolót.ENT
Egy csatlakoztatott eszköz törlése
!a Válassza ki a [Bluetooth] menüpontot és 

nyomja meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki a [P
tása) vagy [Hea
tása) menüpon

 kapcsoló
lépéshez.

!c Válassza ki a p
nyomja meg az

ENT
ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.
Audiorendszer (Folytatás)
!d Válassza ki a [Delete Connected Device] 

(csatlakoztatott eszköz törlése) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót.

!e Az eszköz neve eltűnik a képernyőről.

!f Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT
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utató
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ációk
jelenő információ függ a 

zköztől és az éppen 
l típusától.
-típusú címkeinformációkat 
yiben a lejátszott szám nem 

ímkével, abban az esetben a 
agy a fájl neve lesz látható.
e

appa neve)

sáv
Audiolejátszás
Az audiorendszer képes a Bluetooth®-on ke-
resztül csatlakoztatott eszközökön tárolt ze-
neszámok lejátszására.

Képernyőinform
A képernyőn meg
csatlakoztatott es
lejátszott audiofáj
A rendszer az ID3
támogatja. Amenn
rendelkezik ID3-c
zeneszám címe v
[1] Zeneszám cím
[2] Előadó neve
[3] Album címe (m
[4] Lejátszási idő
[5] Folyamatjelző 
[6] Teljes idő

[3] Album címe

[4] Lejátszási idő

[2] Előadó neve
[5] 
Folyamat-
jelző sáv

[6] Teljes idő

[1] Zeneszám címe
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eltetési útm

utató

 gombot és nyomja meg az 
.

otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.
Audiorendszer (Folytatás)
# Egy zeneszám lejátszása
!a Csatlakoztassa az eszközt, melynek tartalmát 

le akarja játszani.
A Bluetooth® beállítása: (170.o)

!b Válassza ki a [Media] (média) menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót.

!c Válassza ki a 
 kapcsolót

!d Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT

ENT
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Üzem
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mok között
neszámra való ugráshoz: 
  átugrás kapcsolót.
az adott zeneszámon belül: 
 tartsa lenyomva az  
lót.
aktuális zeneszám elejére 
zeneszámra: nyomja meg a 
pés kapcsolót.
az adott zeneszámon belül: 
 tartsa lenyomva a  
csolót.
sokat az érintőképernyő 

lvégezheti.
# Egy zeneszám pillanatnyi megállítása
Válassza ki a  gombot és nyomja meg az 

 kapcsolót.
A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

# Váltás zeneszá
● A következő ze

nyomja meg az
● Gyors léptetés 

nyomja meg és
átugrás kapcso

● Visszalépés az 
vagy az előző 

 visszalé
● Gyors léptetés 

nyomja meg és
visszalépés kap

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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Üzem
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utató

 módok közül választhat 
rrendben:
ombot és nyomja meg az 

) Nincs ismétlés mód: 
métli meg a lejátszást.
lbum ismétlése lejátszási 
z aktuális lejátszási listá-
álható összes zeneszámot 
s] (előadók), [Albums] (al-
) vagy [Songs] (dalok) 
étli.

eneszám ismétlése leját-
ód: megismétli az aktuális 
ámot.
Audiorendszer (Folytatás)
# A lejátszási mód kiválasztása
Ismétlés és véletlenszerű lejátszási módok 
választhatóak ki.
Maga az audiolejátszás mód állapotjelző ikon 
vagy az ikon színe megváltozik.

Az alábbi lejátszási
egymást követő so
Válassza ki a  g

 kapcsolót.

Audiolejátszás mód 
státusz ikonok

(Fekete
nem is
(Kék) A
mód: a
ban tal
([Artist
bumok
stb.) ism
(Kék) Z
szási m
zenesz

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás
Válassza ki a  gombot és nyomja meg az 
 kapcsolót.

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

(Fekete) Normál lejátszási mód: a 
zeneszámokat az eredeti 
sorrendben játssza le.
(Kék) Véletlenszerű lejátszási 
mód: a zeneszámokat véletlen-
szerű sorrendben játssza le.

ENT
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utató

en beszél, a menetszél 
 miatt nehezen hallható 
esetben próbáljon 
krofon helyzetén.

 
en beszél, a menetszél 
 miatt nehezen hallható le-
etben próbáljon módosíta-
lyzetén vagy állítson a 
ságán. (306.o)

árosított mobiltelefonhoz. 

v a telefon minden csatla-
etően lefrissül. A híváselőz-

fon minden csatlakoztatását, 
ást követően lefrissülnek.
 párosított vezető headsetet. 

2/D4
Audiorendszer (Folytatás)
Híváskihangosítás
A Bluetooth® híváskihangosítás 
használata
A Bluetooth® híváskihangosítás segítségével 
hívásokat tud kezdeményezni és fogadni a 
motorkerékpár audiorendszerén keresztül, a 
telefon kézbe vétele nélkül.
A funkció használatához Bluetooth®-kompati-
bilis mobiltelefon és Bluetooth®-képes 
headsetek szükségesek.
● A híváskihangosítás az érintőképernyő 

használatával nem működtethető, ha a mo-
torkerékpár mozgásban van.

● Amennyiben a Bluetooth®-kapcsolat a kö-
rülmények vagy a rádióhullámok vételi 
feltételei miatt instabillá válik, a hívás-
kihangosítás funkció lehet, hogy nem lesz 
elérhető.

●  
Ha vezetés közb
vagy külső zajok
lehet. Ebben az 
módosítani a mi

Ha vezetés közb
vagy külső zajok
het. Ebben az es
ni a mikrofon he
szélvédő magas

# Előkészületek
!a Kapcsolódjon a p

(162.o)
u A telefonköny

koztatását köv
mények a tele
ill. minden hív

!b Csatlakoztassa a
(167.o)

CRF1100A/D

CRF1100A2/A4/D
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utató
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sához nyomja meg a  
 a   bal/jobb 
.

ndben vált a hívásmódok 

selőzmények)  [Speed 
zás)  [Contacts] 
ial Number] (telefonszám 
ttings] (beállítások)
 funkciók a motorkerékpár 

ában nem működnek. A ki-
pontok csak a motorkerék-

tében működtethetők.
ár mozgása közben csak a 
ek vagy az eltárolt gyorstár-
listájából válogatva kezde-
ásokat.

rő beállítása: (98.o)
!c Válassza ki a [Phone] (telefon) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

# Telefonhívás
Telefonhívást a telefonszám megadásával, 
vagy a telefonkönyv, a híváselőzmények vagy 
a gyorstárcsázó gombok használatával is 
kezdeményezhet.

A hívás mód váltá
vagy  gombot
választókapcsolón
A következő sorre
között:
[Call History] (hívá
Dial] (gyorstárcsá
(névjegyek)  [D
tárcsázása)  [Se
● Egyes manuális

mozgó állapot
szürkített menü
pár álló helyze

● A motorkerékp
híváselőzmény
csázó számok 
ményezhet hív

A telefonhange

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató

ll History] (híváselőzmények) 

i kívánt telefonszámot, majd 
 kapcsolót.

éhez nyomja előre a  
pcsolót a bal kormányszáron.

hívás befejezése) menüpont 
 képernyőn hasonló ered-
.
otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.

sázott hívás
adott hívás
em fogadott hívás

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
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 [Ca
menüpontot.

!b Válassza ki a hívn
nyomja meg az 

!c A hívás befejezés
beszédvezérlés ka
u Az [End Call] (

kiválasztása a
ményre vezet

!d Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

(kék): tárc
(kék): fog
(piros): n
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séhez nyomja előre a  
 kapcsolót a bal kormányszáron.
] (hívás befejezése) menüpont 
a képernyőn hasonló ered-
t.
motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.
Hívás kezdeményezése gyorstárcsázással 
[Speed dial]
Ezt a funkciót a motorkerékpár mozgása 
közben is használhatja.
Ehhez a funkcióhoz először telefonszámokat 
kell a gyorstárcsázás számaihoz 
hozzárendelni. (190.o)

Maximum 20 gyorstárcsázás telefonszám 
bejegyzést képes a rendszer tárolni.
!a Válassza ki a [Speed Dial] (gyorstárcsázás) 

menüpontot.
!b Válassza ki a hívni kívánt személyt, majd 

nyomja meg az  kapcsolót.
A tárcsázás automatikusan megkezdődik.

!c A hívás befejezé
beszédvezérlés
u Az [End Call

kiválasztása 
ményre veze

!d Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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Üzem
eltetési útm

utató éhez nyomja előre a  
pcsolót a bal kormányszáron.

hívás befejezése) menüpont 
 képernyőn hasonló ered-
.
otorozási információkhoz, 
őre vagy a kezdőképernyő-

okat az érintőképernyő 
égezheti.
Audiorendszer (Folytatás)
Telefonhívás kezdeményezése a 
telefonkönyvből [Contacts]
Ez a funkció nem elérhető, amíg a motor-
kerékpár mozgásban van.
!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki a [Contacts] (névjegyek) 

menüpontot.
!c A telefonkönyv ABC sorrendben jelenik meg.

Válasszon ki egy nevet, majd nyomja meg az 
 kapcsolót a kiválasztás 

megerősítéséhez.
!d Válassza ki a hívni kívánt telefonszámot, majd 

nyomja meg az  kapcsolót.

!e A hívás befejezés
beszédvezérlés ka
u Az [End Call] (

kiválasztása a
ményre vezet

!f Térjen vissza a m
az előző képerny
re. (42.o)

A fent leírt beállítás
használatával is elv

ENT

ENT
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ALL] (hívás) menüpontot, 
eg az  kapcsolót a hívás 
séhez.
szakításához nyomja meg az 
olót.
z  kapcsoló megnyo-
ő 1 másodpercen belül kezde-
assza ki a [+ Wait] (várakozás) 
t és nyomja meg az  

z  kapcsoló megnyo-
ő 2 másodpercen belül kez-
válassza ki a [+ 2 sec] (+2 
 menüpontot és nyomja meg 
pcsolót.

ENT

ENT

ENT

ENT
Hívás kezdeményezése egy telefonszám 
tárcsázásával [Dial Number]
Ez a funkció nem elérhető, amíg a motor-
kerékpár mozgásban van.
!a Válassza ki a [Dial Number] (telefonszám 

tárcsázása) menüpontot.
!b Nyomja meg a  vagy a  választókap-

csolót vagy nyomja meg a  vagy a  
gombot a   bal/jobb választókapcso-
lón a telefonszám megadásához, majd 
nyomja meg az  kapcsolót a szám 
megerősítéséhez.
u A [+] használata esetén: válassza ki a [0]-

át, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 
az  kapcsolót.

!c Válassza ki a [C
majd nyomja m
kezdeményezé
u A hívás meg

 kapcs
u Ha a hívást a

mását követ
ményezi: vál
menüponto
kapcsolót.

u Ha a hívást a
mását követ
deményezi: 
másodperc)
az  ka

ENT

ENT

ENT

ENT
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lása a gyorstárcsázási 

lefonszámokat el is 

eed Dial] (gyorstárcsázás) 

dd Speed Dial] 
ozzáadása) menüpontot és 

 kapcsolót.

fonkönyv.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
!d A hívás befejezéséhez nyomja előre a  

beszédvezérlés kapcsolót a bal kormányszáron.
u Az [End Call] (hívás befejezése) menü-

pont kiválasztása a képernyőn hasonló 
eredményre vezet.

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Telefonszám táro
listában
A gyorstárcsázós te
mentheti.
!a Válassza ki a [Sp

menüpontot.
!b Válassza ki az [A

(gyorstárcsázás h
nyomja meg az 

!c Megjelenik a tele
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yorstárcsázós szám 

ettings] (beállítások) menü-

Edit Speed Dial] (gyorstárcsá-
e) menüpontot és nyomja 
kapcsolót.
!d Válassza ki az eltárolni kívánt telefonszámot, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva az 

 kapcsolót.
A telefonszám eltárolásra kerül a gyorstár-
csázás listában.

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Egy elmentett g
törlése
!a Válassza ki a [S

pontot.
!b Válassza ki az [

zás szerkesztés
meg az  

ENT

ENT
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gadása
tén megszólal egy figyel-
 bejövő hívások képernyő 
Audiorendszer (Folytatás)
!c Válassza ki a törölni kívánt telefonszámot, 

majd nyomja meg és tartsa lenyomva az 
 kapcsolót.

!d Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

# Telefonhívás fo
Beérkező hívás ese
meztető hang, és a
jelenik meg.

ENT
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gadása
etén nyomja előre a  
pcsolót a bal kormányszá-

ásához.
ívás fogadása) opció kivá-
rnyőn hasonló eredményre 

rő beállítása: (98.o)
Csengőhang
Amennyiben a csatlakoztatott mobiltelefon 
támogatja ezt a funkciót abban az esetben 
automatikusan a telefonon beállított csengő-
hang lesz hallható a bejövő híváskor.
Amennyiben a „telefon csengőhangja” funkció 
nem támogatott, abban az esetben az audio-
rendszerben tárolt csengőhang lesz hallható.

Telefonhívás fo
Beérkező hívás es
beszédvezérlés ka
ron a hívás fogad
● Az [Answer] (h

lasztása a képe
vezet.

A telefonhange
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ejezése
 nyomja előre és tartsa 
zédvezérlés kapcsolót a bal 
lefonhívás befejezéséhez.
ás befejezése) menüpont 
pernyőn hasonló ered-
Audiorendszer (Folytatás)
Telefonhívás elutasítása
Beérkező hívás esetén nyomja előre és tartsa 
nyomva a  beszédvezérlés kapcsolót a 
bal kormányszáron a hívás elutasításához.
● A [Decline] (hívás elutasítása) menüpont ki-

választása a képernyőn hasonló eredmény-
re vezet.

Telefonhívás bef
Telefonhívás közben
nyomva a  bes
kormányszáron a te
● Az [End Call] (hív

kiválasztása a ké
ményre vezet.
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ilyen, az iPhone használatá-
hibásodásért vagy kárért 
ősséget.
zati kapcsolat a környezeti 
nem megfelelő jelerősség 
il, az Apple CarPlay funkció 
 lesz elérhető.

ay használatához szükséges 
akozatása. Amennyiben a 
lat a headset akkumuláto-

se vagy kommunikációs 
t megszakad, az Apple Car-
 használható, míg a kapcso-
 állítja.

lay nem működtethető az 
n keresztül, amikor a 
 mozgásban van.
Apple CarPlay
Amennyiben Apple CarPlay kompatibilis 
telefon van csatlakoztatva a rendszerhez USB-
kábellel, abban az esetben használhatja a 
multifunkcionális kijelzőt az iPhone képernyője 
helyett a telefonhívások kezdeményezéséhez, 
zenehallgatásához, térkép használatához 
(navigáció) és az üzenetek kezeléséhez.
● Csak az iOS 10 operációs rendszer alatt futó 

iPhone 5 vagy újabb változatok kompatibi-
lisek az Apple CarPlay-jel.

● Az iPhone Apple CarPlay-hez való csatla-
koztatása és a kompatibilis alkalmazások 
elindítása előtt parkoljon le egy biztonsá-
gos helyen.

● A Honda semm
ból eredő meg
nem vállal felel

● Ha a mobilháló
feltételek vagy 
miatt nem stab
lehet, hogy nem

● Az Apple CarPl
a headset csatl
headset-kapcso
rának lemerülé
probléma miat
Play addig nem
latot helyre nem

● Az Apply CarP
érintőképernyő
motorkerékpár
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 működésével kapcsolatos 
etve arra vonatkozóan, 
arPlay mely országokban 
rhető, keresse fel az Apple 

y az Apple Inc. bejegyzett 
Audiorendszer (Folytatás)
● A csatlakoztatott eszköztől és iOS-verziótól 

függően a kijelzőn megjelenő alkalmazások 
és menüpontok változhatnak.

● Amikor az Apple CarPlay-hez csatlakozik, 
telefonhívásokat csak az Apple CarPlay-en 
keresztül tud lebonyolítani. Amennyiben 
Bluetooth®-kihangosítással szeretne hívást 
kezdeményezni, csatlakoztassa le az USB-
kábelt iPhone-járól és csatlakoztassa 
Bluetooth®-on keresztül.
Párosított eszköz csatlakoztatása: 
(162.o)

● Az Apple CarPlay
információkra, ill
hogy az Apple C
és régiókban elé
honlapját.

● Az Apple CarPla
márkavédjegye.
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Apple CarPlay-jel. A 
azásokkal kapcsolatos 

esse az Apple honlapján.

a és a járműre vonatkozó 
asználata
. onnan az Apple CarPlay 
lhasználói és 

 felhasználását és kezelését 
nálati feltételei és az Apple 
elve szabályozza.
# Az Apple CarPlay működésének feltéte-
lei és korlátai

Az Apple CarPlay működéséhez kompatibilis 
iPhone, aktív mobilhálózati kapcsolat és mobil 
előfizetés szükséges. Itt a mobilszolgáltatója ál-
tal nyújtott/számlázott költségek érvényesek.

Az operációs rendszerben, hardverben, 
szoftverben és egyéb az Apple CarPlay műkö-
désének biztosításához szükséges technológi-
ákban végzett módosítások, továbbá az új 
vagy átdolgozott kormányzati szabályozások 
az Apple CarPlay működésében és szolgálta-
tásában kimaradást vagy esetleges megszű-
nést 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 
kompatibilis alkalm
információkat ker

# A felhasználór
információk h

Az iPhone-jára, ill
által továbbított fe
járműinformációk
az Apple iOS hasz
adatvédelmi irány
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seteket. (167.o)

z iPhone-t egy jóváhagyott 
égével az USB-
a. (204.o)
z alábbi képernyő jelenik 

z esetben az Apple CarPlay-t 
ználni, de az USB-kábelen 
s elvégezhető.
z [OK] menüpontot és 
 az  kapcsolót.

 engedélyezése: 

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
# Az Apple CarPlay beállítása
Az Apple CarPlay használata során bizonyos 
felhasználói és járműinformációk (mint pl. a 
jármű tartózkodási helye, sebessége és álla-
pota) kerülnek át az iPhone-ról az Apple 
CarPlay rendszerbe, hogy növeljék a felhasz-
nálói élményt. A képernyőn először hozzá kell 
járulnia ezen információ-megosztáshoz.

!a Párosítsa a head
!b Csatlakoztassa a

USB-kábel segíts
csatlakozóaljzatb
u Amennyiben a

meg, abban a
nem lehet has
keresztüli tölté

1. Válassza ki a
nyomja meg

Az Apple CarPlay
(200.o)
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délyezés), amikor a 
y Choice] (emlékezzen a ki-
N] (bekapcsolva) állapot-
nálatot mindig engedélyezi. (A 

nem jelenik meg újra.)
ltás), amikor a [Remember 
mlékezzen a kiválasztásra) 
solva) állapotban van: nem 
tartalmat.
tás), amikor a [Remember 
mlékezzen a kiválasztásra) 
solva) állapotban van: sem-
nyek között nem fogja engedé-
ó üzenet nem jelenik meg újra.)
z Apple CarPlay beállítást. 

y menü képernyője megjelenik.
sokat az érintőképernyő 

lvégezheti.
t megjelenítése: 
!c A lemondó nyilatkozat megjelenésekor 
válassza ki az [Enable] (engedélyezés) opciót, 
majd nyomja meg az  kapcsolót.
u Állítsa be a [Remember My Choice] (emlé-

kezzen a kiválasztásra) menüpontot [ON] 
(bekapcsolva) állapotra, így a következő 
csatlakozáskor a rendszer nem fog ismét 
rákérdezni.

[Enable] (engedélyezés), amikor a 
[Remember My Choice] (emlékezzen a 
kiválasztásra) [OFF] (kikapcsolva) álla-
potban van: a használatot csak egyszer en-
gedélyezi. (A felugró üzenet a következő 
alkalommal is megjelenik.)

[Enable] (enge
[Remember M
választásra) [O
ban van: a hasz
felugró üzenet 
[Disable] (leti
My Choice] (e
[OFF] (kikapc
engedélyezi a 
[Disable] (letil
My Choice] (e
[ON] (bekapc
milyen körülmé
lyezni. (A felugr

!d Engedélyezze a
(200.o)

!e Az Apple CarPla
A fent leírt beállítá
használatával is e
A felugró üzene
(202.o)

ENT
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pple CarPlay] menüpontot 
z  kapcsolót.

sett eszköz nevét és nyomja 
pcsolót.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
Az Apple CarPlay engedélyezése vagy 
letiltása
!a Válassza ki a [Connected Services] 

(konnektivitási szolgáltatások) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki az [A
és nyomja meg a

!c Válassza ki a kere
meg az  ka

ENT

ENT
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 letiltása:
isable Apple CarPlay] (Apple 
) menüpontot és nyomja meg 
olót a funkció kikapcsolásá-

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.
Az Apple CarPlay engedélyezése:
!d Válassza ki az [Enable Apple CarPlay] (Apple 

CarPlay engedélyezése) menüpontot és 
nyomja meg az  kapcsolót a funkció 
bekapcsolásához [ON].

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Az Apple CarPlay
!d Válassza ki a [D

CarPlay letiltása
az  kapcs
hoz [OFF].

!e Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT ENT
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pple CarPlay] menüpontot 
z  kapcsolót.

sett eszköz nevét és nyomja 
pcsolót.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
Az Apple CarPlay jogi nyilatkozat 
képernyőjén a Kérdezzen rá vagy Ne 
kérdezzen rá opció kiválasztása
!a Válassza ki a [Connected Services] 

(konnektivitási szolgáltatások) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki az [A
és nyomja meg a

!c Válassza ki a kere
meg az  ka

ENT

ENT
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csatlakozáskor:
Ask on Connection] (kérdez-
záskor) menüpontot és nyom-

 kapcsolót a funkció 
z [OFF].

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.
Kérdezzen rá csatlakozáskor:
!d Válassza ki az [Ask on Connection] (kérdez-

zen rá csatlakozáskor) menüpontot és nyom-
ja meg az  kapcsolót a funkció bekap-
csolásához [ON].

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Ne kérdezzen rá 
!d Válassza ki az [

zen rá csatlako
ja meg az 
kikapcsolásáho

!e Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT ENT
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oztatása: (244.o)

asztása
r lecsatlakoztatható. 
utasításait, hogy hogyan 
t az USB-kábelről.
Audiorendszer (Folytatás)
# Az iPhone csatlakoztatása
● Ne hagyja a készüléket a motorkerékpár-

ban (például az ülés alatt). A magas hőmér-
séklettől megsérülhet.

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

● Az iPhone-ok USB-kábel segítségével tölt-
hetők, amennyiben a gyújtáskapcsoló  ál-
lásban 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 esz-

közöket!
● Ha az audiorendszer nem ismeri fel az 

iPhone-t, próbálja meg néhányszor újra-
csatlakoztatni vagy újraindítani.

Az iPhone csatlak

# Az iPhone levál
Az iPhone bármiko
Kövesse az eszköz 
csatlakoztassa le az
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nyő

z Apple CarPlay 
enü képernyőhöz
# Apple CarPlay menü

Apple CarPlay menü képernyő

Térképek

Vissza az Apple CarPlay 
menü képernyőre

Vissza a kezdőképernyőre

ÜzenetekZene
Telefon

Kezdőképer

A
m
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athatja a hangpostáját.

kciót úgy, ahogyan azt az 

 őket.
Audiorendszer (Folytatás)
Telefon
Hozzáférhet a címlistához, hívásokat kezdeményezhet vagy meghallg

Zene
Az iPhone-on tárolt zeneszámokat játssza le.

Térképek
Megjeleníti az Apple CarPlay térképet, és használhatja a navigáció fun
iPhone-on tenné.

Üzenetek
Ellenőrizheti és válaszolhat az üzeneteire vagy éppen felolvastathatja

Honda
Vissza a kezdő képernyőre.

Vissza az Apple CarPlay menüképernyőre.
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gutasítást a párosított 

 
os, hogy azonnal felismeri azt 
en fellépő menetszél vagy kül-
Ebben az esetben próbáljon 
ikrofon helyzetén.

 
os, hogy azonnal felismeri azt 
en fellépő menetszél vagy kül-
Ebben az esetben próbáljon 
ikrofon helyzetén vagy állít-

 magasságán. (306.o)

/D2/D4
# Az Apple CarPlay használata a Siri-vel
A Siri aktiválásához azt először párosítani kell 
a használandó eszközzel, pl. a vezető head-
setével. (167.o)

A Siri aktiválása
!a Indítsa el az Apple CarPlay-t. (198.o)

!b Oldja fel az iPhone zárolását és engedélyez-
ze a Siri-t.
u Amennyiben szükséges, használja az 

iPhone használati útmutatóját.
!c Nyomja előre a  beszédvezérlés kap-

csolót a bal kormányszáron.

!d Adjon egy han
headsetbe.

A Siri nem bizt
a vezetés közb
ső zajok miatt. 
módosítani a m

A Siri nem bizt
a vezetés közb
ső zajok miatt. 
módosítani a m
son a szélvédő

CRF1100A/D

CRF1100A2/A4
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 beszédvezérlés 
mányszáron.
okat az érintőképernyő 
égezheti.

bejegyzett márkavédjegye.
Audiorendszer (Folytatás)

Látogasson el a www.apple.com/ios/siri. 
weboldalra.

A Siri letiltása
Nyomja előre a 
kapcsolót a bal kor
A fent leírt beállítás
használatával is elv

A Siri az Apple Inc. 
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fon Android Auto-hoz való 
 és a kompatibilis alkalma-
 előtt parkoljon le egy biz-
n.
ilyen, az Android telefon 
redő meghibásodásért nem 
et.
zati kapcsolat a környezeti 
nem megfelelő jelerősség 
il, az Android Auto funkció 
 lesz elérhető.

to által nyújtott összes 
latához szükség van egy 
oztatására.
köz csatlakoztatása: 

to nem működtethető az 
n keresztül, amikor a 
 mozgásban van.
Android Auto
Amennyiben egy Android Auto kompatibilis 
Android™ telefont csatlakoztat a rendszerhez 
USB-csatlakozón keresztül, abban az esetben 
használhatja a multifunkcionális kijelzőt (a 
telefon kijelzője helyett) a telefon kezeléséhez, 
a Google Maps™ (navigáció), Üzenetközpont 
és a hangvezérlés funkciók működtetéséhez.
Az Android Auto első használata esetén a 
telefon képernyőn a teljes beállítás elvégzése 
szükséges. Javasoljuk, hogy ezt a beállítást álló 
helyzetben indulás előtt az Android Auto 
használata előtt végezze el.
● Az Android Auto használatához az Android 

Auto applikációt le kell tölteni a telefonra a 
Google Play™ tárhelyről.

● Csak az Android 5.0 vagy újabb verzió 
kompatiblis az Android Auto-val. A 
Bluetooth A2DP nem használható az 
Android telefonokkal.

● Az Android tele
csatlakoztatása
zások elindítása
tonságos helye

● A Honda semm
használatából e
vállal felelősség

● Ha a mobilháló
feltételek vagy 
miatt nem stab
lehet, hogy nem

● Az Android Au
funckió haszná
headset csatlak
Párosított esz
(162.o)

● Az Android Au
érintőképernyő
motorkerékpár
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, Google Maps, Google 
Auto a Google LLC 
gyei.

o működésének feltéte-

űködéséhez kompatibilis 
tív mobilhálózati kapcsolat 
szükséges. Itt a mobilszol-
ott/számlázott költségek 

zerben, hardverben, 
éb az Android Auto műkö-
hoz szükséges technológi-
osítások, továbbá az új 

ormányzati szabályozások 
űködésében és szolgálta-
t vagy esetleges megszű-
Audiorendszer (Folytatás)
● A csatlakoztatott eszköztől és Android 

verziótól függően a kijelzőn megjelenő 
alkalmazások és menüpontok változhatnak.

● Amennyiben az Android telefon csatlakoz-
tatva van az Android Auto-hoz, abban az 
esetben nem lehet használni a Bluetooth® 
Audio funkciót.

● Csatlakoztassa az Android telefont egy 
jóváhagyott USB-kábel segítségével az 
USB-csatlakozóaljzatba. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy az eszközhöz járó USB-
kábelt használja a csatlakoztatáshoz.

● Az audiorendszer lehet, hogy nem lesz 
kompatibilis a legújabb modellel vagy a 
legújabb szoftverrel.

● Az Andorid Auto működésével kapcsolatos 
információkra, illetve arra vonatkozóan, 
hogy az Android Auto mely országokban 
és régiókban érhető el, keresse fel az 
Android Auto honlapját.

● Google, Android
Play és Android 
bejegyzett védje

# Az Android Aut
lei és korlátai

Az Android Auto m
Android telefon, ak
és mobil előfizetés 
gáltatója által nyújt
érvényesek.

Az operációs rends
szoftverben és egy
désének biztosításá
ákban végzett mód
vagy átdolgozott k
az Android Auto m
tásában kimaradás
nést okozhatnak.
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A Honda nem vállal garanciát vagy jótállást az 
Android Auto jövőbeni teljesítményéért vagy 
működéséért.

A harmadik felek által fejlesztett alkalmazások 
is használhatóak, amennyiben azok kompati-
bilisek az Android Auto-val. A kompatibilis al-
kalmazásokkal kapcsolatos információkat 
keresse az Android Auto honlapján.

# A felhasználóra és a járműre vonatkozó 
információk használata

Az Android telefonra, ill. onnan az Android 
Auto által továbbított felhasználói és 
járműinformációk felhasználását és kezelését 
az Android Auto használati feltételei és a 
Google adatvédelmi irányelve szabályozza.
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tban olvassa át a telefonjá-
asználati utasítást.
tkozat megjelenésekor 
able] (engedélyezés) opciót, 
g az  kapcsolót.

emember My Choice] (emlé-
lasztásra) menüpontot [ON] 
 állapotra, így a következő 
r a rendszer nem fog ismét 

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
# Az Android Auto beállítása
Az Android telefon USB-kábellel történő csat-
lakoztatása esetén az Android Auto automati-
kusan bekapcsol.
Az Android Auto használata során bizonyos 
felhasználói és járműinformációk (mint pl. a jár-
mű tartózkodási helye, sebessége és állapota) 
kerülnek át az Android telefonról az Android 
Auto rendszerbe, hogy növeljék a felhasználói 
élményt. A képernyőn először hozzá kell járul-
nia ezen információ-megosztáshoz.
!a Párosítsa a headseteket. (167.o)

!b Csatlakoztassa az Android telefont az USB-
csatlakozóba. (244.o)
u Csak abban az esetben indítsa el az 

Android Auto-t, amennyiben biztonságos 
helyen le tudott parkolni. Amennyiben az 
Android Auto először érzékeli a telefont, 
abban az esetben a telefon beállítást el 
kell végezni, hogy az automatikus párosí-
tás létrejöjjön.

Ezzel kapcsola
hoz tartozó h

!c A lemondó nyila
válassza ki az [En
majd nyomja me
u Állítsa be a [R

kezzen a kivá
(bekapcsolva)
csatlakozásko
rákérdezni.
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z Android Auto beállításokat 

to képernyő megjelenik.
lindításához válassza ki az  
nyomja meg az  

sokat az érintőképernyő 
égezheti.

 megjelenítése: (216.o)

ENT
[Enable] (engedélyezés), amikor a 
[Remember My Choice] (emlékezzen a 
kiválasztásra) [OFF] (kikapcsolva) 
állapotban van: a használatot csak egyszer 
engedélyezi. (A felugró üzenet a következő 
alkalommal is megjelenik.)
[Enable] (engedélyezés), amikor a [Re-
member My Choice] (emlékezzen a kivá-
lasztásra) [ON] (bekapcsolva) állapotban 
van: a használatot mindig engedélyezi. (A fel-
ugró üzenet nem jelenik meg újra.)
[Disable] (letiltás), amikor a [Remember 
My Choice] (emlékezzen a kiválasztásra) 
[OFF] (kikapcsolva) állapotban van: nem 
engedélyezi a tartalmat.
[Disable] (letiltás), amikor a [Remember 
My Choice] (emlékezzen a kiválasztásra) 
[ON] (bekapcsolva) állapotban van: 
semmilyen körülmények között nem fogja 
engedélyezni. (A felugró üzenet nem jelenik 
meg újra.)

!d Engedélyezze a
(214.o)

!e Az Android Au
!f Az applikáció e

gombot, majd 
kapcsolót.

A fent leírt beállítá
használatával is elv

A felugró üzenet
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droid Auto] menüpontot és 
 kapcsolót.

sett eszköz nevét és nyomja 
pcsolót.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
Az Android Auto engedélyezése vagy 
letiltása
!a Válassza ki a [Connected Services] 

(konnektivitási szolgáltatások) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki az [An
nyomja meg az 

!c Válassza ki a kere
meg az  ka

ENT

ENT



215

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

letiltása:
ngedélyezés [Enable] 
 nyomja meg az  
kció bekapcsolásához [OFF].

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ENT
Az Android Auto engedélyezése:
!d Válassza ki az engedélyezés [Enable] 

menüpontot és nyomja meg az  
kapcsolót a funkció bekapcsolásához [ON].

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Az Android Auto 
!d Válassza ki az e

menüpontot és
kapcsolót a fun

!e Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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droid Auto] menüpontot és 
 kapcsolót.

sett eszköz nevét és nyomja 
pcsolót.

ENT
Audiorendszer (Folytatás)
Az Android Auto jogi nyilatkozat képer-
nyőjén a Kérdezzen rá vagy Ne kérdezzen 
rá opció kiválasztása
!a Válassza ki a [Connected Services] (konnekti-

vitási szolgáltatások) menüpontot és nyomja 
meg az  kapcsolót.

!b Válassza ki az [An
nyomja meg az 

!c Válassza ki a kere
meg az  ka

ENT

ENT
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csatlakozáskor:
Ask on Connection] 
satlakozáskor) menüpontot 
 az  kapcsolót a funkció 
z [OFF].

motorozási információkhoz, 
nyőre vagy a kezdőképernyő-

sokat az érintőképernyő 
lvégezheti.

ENT
Kérdezzen rá csatlakozáskor:
!d Válassza ki az [Ask on Connection] 

(kérdezzen rá csatlakozáskor) menüpontot 
és nyomja meg az  kapcsolót a funkció 
bekapcsolásához [ON].

!e Térjen vissza a motorozási információkhoz, 
az előző képernyőre vagy a kezdőképernyő-
re. (42.o)

A fent leírt beállításokat az érintőképernyő 
használatával is elvégezheti.

Ne kérdezzen rá 
!d Válassza ki az [

(kérdezzen rá c
és nyomja meg
kikapcsolásáho

!e Térjen vissza a 
az előző képer
re. (42.o)

A fent leírt beállítá
használatával is e

ENT
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fon szétcsatlakoztatása
bármikor lecsatlakoztatható.
tasításait, hogy hogyan csat-
USB-kábelről.
Audiorendszer (Folytatás)
# Az Android telefon csatlakoztatása
● Ne hagyja a készüléket a motorkerékpár-

ban (például az ülés alatt)! A magas hőmér-
séklettől megsérülhet.

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

● Az Android telefonok USB-kábel segítségé-
vel tölthetők, amennyiben a gyújtáskapcso-
ló  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!
● Ha az audiorendszer nem ismeri fel az 

Android telefont, próbálja meg néhányszor 
újracsatlakoztatni vagy újraindítani.
Az Android telefon csatlakoztatása 
(244.o)

# Az Android tele
Az Android telefon 
Kövesse az eszköz u
lakoztassa le azt az 
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nyő

pjen az Android 
uto képernyőre
# Alkalmazásindító képernyő

Lépjen az 
alkalmazásindító 
képernyőre

Üzenet-
központ

TelefonTérképek

Kezdőképer

Lé
A

Hang-
vezérlés

Kilépés

Alkalmazásindító képernyő
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ciót úgy, ahogyan azt az 
adatbevitel a billentyűzet 
és vagy adatbevitel 

 a hangüzeneteket.
Audiorendszer (Folytatás)
Térképek
Megjeleníti a Google Maps térképet és használhatja a navigáció funk
Android telefonon tenné. A jármű mozgása közben nem lehetséges 
használatával. Állítsa meg a járművet egy biztonságos helyen a keres
elvégzése érdekében.

Telefon
Kezdeményezzen vagy fogadjon telefonhívásokat és hallgassa vissza

 Hangvezérlés
Hangvezérlés használata

 Üzenetközpont
Nézze vissza a hívásokat, üzeneteket és figyelmeztetéseket.

Lépjen az alkalmazásindító képernyőre
Az alkalmazásindító megnyílik.

Kilépés
Vissza a kezdőképernyőre.
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iatt. Ebben az esetben 
ítani a mikrofon helyzetén 
lvédő magasságán.

 néhány példa található a 
asításaival kapcsolatban:
etre.
eségemet.
ondához.
elistámat.
et a feleségemnek.
boltot.

ókkal kapcsolatban keresse 
to honlapját.
# A hangvezérlés használata
A hangvezérlés aktiválásához azt először 
párosítani kell a használandó eszközzel, pl. a 
headsettel. (167.o)

Nyomja előre a  hangvezérlés kapcsolót a 
bal kormányszáron az Android Auto 
hangvezérlés működtetéséhez.
A hangvezérlés aktiválható az  ikon kiválasz-
tásával is.

A hangvezérlés nem biztos, hogy azonnal 
felismeri a vezetés közben fellépő menetszél 

vagy külső zajok m
próbáljon módos
vagy állítson a szé

Az alábbiakban
hangvezérlés ut
● Válasz az üzen
● Tárcsázza a fel
● Navigáljon a H
● Játssza le a zen
● Küldjön üzenet
● Hívja fel a virág

Bővebb informáci
fel az Android Au



 róla, hogy a motorleállító 
ban van-e.
áskapcsolót  állásba.
váltót üresbe (az  vissza-
 húzza be a kuplungkart, 

en tudja beindítani a motor-
, hogy az oldaltámasz fel 

ercen belül nem indul, kapcsolja a 
 várjon 10 másodpercet a követke-
y az akkumulátor ismét feltöltőd-

as alapjárat és a motor túlpörge-
ufogórendszer károsodásához 

ban a gázkar rángatása vagy az 5 
 alapjárat a kipufogó-könyökök 
ti elő.
ázkar teljesen nyitott állapotában.

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

!a Győződjön meg
kapcsoló  állás

!b Kapcsolja a gyújt
!c Állítsa a sebesség

jelző világít) vagy
hogy sebességb
kerékpárt, feltéve
van hajtva.

CRF1100A/A2/A4 FIGYELEM
● Ha a motor 5 másodp

gyújtást  állásba és
ző indítózás előtt, hog
hessen.

● A hosszan tartó mag
tése a motor és a kip
vezethet.

● A felmelegedési fázis
percig is tartó magas
elszíneződését idézhe

● A motor nem indul a g
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 indul:
 a gázt és nyomja le a 

ombot 5 másodpercig.
e meg a normális indítási 

indult és az alapjárat egyenet-
kis gázt.
m indul, várjon 10 másod-
megismételné az !a és !b lé-

m indul (309.o)
!d Nyomja meg a   gombot 
gázadás nélkül.
u Ha a motor nem indítható, enyhén adjon 

gázt (a holtjátékot leszámítva 3 mm-t 
húzza be a gázkart) és nyomja meg az 
indítógombot.

Ha a motor nem
!a Adja rá teljesen

  g
!b Ezután ismételj

műveletsort.
!c Ha a motor be

len, adjon egy 
!d Ha a motor ne

percet, mielőtt 
péseket.

# Ha a motor ne

START

Kb. 3 mm, holtjáték nélkül

START
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 róla, hogy a motorleállító 
ban van-e.
áskapcsolót  állásba.
 a sebességváltó üresben 
szajelző világít).

ercen belül nem indul, kapcsolja a 
 várjon 10 másodpercet a követke-
y az akkumulátor ismét feltöltőd-

as alapjárat és a motor túlpörge-
ufogórendszer károsodásához 

ban a gázkar rángatása vagy az 5 
 alapjárat a kipufogó-könyökök 
ti elő.
ázkar teljesen nyitott állapotában.
A motor beindítása (Folytatás)

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

!a Győződjön meg
kapcsoló  állás

!b Kapcsolja a gyújt
!c Ellenőrizze, hogy

legyen (az  vis

CRF1100D/D2/D4 FIGYELEM
● Ha a motor 5 másodp

gyújtást  állásba és
ző indítózás előtt, hog
hessen.

● A hosszan tartó mag
tése a motor és a kip
vezethet.

● A felmelegedési fázis
percig is tartó magas
elszíneződését idézhe

● A motor nem indul a g

N
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m indul (223.o)

 a motort
sához tegye a sebességváltót 
isszajelző világít).
 a gyújtást  állásba kapcsol-
 a motor sebességben van, a 
lung kinyomott állásában fog 

jtáskapcsolót  állásba.
 húzza be a parkolófék-kart. 
!d Nyomja meg a   gombot 
gázadás nélkül.
u Ha a motor nem indítható, enyhén adjon 

gázt (a holtjátékot leszámítva 3 mm-t húz-
za be a gázkart) és nyomja meg az indító-
gombot.

!e Elindulás előtt engedje ki a parkolófék-kart. 
(131.o)

# Ha a motor ne

Amikor leállítja
!a A motor leállítá

üresbe (az  v
u Amennyiben

ja, miközben
motor a kup
leállni.

!b Kapcsolja a gyú
!c Parkolás esetén

(131.o)

START

Kb. 3 mm, holtjáték nélkül

N



árja egy automatikusan ve-
bességváltóval van felszerel-
 történhet automatikusan 
 kapcsolással (MT-mód).
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Sebességváltás
A motorkerékpár sebességváltója 6 előreme-
neti sebességfokozattal rendelkezik.

Ha kihajtott oldaltámasz mellett kapcsol 
sebességfokozatba, a motor leáll.

Az Ön motorkerékp
zérelt 6 fokozatú se
ve. A sebességváltás
(AT-mód) vagy kézi

CRF1100A/A2/A4

N

1

2 3 4 5 6

CRF1100D/D2/D4
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pcsoló
-kapcsoló

AT-
mód

MT-
mód

1. szint

2. szint

3. szint
Duplakuplungos sebességváltó

A vezető igényeinek és a vezetési körülmé-
nyek teljes körű kiszolgálásának érdekében a 
sebességváltó három különböző üzemmód-
dal rendelkezik: az AT-móddal (tartalmazza a 
normál D-módot és a sportosabb S-mód há-
rom fokozatát), valamint az MT-móddal (ma-
nuális mód), ami 6 fokozatú kézi kapcsolású 
sebességváltóként működik.
u Mindig a javasolt gumiabroncsokat és fogas-

kerekeket használja a DCT-sebességváltó 
megfelelő működése érdekében.

A motor beindítását követően a duplakuplun-
gos váltó egy önellenőrzést végez.

„ ” jelenik meg néhány másodpercre a foko-
zatkijelző helyén, majd kialszik. Amíg a „ ” lát-
ható, addig nem lehet fokozatot váltani.

CRF1100D/D2/D4 N-D ka
AT/MT
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fokozat és D-mód 

 áll és a motor alapjáraton 

 teljesen zárva. A gázkar 
ett nem lehet N-fokozatból 
lni.
gnak, nem lehet N-fokozat-
csolni.
l van hajtva.

ak elkerülése érdekében ne hasz-
y a motorkerékpárt emelkedőn 
Sebességváltás (Folytatás)
Üres (N): Az üres fokozatot automatikusan 
választja ki a rendszer a gyújtás  állásba 
kapcsolását követően.
Ha az üres fokozatot nem választja ki a 
rendszer a gyújtás  állásba kapcsolását 
követően.
u A rendszer működtetéséhez kapcsolja a gyúj-

táskapcsolót , majd pedig ismét  állásba.
u Amennyiben az üres fokozatot nem 

választotta ki a rendszer a gyújtáskapcsoló , 
majd pedig ismét  állásba történő kapcsolását 
követően. (315.o)
Kattogó hangot hallhat, amikor a sebesség-
váltó üres (N) fokozatba kapcsol. Ez normális 
jelenség.

Mikor válthat N-
között?
u A motorkerékpár

jár.
u A gázkar nincsen

nyitott állása mell
D-módba kapcso

u Ha a kerekek foro
ból D-módba kap

u Az oldaltámasz fe
FIGYELEM
A kuplung károsodásán
nálja a gázkart arra, hog
felfelé állva megtartsa!
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módban akkor érdemes ezt 
ületesen szeretne közleked-

 közben, hegynek felfelé 
.
 fokozatban állítható.
ódban (kézi kapcsolású 
ségfokozat közül választhat.
AT-mód: ebben a módban a sebesség-
fokozatok automatikusan kerülnek kiválasz-
tásra a vezetési körülményeknek megfelelően.
Továbbá AT-módban a felfelé váltás (+) és a 
visszafelé váltás (-) kapcsolók segítségével is 
válthat átmenetileg felfelé vagy lefelé. Ezeket 
a kapcsolókat akkor használhatja, amikor 
például kanyarodás előtt stb. átmenetileg 
szeretne visszakapcsolni (232.o)

Az AT-módon belül két további váltási mód 
kínálkozik: a D- és az S-mód.
D-mód (AT): ez az alaphelyzet az AT-mód 
esetében. A D-módot normál vezetési 
körülményekhez és üzemanyag-takarékos 
vezetéshez érdemes választani.

S-mód (AT): AT-
választani, ha lend
ni, például előzés
vagy elinduláskor
Az S-mód három
MT-mód: MT-m
működés) 6 sebes
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-mód között
/MT-kapcsolót ( !e).
ialszik, ha az MT-mód kerül 

-kijelző az aktuális sebes-
tja MT-módban ( !f).

T-
oló
Sebességváltás (Folytatás)
Az üres (N) és AT/MT-mód közötti váltás

Váltás üres fokozatból (N) AT-módba
A D-mód visszajelző megjelenik és egy D betű 
látszik a fokozatkijelzőn, miközben az egyes 
sebességi fokozat kerül kiválasztásra.
Nyomja meg az N-D kapcsoló  oldalát 
(!a).
Váltás AT- vagy MT-módból üres 
fokozatba
Nyomja meg az  gombot az N-D kapcsolón 
(!b).

Váltás D- és S-mód között AT-módban
Nyomja meg az N-D kapcsoló  oldalát. A 
sebességfokozat-kijelzőn az S vagy D jelenik 
meg. (!c, !d).

Váltás AT- és MT
Nyomja meg az AT
Az AT-visszajelző k
kiválasztásra ( !f).
A sebességfokozat
ségfokozatot muta

D-S

N

D-S AT/M
kapcs
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zat a gyújtás  állásba 
ppen az S-módból való 
ögzítve marad.

2. szint 3. szint

otorfordulatszám a 
velésével érhető el.
Az S-mód fokozat kiválasztása AT-
módban
Miközben S-módban van, nyomja meg az N-
D kapcsoló  oldalát (!a).
u Teljesen engedje vissza a gázkart. Majd 

válassza ki a kívánt S-mód fokozatot.

A kiválasztott foko
kapcsolása vagy é
kilépés esetén is r

D-S

1. szint

2. szint

3. szint
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 
N-D kapcsoló  oldalát.D-S
Nyomja meg az N-D kapcsoló 

 oldalát.D-S

N-D kapcsoló

1. szint

Magasabb m
fokozatok nö
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láshoz engedje el a kap-
a meg újra.

isszaváltás, ha a motor 
Sebességváltás (Folytatás)
Motorozás MT-módban
Váltson felfelé és lefelé a (+) és (−) kapcsolókkal.
A kiválasztott fokozat megjelenik a fokozat-
kijelzőn.
u Ha az MT-mód kerül kiválasztásra, a 

sebességváltó nem kapcsol fel automatikusan. 
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 elindulni, 
még MT-módban is.

Sebességváltás
Felfelé váltás:
Nyomja meg a felfelé váltás (+) kapcsolót 
(!g).
Lefelé váltás:
Nyomja meg a lefelé váltás (−) kapcsolót (!h).
A kapcsoló folyamatos nyomásával nem lehet 
folyamatosan sebességet váltani.

A következő kapcso
csolót, majd nyomj

Váltási határok
Nem lehetséges a v
ettől túlpörögne.
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hat, különösen hegynek fel- 
skor.

utomatikát lehetőleg egye-
galmú autópályán használja. 
sban, kanyargós utakon 
si körülmények között!

IGYÁZAT
 automatika nem megfe-
súlyos sérülést vagy ha-
etekhez vezethet!

ználja, ha gyér forgalmú 
d ideális időjárási viszo-
Sebességtartó automatika
A sebességtartó rendszer lehetővé teszi egy 
állandó sebesség tartását egy megadott tarto-
mányon belül.
A rendelkezésre álló sebességtartomány és a 
hozzá tartozó sebességfokozat az alábbiak-
ban található.

Ha a sebességtartó automatika be van 
kapcsolva, a motorkerékpár sebessége kis 

mértékben változ
vagy lefelé haladá

A sebességtartó a
nes vonalú, kis for
Ne használja váro
vagy rossz időjárá

Beállítható sebesség-
tartomány 50-től 160 km/h-ig
Hozzá tartozó 
sebességfokozat 4-6. fokozat

Beállítható sebesség-
tartomány 50-től 160 km/h-ig
Hozzá tartozó 
sebességfokozat 3-6. fokozat

CRF1100A/A2/A4

CRF1100D/D2/D4

3V
A sebességtartó
lelő használata 
lált okozó bales

Csak akkor has
autópályán hala
nyok között!
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 Sebességtartó 
automatika fő 
visszajelző

 Sebességtartó 
automatika beállít-
va visszajelző

SET

 Sebességtartó 
automatika fő 
kapcsoló

  
Sebességtartó 
automatika kar
Sebességtartó automatika (Folytatás)
# A sebességtartó automatika beállítása
!a Bizonyosodjon meg róla, hogy az utazási 

sebesség és a sebességfokozat a megadott 
működési tartományon belül van.
Az ezen a tartományon kívül eső sebességet 
a rendszer nem képes eltárolni.

!b Nyomja meg a sebességtartó automatika  
főkapcsolóját. (A  sebességtartó automa-
tika fő visszajelző megjelenik.)

!c Gyorsítson a tartani kívánt sebességre.
!d Nyomja meg a   sebes-

ségtartó automatika kart  irányba. 
(A  sebességtartó automatika beállítva 
visszajelző megjelenik.) A jelenlegi utazóse-
besség a rendszerben rögzítésre kerül.

SET
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 gyors érintés (megnyomás 
bármelyik oldalon a sebes-
agy 1 mph értékkel változ-
lométeróra mértékegységé-
ól függően).
artományon kívül eső sebes-
ik meg (megáll a felső és az 
en kívül).

besség folyamatos 
y csökkentése
sebesség növeléséhez: 
 és tartsa nyomva a 

 sebességtartó auto-
 oldalra.

a járművet automatikusan 
rsítani. Amennyiben elérte a 
ebességet, engedje el a 

 sebességtartó auto-

  sebességtartó 
kar folyamatosan nyomva 
# A beállított sebesség módosítása
A beállított sebesség finombeállítása
!a Válassza ki a motorozási információt. 

(42.o)

!b A beállított sebesség növeléséhez: érintse 
meg a   sebességváltó 
automatika kart  irányba.
A beállított sebesség csökkentéséhez: érintse 
meg a   sebességváltó 
automatika kart  irányba.

!c A multifunkcionális kijelzőn megjelenik a 
beállított sebesség.

Minden egyes
és elengedés) 
séget 1 km/h v
tatja meg (a ki
nek beállítását
A beállítható t
ség nem jelen
alsó határérték

A beállított se
növelése vag
● A beállított 

nyomja meg
 

matika kart 
A rendszer 
fogja felgyo
megfelelő s

 
matika kart.
Ha a 
automatika 

Sebességtartó automatika beállított 
sebesség
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ég manuális növelése
gével gyorsítson fel a kívánt 

engedje el a  
égtartó automatika kart 
.

anuális növelése
lja a jól ismert hagyomá-

sségre való visszatéréshez 
gyja a motorkerékpárt féke-
i. A sebességtartó automati-
eállított sebességen fogja a 
tartani.
Sebességtartó automatika (Folytatás)
van  oldalra, abban az esetben 
a beállított sebesség megáll a felső beál-
lítható hatértékén a multifunkcionális ki-
jelzőn.

● A beállított sebesség csökkentéséhez: 
nyomja meg és tartsa nyomva a 

  sebességváltó auto-
matika kart  irányba. A rendszer 
automatikusan lelassítja a motorkerék-
párt. Amennyiben elérte a megfelelő se-
bességet, engedje el a  

 sebességtartó automatika kart.
Ha a   sebességtartó 
automatika kar folyamatosan nyomva 
van  oldalra, abban az esetben 
a beállított sebesség megáll az alsó be-
állítható hatértékén a multifunkcionális 
kijelzőn.

A beállított sebess
!a A gázkar segítsé

sebességre.
!b Nyomja meg és 

 sebess
 oldalra

A járműsebesség m
!a A gázkart haszná

nyos módon.
!b A beállított sebe

zárja a gázt és ha
zés nélkül guruln
ka a korábban b
motorkerékpárt 
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ó automatika vissza-

 a sebesség 50 km/h felett 
 meg és engedje el a 

 sebességtartó auto-
 oldalra.

 a sebesség 50 km/h alatt 
r segítségével növelje a se-
 km/h fölé, majd nyomja 
edje el a   
tó automatika kart  
# A sebességtartó automatika kikapcsolása
A rendszer kikapcsolása
● Nyomja meg a sebességtartó automatika 

főkapcsolót. (A  sebességtartó automati-
ka fő visszajelző kialszik és a beállított se-
bességérték törlődik a memóriából.)

A rendszer ideiglenes kikapcsolása
!a A rendszer ideiglenes kikapcsolásához vé-

gezze el az alábbi műveletek egyikét. (A 
 sebességtartó automatika beállítva 

visszajelző ideiglenesen kialszik, de a sebes-
ség nem törlődik a memóriából.)
● Alkalmazza a fékkart vagy a fékpedált.
● Forgassa a gázkart az automatikusan 

beállított zárt helyzeten túl a lassítás irá-
nyába.

●
Húzza be a kuplungkart vagy működtes-
se a fokozatváltó kart.

!b A sebességtart
kapcsolása:
● Amennyiben

van, nyomja
 

matika kart 
● Amennyiben

van, a gázka
bességet 50
meg és eng
sebességtar
oldalra.SET

CRF1100A/A2/A4



csol, ha:
et;

pcsolva;
 lassulása normális 

omja a vészvillogó 

a bekapcsol

t oldali irányjelző villog

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

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

mértékű lesz;
● a vezető megny

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen féke-
zés történik

A féklámp

Mindké

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

u A vészfékezést jelző vészvillogó nem lép mű-
ködésbe, ha a vészvillogó be van kapcsolva.

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



ény automatikus ki- és 
lasztása

inden egyes  állásba 
en a nappali menetfény 
n bekapcsolásra kerül.

ort.
ációk közül válassza ki a 
nyt (DRL) az  
segítségével.
gy húzza hátra az  funk-
 menetfény automatikus 
olásához vagy kikapcsolásá-

előre az  funkciókart
tra az  funkciókart
240
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DRL (Nappali menetfény)
Amikor a fényszóró (tompított/távolsági) 
kapcsoló a  pozícióba van kapcsolva, 
a fényszóró és a nappali menetfény (DRL) 
automatikusan bekapcsolódik a külső 
fényerősségtől függően.
Minél világosabb van, annál erősebb lesz a 
nappali menetfény fényerőssége, majd 
sötétedés során a fényerősség szintje visszaáll 
a helyzetjelző lámpa szintjére.

A nappali menetf
bekapcsolás kivá
A gyújtáskapcsoló m
kapcsolását követő
(DRL) automatikusa
!a Indítsa be a mot
!b A felugró inform

nappali menetfé
funkciókapcsoló 

!c Nyomja előre va
ciókart a nappali
[AUTO] bekapcs
hoz [Dismiss].

Nappali menetfény (DRL)

Nyomja 
Húzza há
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Kanyarfényszóró
A kanyarfényszóró kanyarodáskor megvilágít-
ja az utat a járműmozgás ívének megfelelően.
Üzemeltetési feltételek:
● A fényszóró bekapcsolt állapota esetén.
● A jármű sebessége nagyobb mint 10 km/h.
● Amennyiben a jármű balra vagy jobbra dől.
A dőlésszögtől függően 3 különböző fokozat-
ban világít.

CRF1100A2/A4/D2/D4

Kanyarfényszóró



itása
öltő sapka nyitásához 
let, helyezze be a 
rdítsa el a kulcsot az óra 
ő irányba.

rása
tően nyomja be a helyére a 
 be nem záródik.
t és hajtsa vissza a fedelet.
ehető ki, ha az üzemanyag-
 nincsen lezárva.

GYÁZAT
yúlékony és robbanékony 
ggal tevékenykedik, könnyen 
vedhet.
 és mindenféle hőt, szikrát 
 távol a motorkerékpártól!
oglalkozzon üzemanyaggal.
l a kicsepegett üzemanyagot!
242
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Tankolás

Ne töltsön üzemanyagot a lemez magassága 
fölé!
Üzemanyag típus: csak ólommentes benzin
Üzemanyag oktánszám: az Ön motorke-
rékpárját az optimális teljesítmény érdekében 
91-es vagy magasabb oktánszámú üzem-
anyag használatához tervezték.
Üzemanyagtank térfogat:

 18,8 l
 24,8 l

# Tankolás és üzemanyag útmutató (16.o)

A tanksapka kiny
Az üzemanyag-bet
nyissa fel a zárfede
gyújtáskulcsot és fo
járásával megegyez
A tanksapka lezá
!a A tankolást köve

tanksapkát, amíg
!b Vegye ki a kulcso

u A kulcs nem v
betöltő sapka

Gyújtáskulcs Zárfedél

Tanksapka
Szintlemez

CRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4

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

vagy tüzet tartson
● Csak nyílt térben f
● Azonnal törölje fe
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 lemerülésének megakadályo-
 csak járó motor mellett hasz-
óaljzatot.

lja a kiegészítő csatlakozóalj-
rja le annak megakadályozá-

en anyag kerüljön a 
ba.
t eszközöket biztonságosan 
e okozzanak sérülést.

egészítők használata károsodást 
óban.
sználja nedves körülmények vagy a 
ása közben!
ozó vezetéke ne csípődjön be vagy 

ozó vezetéke ne akadályozza a 
 kezelőelemek használatát!
Kiegészítő csatlakozóaljzat
A kiegészítő csatlakozóaljzat a bal oldali első 
idom belső részén található.
A kiegészítő csatlakozót csak saját felelőssé-
gére használja. A Honda nem vállal semmilyen 
felelősséget az ezzel kapcsolatosan keletke-
zett károkért.

Nyissa fel a fedelet, hogy hozzáférjen a csatla-
kozóaljzathoz.
Teljesítménye: 24 W (12 V, 2 A).

u Az akkumulátor
zása érdekében
nálja a csatlakoz

u Ha nem haszná
zatot, mindig zá
sára, hogy ideg
csatlakozóaljzat

u A csatlakoztatot
rögzítse, hogy n

CRF1100A2/A4/D2/D4

Fedél

Kiegészítő csatlakozóaljzat

FIGYELEM
● A nem megfelelő ki

okozhat a csatlakoz
● A csatlakozót ne ha

motorkerékpár mos
● A kiegészítő csatlak

törjön meg!
● A kiegészítő csatlak

kormányzást vagy a



atlakoztatása
et, hogy hozzáférjen az USB 
kozóaljzathoz.

Fedél

óaljzat
244

Üzem
eltetési útm

utató

USB-csatlakozóaljzat
Az USB-csatlakozóaljzat a jobb oldali első 
irányjelző burkolat mögött található 
( ) vagy a jobb oldali belső panel 
borítás alatt ( ).
Az USB-eszközöket csak saját felelősségére 
használja. A Honda nem vállal semmilyen 
felelősséget az USB-eszközökkel 
kapcsolatosan keletkezett károkért.

Csak az alábbi specifikációval rendelkező 
USB-eszközök csatlakoztathatóak.
Nyissa fel a fedelet, hogy hozzáférjen a 
csatlakozóaljzathoz.
Teljesítménye:
7,5 W (5 V, 1,5 A).

Az USB-eszköz cs
!a Nyissa fel a fedel

kiegészítő csatlaCRF1100A/D
CRF1100A2/A4/D2/D4 USB-csatlakoz
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 lemerülésének megakadályo-
 csak járó motor mellett hasz-
óaljzatot.

lja a kiegészítő csatlakozó-
 zárja le annak megakadályo-
gen anyag kerüljön a csatla-

t eszközöket biztonságosan 
e okozzanak sérülést.

SB-eszközök használata károsodást 
óban.
sználja nedves körülmények vagy a 
ása közben!
ípődjön be vagy törjön meg!
adályozza a kormányzást vagy a 
álatát!
!b Csatlakoztassa a megfelelő USB-kábelt az 
USB-csatlakozóaljzathoz.

!c Vezesse el a kábelt a bevágás mentén.
!d Vezesse el az USB-kábelt, majd csukja le a 

fedelet.

u Az akkumulátor
zása érdekében
nálja a csatlakoz

u Ha nem haszná
aljzatot, mindig
zására, hogy ide
kozóaljzatba.

u A csatlakoztatot
rögzítse, hogy n

USB-kábel

Fedél

Bevágás
Mélyedés

FIGYELEM
● A nem megfelelő U

okozhat a csatlakoz
● A csatlakozót ne ha

motorkerékpár mos
● Az USB-kábel ne cs
● Az USB-kábel ne ak

kezelőelemek haszn



álja a sisaktartót, ha a 
rkol.

volítása (275.o)

GYÁZAT
 sisaktartón lógó bukó-

veszélyes: beakadhat a 
gy futóműbe, ezáltal 

los balesetet okozva.

álja a sisaktartót, ha a 
arkol. Ne motorozzon 
tett sisakkal!
246

Üzem
eltetési útm

utató

A felszerelések tárolása
Sisaktartó
A sisaktartó az utasülés alatt található.

u Csak akkor haszn
motorkerékpár pa

# Az utasülés eltáSisakrögzítő kábel

D-karika a sisakon

Sisakrögzítő kábel

Sisaktartó

3VI
A motorozás egy
sisakkal nagyon 
hátsó kerékbe va
súlyos, akár halá

Csak akkor haszn
motorkerékpár p
sisaktartón rögzí
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

a vezetőülés hátoldalán 

ltávolítása (273.o)

a

Sisakrögzítő kábel
A sisakrögzítő kábel a hátsó sárvédőre rögzít-
ve található az utasülés alatt.

# Az utasülés eltávolítása (275.o)

Irattartó táska
Az irattartó táska 
található.

# A vezetőülés e

Sisakrögzítő 
kábel Irattartó tásk
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Üzem
eltetési útm

utató

a szerszámosdobozban 

boz kiszerelése 

Szerszámosdoboz
A felszerelések tárolása (Folytatás)
Biztosítékcsipesz, imbuszkulcs, normál/
csillagcsavarhúzó, csavarhúzónyél
Az imbuszkulcs, a normál/csillagcsavarhúzó, 
csavarhúzó nyél és a biztosítékcsipesz az 
utasülés alsó részére rögzítve található.

# Az utasülés eltávolítása (275.o)

Szerszámkészlet
A szerszámkészlet 
található.

# A szerszámosdo
(276.o)

Imbuszkulcs

BiztosítékcsipeszCsavarhúzónyél

Normál/csillag-
csavarhúzó Szerszámkészlet
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Üzem
eltetési útm

utató
Hátsó csomagtartó
Ne lépje túl az engedélyezett maximális 
tömeget!
A teljes terhelhetőség: 10 kg

Hátsó csomagtartó
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A karbantartás fontossága

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

ell eldöntenie, mely karban-
t képes önállóan elvégezni.

esse ezeket az útmutatásokat.
rt és vegye ki a kulcsot.
rkerékpárt szilárd felületű, 
a az oldaltámaszt vagy egy 
nyt használva.
ne érjen a motorhoz, kipufo-
 és egyéb forró alkatrészhez, 
ek, mivel megégetheti magát!
dokolt esetben, jól szellőző 
tsa be.

rbantartás

A motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen 
a biztonság és a befektetett érték megóvása, a 
teljesítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
csökkentése érdekében. A karbantartás a tulaj-
donos felelőssége. Minden elindulás előtt ellen-
őrizze motorkerékpárját és végezze el a 
Karbantartási tervben javasolt karbantartásokat. 
2 252. oldal

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

Karbantartáskor köv
● Állítsa le a moto
● Állítsa le a moto

egyenletes talajr
karbantartó állvá

● Szervizelés előtt 
góhoz, fékekhez
amíg le nem hűln

● A motort csak in
helyiségben indí

A karbantartás fontossága

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

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos ka



Karbantartási terv
ereplő karbantartási 
 fenntartási költség része, 
iz felszámít Önnek. Őrizze 
 a motorkerékpár eladásra 
ylatokat a járművel együtt 
j tulajdonosnak.

ja, hogy minden elvégzett 
tán a szakember tegyen 
rékpárral.
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Karbantartás

A
b
m
é

A
é
s
d
k
z
t
F
k

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

rdekében szükséges.

 karbantartási munkálatokat, a Honda elvárásai 
s előírásai szerint, megfelelően képzett és fel-
zerelt szerelőnek kell elvégeznie. Márkakereske-
ője ezeknek tökéletes birtokában van. A 
arbantartások pontos dokumentációjának ve-
etése segít a motorkerékpár megfelelő karban-
artásában.
igyeljen oda, hogy aki elvégzi a szerviztevé-
enységet, kitöltse a megfelelő rovatot.

Minden, a tervben sz
munkálat a szokásos
melyet a márkaszerv
meg a számlákat. Ha
kerül, ezeket a bizon
tovább kell adni az ú

A Honda azt javasol
szerelési munkálat u
próbautat a motorke
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Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám36 48

24 32
–

242
294

–
–
–
–
–
–
–
–

3 évente 280
–
–
–

rbantartási jelmagyarázat
:

:
:
:

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

ellenőrzés 
2 257. oldal

Gyakoriság*1

× 1000 km 1 12 24
× 1000 mi 0,6 8 16

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Forgattyúsház-szellőző*3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Kuplungolaj-szűrő*6

Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *5

Hűtőrendszer
Másodlagos levegőellátó rendszer
Károsanyag-kibocsátás szabályzó rendszer

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

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

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

ED, II ED, III ED típusok
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Karbantartás

karbantartást, ha esőben vagy teljes 
ás esetén gyakrabban végeztesse el a 
kell elvégeztetni.

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám48

32
–

  287
–

2 évente 282
283
257
285
284

–
–
–

291
286

–
–

:  265, 289
–

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 
gázzal közlekedik.

*4: TEREPEN való motoroz
szervizelést.

*5: A cserét szakemberrel 
*6: Csak CRF1100D/D2/D4
*7: Csak CRF1100A/A2/A4

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2 257. oldal

Gyakoriság*1

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

Kipufogógáz-szabályzó kábel
Hajtólánc*4 Minden 1000 km (600 mi):
Hajtólánc-vezető*4

Fékfolyadék *5

Fékbetétkopás
Fékrendszer
Féklámpa-kapcsoló
Fékzárműködés*6

Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungrendszer*7

Oldaltámasz
Futómű
Csavarok, anyák, rögzítők*4

Kerekek/gumiabroncsok*4 Minden 6000 km (4000 mi)
Kormánynyak csapágyak
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Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám0 36

0 24
–

242
294
–
–

ként: –
–
–
–
–
–

3 évente 280
–
–
–

arbantartási jelmagyarázat
:
:
:
:

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

ellenőrzés 
2 257. oldal

Gyakoriság*1

× 1000 km 1 6 12 18 24 3
× 1000 mi 0,6 4 8 12 16 2

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Forgattyúsház-szellőző*3

Gyújtógyertya 24000 km-enként: , 48 000 km-en
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Kuplungolaj-szűrő*6

Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *5

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

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

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

GS, III GS típus
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ás esetén gyakrabban végeztesse el a 
kell elvégeztetni.

Éves 
ellenőrzés

Rendszeres 
csere

Lásd: 
oldalszám36

24
–

287
–

2 évente 282
283
257
285
284
–
–
–

291
286
–
–

265, 289
–

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: TEREPEN való motoroz
szervizelést.

*5: A cserét szakemberrel 
*6: Csak CRF1100D/D2/D4
*7: Csak CRF1100A/A2/A4

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2 257. oldal

Gyakoriság*1

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

Kipufogógáz-szabályzó kábel
Hajtólánc*4 Minden 1 000 km (600 mi):  
Hajtólánc-vezető*4

Fékfolyadék *5

Fékbetétkopás
Fékrendszer
Féklámpa-kapcsoló
Fékzárműködés*6

Fényszóró vetítési távolság
Világítás/kürt
Motorleállító kapcsoló
Kuplungrendszer*7

Oldaltámasz
Futómű
Csavarok, anyák, rögzítők*4

Kerekek/gumiabroncsok*4

Kormánynyak csapágyak
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Karbantartás
Karbantartási alapelvek

őrizze az állapotát és a 
je meg és állítsa be, ha 
. oldal
enőrizze a működését;
ek: ellenőrizze a fékfolyadék-
tétkopást 2 282., 2 283. oldal
 győződjön meg a lámpák, az 
ürt megfelelő működéséről.
csoló – ellenőrizze helyes 
. oldal

rizze a működését;
tékot, ha szükséges 

jtáslekapcsoló rendszer – 
 megfelelően működik-e 

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

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

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

visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e 2 294. oldal

● Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás 2 278. oldal

● Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás 2 280. oldal

● Hajtólánc – ellen
feszességét, ken
szükséges 2 287

● Fékrendszer – ell
Első és hátsó fék
szintet és a fékbe

● Világítás és kürt –
irányjelzők és a k

● Motorleállító kap
működését 2 118

●
Kuplung – ellenő
Állítsa be a holtjá
2 291. oldal

● Oldaltámasz gyú
ellenőrizze, hogy
2 286. oldal

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

Elindulás előtti ellenőrzés

CRF1100A/A2/A4
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YÁZAT
nda alkatrészek 
s vagy akár halálos 

het.

etén csak eredeti 
k megfelelő minőségű, 

hoz tervezett és 
trészt használjon.

Színkód címke
Terepen való motorozás előtt ellenőrizze az 
alábbiakat is:
● A küllők legyenek meghúzva. Ellenőrizze, 

hogy a felnik nem sérültek-e 2 289. oldal
● Figyeljen oda, hogy az üzemanyag-betöltő 

sapkát jól meghúzza 2 242. oldal
● Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza kábelek és 

egyéb rendellenességek.
● Az anyák, csavarok és rögzítők meghúzását a 

megfelelő szerszámmal ellenőrizze.

Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és biz-
tonság érdekében csak eredeti Honda vagy ezen 
minőségnek megfelelő alkatrészt használjon.

Fényezett elemek cseréje esetén adja meg a 
modell nevét, színét és a színkód címkén látható 
színkódját.
A jármű színkódját azonosító címke a hátsó 
sárvédőn található, az utasülés alatt. 2 275. oldal

Alkatrészek cseréje

ED, II ED, III ED típusok

3VIG
A nem eredeti Ho
beszerelése súlyo
balesethez vezet

Alkatrészcsere es
Honda vagy anna
motorkerékpárjá
jóváhagyott alka
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nt a bőrére:
 érintett ruhadarabokat és 
sa le a bőrét.
nt a szájába.
tse ki a száját vízzel, de ne 

IGYÁZAT
an gyúlékony oldószert 

elektrolit.

m megfelelő kezelése esetén, 
éseket lehet szenvedni.

ulátort távol hőtől, szikrától, 

erekeket az akkumulátor 

az akkumulátort!
 az akkumulátor pólusait!
kkumulátort ütésveszélynek!
Motorkerékpárja lítium-ion (li-ion) akkumulátor-
ral rendelkezik. Tisztítsa meg az akkumulátorsa-
rukat, ha elkoszolódtak vagy korrodáltak.

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

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

● Elektrolit fröccse
u Távolítsa el az

alaposan mos
● Elektrolit fröccse

u Alaposan öblí
nyelje le!

Lítium-ion (li-ion) akkumulátor

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

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

ED, II ED, III ED típusok

3V
Az akkumulátor oly
tartalmaz, mint az 

Az akkumulátor ne
komoly égési sérül

● Tartsa az akkum
nyílt lángtól.

● Ne engedjen gy
közelébe!

● Ne szerelje szét 
● Ne zárja rövidre
● Ne tegye ki az a
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ezze vissza az akkumulátort.
eghatározott élettartama 

cserével kapcsolatban 
ereskedőjével. Csere esetén 
 típusú lítium-ion (li-ion) 
ljon.

ktromos áramköröket védik 
Ha a motorkerékpáron 
s berendezés nem 
 kell ellenőrizni, hogy nem 
íték. 2 336. oldal

tromos kiegészítők felszerelése 
os rendszert, ezzel lemerítve az 
 tönkretéve a rendszert.
# Az akkumulátorsaruk megtisztítása
1. Vegye ki az akkumulátort. 2 270. 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, tisztítá-
sukhoz használjon drótkefét vagy csiszolópa-
pírt. Viseljen védőszemüveget.

4. Tisztítás után hely
Az akkumulátornak m
van. Az akkumulátor
egyeztessen márkak
csak egy ugyanolyan
akkumulátort haszná

A biztosítékok az ele
a motorkerékpáron. 
valamilyen elektromo
működik, először azt
égett-e ki egy biztos

FIGYELEM
A nem gyári Honda elek
túlterhelheti az elektrom
akkumulátort és esetleg

Biztosítékok
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sztás és az olaj minősége a 
eknek és az eltelt időnek 
ik.
őrizze a motorolajszintet és 

ánlott motorolajból, ha szük-
gy régi olajat mihamarabb le 

lasztása
jjal kapcsolatban nézze át a 
ű fejezetet. 2 366. oldal

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

 10W-30
3: SJ vagy magasabb
vány egy jelzőszám, amely alap-
orok számára választható motor-
ák. Két osztály van: MA és MB.
# A biztosítékok ellenőrzése és cseréje
Kapcsolja a gyújtást  állásba, majd húzza ki és 
ellenőrizze a biztosítékokat. Ha egy biztosíték 
kiégett, egy azonos értékű biztosítékot 
helyezzen be. A biztosíték értékével 
kapcsolatban nézze át a „Specifikációk” című 
fejezetet. 2 367. oldal

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

A motorolaj-fogya
vezetési körülmény
megfelelően változ
Rendszeresen ellen
töltsön utána az aj
séges. A koszos va
kell cserélni.

# A motorolaj kivá
A javasolt motorola
„Specifikációk” cím

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

ján a 4 ütemű mot
olajakat osztályozz

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

Kiolvadt 
biztosíték

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

ellenőriztesse a fékrendszert 
l.

ülhetnek a műanyag és fényezett 

epegett folyadékot és alaposan 

dék:
rake Fluid vagy ezzel 
Például a következő jelzés mutatja az MA osztályt.

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

*3. Az API-osztályozás a motorolajok minőségét és tel-
jesítményét határozza meg. Soha ne használjon 
olyan SJ vagy magasabb kategóriájú olajakat, ame-
lyek el vannak látva a kör alakú energiatakarékos 
(„Energy Conserving” vagy „Resource Conserving”) 
API címkével!

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

Olajkód
Olaj osztályozás

Nem javasolt Javasolt

Fékfolyadék

FIGYELEM
A fékfolyadéktól megsér
elemek.
Azonnal törölje fel a kics
mossa le.

Javasolt fékfolya
Honda DOT 4 B
egyenértékű
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s
ése után tisztítsa meg a lán-

ket, miközben a hátsó kereket 
n száraz ruhát és lánctisztítót, 
 gyűrűs láncokhoz fejlesztet-
uha kefét, ha koszos a lánc.
e szárazra és kenje be az 
gal.

 láncot kopott lánckerekekkel, mert 
 vezethet!

yag:
gyűrűs láncokhoz kifejlesz-
enőanyag
delkezésre, használjon 
 hajtóműolajat.
A hajtóláncot rendszeresen ellenőrizni és kenni kell. 
Gyakrabban ellenőrizze a láncot, ha sokat 
motorozik rossz útfelületen, nagy sebességen vagy 
rendszeresen gyorsít teljes gázzal. 2 287. oldal
Ha a lánc nem mozog akadálymentesen, furcsa 
hangokat ad ki, sérültek a görgők, lazák a csapok 
vagy O gyűrűk hiányoznak, abban az esetben 
ellenőriztesse márkakereskedőjével.

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

# Tisztítás és kené
A holtjáték ellenőrz
cot és fogaskereke
forgatja. Használjo
amit kifejezetten O
tek ki. Használjon p
Tisztítás után törölj
ajánlott kenőanyag

Hajtólánc

Normális
(JÓ)

Kopott
(CSERE)

Sérült
(CSERE)

FIGYELEM
Soha ne használjon új
az korai lánckopáshoz

Javasolt kenőan
Kifejezetten O 
tett hajtólánc k
Ha nem áll ren
SAE 80 vagy 90
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nt, amely fagyálló folyadék 
evert oldata.

 fagyállót tartalmazó oldat 
delmet a korrózió és a hideg 

állót tartalmazó oldat 
biztosít hideg éghajlaton is.

adék

50% desztillált víz
Ne használjon gőzborotvát, nagynyomású mo-
sóberendezést, drótkefét, benzint vagy erős ol-
dószert, dörzstisztítót vagy olyan tisztítószert, 
amit NEM kifejezetten O gyűrűs láncokhoz fej-
lesztettek ki, mert ezek károsíthatják a gumi O 
gyűrű tömítéseket!
Kerülje a kenőanyag fékre és gumiabroncsra ke-
rülését. Kerülje a lánckenőanyag túlzott mértékű 
használatát és a kenőanyag ruhára vagy motor-
kerékpárra történő permetezését.

Pro Honda HP Coola
és desztillált víz elők

A 40%-nál kevesebb
nem biztosít kellő vé
ellen.

A 60%-nál több fagy
megfelelő védelmet 

Javasolt hűtőfoly

Koncentráció:
50% fagyálló és 

Kivéve Hongkong
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ze el a műveletet, ha esőben 
otorozott, illetve ha a motor-

 vagy az felborult. Ürítse ki a 
gyűlt anyag láthatóvá válik a 
en.
artalma túlfolyik, a légszűrő 
eződhet, aminek gyenge 

lehet az eredménye.

yomás ellenőrzése
rozás előtt, valamint aszfalto-
atérés esetén is ellenőrizze a 
oncsokban. Normál úton való 
legalább havonta egyszer el-
t a gumiabroncsokban. A gu-
ását mindig hideg 
rizze.

szellőzők

 (ellenőrzés/csere)
Csak HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐFOLYADÉ-
KOT használjon, vízzel való hígítás nélkül. Az ere-
deti HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐFOLYADÉK 
kiválóan véd a korróziótól és túlmelegedéstől.
A hűtőfolyadékot a karbantartási tervben előírtak 
alapján kell ellenőrizni és cserélni. 2 253. oldal

Gyakrabban végez
vagy teljes gázzal m
kerékpárt lemosta,
csövet, ha az össze
cső átlátszó részéb
Ha a leeresztőcső t
motorolajjal szenny
motorteljesítmény 

# A gumiabroncsn
Terepen való moto
zott útra való vissz
nyomást a gumiabr
motorozás esetén 
lenőrizze a nyomás
miabroncsok nyom
állapotukban ellenő

FIGYELEM
A nem alumínium motorokhoz való hűtőfolyadék vagy 
csapvíz használata korróziót okozhat.

Hongkong Forgattyúsház-

Gumiabroncsok
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rzése
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, hogy 
nincsenek-e rajtuk vá-
gások vagy repedések, 
a vászon nem vált-e 
láthatóvá, valamint a 
gumiabroncsok oldal-
falában vagy a mintá-

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

ás ellenőrzése
Ellenőrizze a gumi-
abroncsokat, nincs-e 
rajtuk rendellenes 
kopás.
Amennyiben terepen való motorozáshoz állítja 
be a gumiabroncsnyomást, azt csak kis lépések-
ben végezze el.

Még ha a szelepszár el is mozdult, ne mozdítsa 
vissza az eredeti pozícióba. Keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.

# A sérülések ellenő

zatban nincs-e beág
éles tárgy. Ellenőrizz
miabroncsok oldalfa
kedés.

# A rendellenes kop

CRF1100A2/A4/D2/D4

Jobb oldal
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s a szelepszárak ellenőrzése
tárcsák sérüléseit és a laza 

szárak helyzetét.
pszár arra utal, hogy a tömlő 
broncson belül vagy a gumi-
 a keréktárcsa peremen.
ereskedőjét.

 tiltják az 1,6 milliméternél 
gű gumiabroncs használatát.

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

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

# A keréktárcsák é
Ellenőrizze a kerék
küllőket.
Ellenőrizze a szelep
Az elmozdult szele
elmozdult a gumia
abroncs elcsúszott
Keresse fel márkak

 
A német törvények
kisebb profilmélysé

A profilmélység-jelző 
helyének jelölése

vagy TWI 3V
A túlságosan ko
lően felfújt gum
halálos balesete

Kövesse a kezel
gumiabroncs fe
sára vonatkozó

Németország
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al cserélje le a gumitömlőt 
ot cserél. Gumiabroncscse-
 nagy valószínűséggel meg-
bb könnyen defektes lehet.
 jelzésű gumiabroncs került 
r ne haladja meg a 160 km/h-
rt a motorkerékpár elveszti a 
besség felett.

YÁZAT
 gumiabroncs ronthatja 
 kezelhetőségét, stabili-
s vagy halálos balese-

i könyvben ajánlott 
st szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 364. oldal
Gumiabroncscsere esetén kövesse ezeket az 
útmutatásokat.
● Mindig a kezelési könyvben ajánlott gumi-

abroncstípust szereltesse fel.
● A kerék kiegyensúlyozását szakemberrel 

végeztesse el.
●

Ne tegyen belsőt tömlő nélküli gumiabroncs-
ba! A túlzott hőképződéstől a tömlő megre-
pedhet.

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

●
Minden alkalomm
is, amikor abroncs
rekor a régi tömlő
nyúlik, amitől késő

● Amennyiben M+S
felszerelésre, akko
ás sebességet, me
stabilitását ezen se

CRF1100A2/A4/D2/D4

CRF1100A2/A4/D2/D4

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

Mindig a kezelés
gumiabroncstípu

CRF1100A/D
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Szerszámok

el a hátsó sárvédőre rögzít-
ó ülés alatt. 2 247. oldal
el

szkulcs, a normál/csillag-
rhúzó nyél és a biztosíték-
és alsó részére rögzítve 
oldal
zkulcs
savarhúzó
l
z

A szerszámkészlet a szerszámosdobozban 
található. 2 248. oldal

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

● Gyertyakulcs
● 10 × 14 mm-es villáskulcs
● 14 × 17 mm-es villáskulcs
● 19 mm-es csillagkulcs

A sisakrögzítő káb
ve található a háts
● Sisakrögzítő káb

Az 5 mm-es imbu
csavarhúzó, csava
csipesz a hátsó ül
található. 2 248.
● 5 mm-es imbus
● Normál/csillagc
● Csavarhúzónyé
● Biztosítékcsipes



A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése
zámosdobozt. 2 276. oldal
v - sarut az akkumulátorról.
 + sarut az akkumulátorról.

tentet. 2 272. oldal
ulátordoboz rögzítő-

kumulátort és vigyázzon, 
 sarurögzítő anyákat.

 eltávolítás fordított 
lje vissza. Először mindig a 
e vissza.
csavarok és anyák 
ak-e húzva.
zacsatlakoztatását 
az órát. 2 93. oldal
gfelelő kezelése 
 át a „Karbantartási 
zt. 2 259. oldal 

erül” 2 335. oldal
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A

#
G

kkumulátor

Eltávolítás
yőződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló 
 állásban van-e.

1. Vegye ki a szers
2. Vegye le a negatí
3. Vegye le a pozitív
4. Távolítsa el a pa
5. Oldja ki az akkum

szalagot.
6. Távolítsa el az ak

nehogy elejtse a
# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az
sorrendjében szere
pozitív + sarut köss
Ellenőrizze, hogy a 
rendesen meg vann
Az akkumulátor viss
követően állítsa be 
Az akkumulátor me
érdekében, olvassa
alapelvek” című rés
„Az akkumulátor lem

Akkumulátordoboz rögzítőszalag

Pozitív saru

Negatív 
saru

Akkumulátor
Csavarok

Sarurögzítő anyák

Patent
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savarokat az utasülés alján 
zkulccsal. 2 248. oldal

kumulátordoboz fedelét.

s
z eltávolítás fordított sor-
 vissza.
Akkumulátordoboz fedél # Eltávolítás
1. Távolítsa el a c

található imbus
2. Vegye le az ak

# Visszaszerelé
Az alkatrészeket a
rendjében szerelje

Akkumulátordoboz fedél

Csavarok
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a patentet a furatba.
zépső tüskét.

!b
Patent
# Eltávolítás
1. Távolítsa el a középső tüskét egy csillag-

csavarhúzóval.
2. Húzza ki a patentet a furatból.

# Visszaszerelés
1. Helyezze vissza 
2. Nyomja be a kö

!a !b

!a
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s

alsó rögzítőfület és a közép-
üleket az üzemanyagtankon 
s középső tartókba, és he-
kampókat a felső nyílásba.

 felső rögzítőfület és a kö-
zítőfüleket az üzemanyag-
ó első és középső tartókba, 
átsó kampókat az alsó nyí-

a a magas pozícióba:

a az alacsony pozícióba:
Vezetőülés
# Eltávolítás

1. Távolítsa el az utasülést. 2 275. oldal
2. Távolítsa el a vezetőülést hátra és felfelé 

húzva.

# Visszaszerelé
1.

Illessze az első 
ső alsó rögzítőf
található első é
lyezze a hátsó 

Illessze az első
zépső felső rög
tankon találhat
és helyezze a h
lásba.

Vezetőülés

Az ülés beállítás

Az ülés beállítás
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özépső tartók

Középső felső 
rögzítőfülek

Alsó nyílások

Hátsó 
kampók
Magas pozíció:

Első alsó 
rögzítőfül

Hátsó 
kampók

Vezető-
ülés

Első tartó

Felső nyílások

Középső alsó 
rögzítőfülek

Középső tartók

Alacsony pozíció:

KElső tartó

Vezető-
ülés

Első felső 
rögzítőfül
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Fülek

Gyújtáskulcs

Ülészár
2. Szerelje vissza a vezetőülést előre és lefelé 
nyomva.
u Felfelé enyhén meghúzva ellenőrizze, 

hogy az ülés megfelelően lezáródott-e.
3. Helyezze vissza az utasülést.

Utasülés

Nyílások

Fülek
Utasülés



A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése u Szerszámosdoboz

276

Karbantartás

boz
Csavarok

Fülek

k

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

megegyező irányba, majd húzza az utas-
ülést előre és felfelé.

# Visszaszerelés
1. Illessze a füleket a nyílásokba.
2. Nyomja le az utasülés első felét, hogy 

biztosan záródjon.
uFelfelé enyhén meghúzva ellenőrizze, 

hogy az ülés megfelelően lezáródott-e.
Húzza vissza az üléspántot az eredeti 
helyzetbe.

Az ülés a lecsukást követően automatikusan 
záródik.
Ügyeljen rá, nehogy bezárja a kulcsot az 
utasülés alatti tárolórekeszbe!

Szerszámosdo

Szerszámos-
doboz

Nyíláso
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# Eltávolítás
1. Távolítsa el a csavarokat az utasülés alján 

található imbuszkulccsal. 2 248. oldal
2. Távolítsa el a szerszámosdobozt úgy, hogy 

kihúzza a füleket a nyílásokból.

# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az eltávolítás fordított sor-
rendjében szerelje vissza.



Motorolaj

jbetöltő-nyílás sapka

Nívópálca
278
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A
1

2

3

4

5
6

7

8

 motorolaj ellenőrzése
. Helyezze a motorkerékpárt az oldal-

állványra egyenes, kemény talajon.
. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

3–5 percig.
. Fordítsa a gyújtáskapcsolót  állásba és 

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

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

csavarná.
. Az olajszintnek a nívópálca felső és alsó 

szintjelzése között kell lennie.
. Helyezze vissza a nívópálcát.

Ola
Felső 
szint

Alsó 
szint
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 az olajbetöltő-nyílás sapkát.

választással kapcsolatban 
antartási alapelvek” című 

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

 kenést és a kuplung működését.
A motorolaj utántöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés közelé-
ben vagy alatta van, töltse fel a javasolt moto-
rolajjal. 2 261., 2 366. oldal
1. Csavarja le az olajbetöltő-nyílás sapkát. A 

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

torkerékpárt szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

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

az olajbetöltő-nyílásba.
uAzonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.

2. Csavarja vissza

Az olajjal és olajki
olvassa át a „Karb
részt. 2 261. oldal

FIGYELEM
Ha a motort nem megf
járatják, a motor súlyo
különböző gyártmányú
van befolyásolhatják a



Hűtőfolyadék

zint észrevehetően 
ulási tartály üres, 
y szivárgás áll fenn. 
reskedőjét ellenőrzés 

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

Tágulási tartálynt
280
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 hűtőfolyadék ellenőrzése
 hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
kkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.
. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 

helyzetben.
. Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadékszint a 

tágulási tartály UPPER (felső) és LOWER 
(alsó) szintjelzése között van-e. Ha a hűtőfolyadéks

csökken vagy a tág
valószínűleg komol
Keresse fel márkake
céljából.
A hűtőfolyad
Ha a hűtőfolyadék 
szintjelzés alatt van
hűtőfolyadékkal (2
(felső) szintjelzésig.

UPPER (felső) szint

Tágulási tartály

LOWER (alsó) szi
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 sapka

Az utántöltést a tágulási tartályon keresztül 
végezze el és ne távolítsa el a hűtősapkát!
1. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és 

töltsön be hűtőfolyadékot a felső 
szintjelzésig.
uNe töltse az UPPER (felső) szintjelzés 

fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

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

3VIGYÁZAT
Soha ne távolítsa el a hűtősapkát, amíg a mo-
tor forró, mert a nyomástól a hűtőfolyadék 
kifröccsenhet, ami súlyos égési sérüléseket 
okozhat!

Mindig várja meg, amíg a motor és a hűtő le-
hűl, mielőtt eltávolítja a hűtősapkát.

Tágulási tartály



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

 kopását.
 kopottak, ellenőriztesse 

leges szivárgás miatt. Ke-
skedőjét ellenőrzés céljá-

ófék-folyadéktartály
282
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 fékfolyadék ellenőrzése
. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
.  Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-tartály 

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

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

Ha a fékfolyadék szi
LOWER (alsó) szintj
fékkar és fékpedál h
őrizze a fékbetétek
Ha a fékbetétek nem
a fékrendszert eset
resse fel márkakere
ból.

Elöl

Hátul

Elsőfék-folyadéktartály

OWER 
alsó) 
zintjelzés

UPPER (felső) 
szintjelzés

LOWER (alsó) 
szintjelzés

Hátslöl Hátul
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teket a féknyereg első része 
e.
őrizze mind a bal, mind a 
ékbetétet.
téteket jobb oldalon, a mo-
tulja felől ellenőrizze.
réltesse le a betéteket 
vel.
 cserélje le a bal és jobb 
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.

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

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

1.  A fékbeté
felől ellenőrizz
uMindig ellen

jobb oldali f
2.  A fékbe

torkerékpár há
Ha szükséges, cse
márkakereskedőjé
Mindig egyidőben
fékbetéteket.

Elöl

Hátul

Elöl Hátul
Fékbetétek

Kopás-
jelző

KopásjelzőkKopásjelzők

Tárcsa

Tárcsa

Elöl

Hátul
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rékpárt szilárd felületű, 
llítsa le a motort és tolja a 

közben a parkolófék-kart 
ogy ellenőrizze a parkoló-

ásfoka gyengül, keresse fel 
a beállítás érdekében.
A parkolófék ellenőrzése Állítsa le a motorke
egyenletes talajra. Á
motorkerékpárt, mi
teljesen behúzza, h
fék hatékonyságát.

Ha a parkolófék hat
márkakereskedőjét 

CRF1100D/D2/D4

Parkolófék-
kar

Rögzítőkar
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-kapcsoló

Beállítóanya

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

Féklámpa



Oldaltámasz

kerékpárra, a sebességvál-
sbe és hajtsa fel az oldaltá-

kerékpárra és hajtsa fel az 

ort, húzza be a kuplung-
n sebességbe.

ort és nyomja meg az N-D 
lét, hogy a sebességváltót 
ódba kapcsolja.

 le az oldaltámaszt. 
en a pillanatban le kell 
r nem áll le, ellenőriztesse 
t márkakereskedőjével.
286
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A

1

2

z oldaltámasz ellenőrzése

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

. Ellenőrizze az oldaltámasz rugó épségét és 
feszességét.

3.
Üljön fel a motor
tót kapcsolja üre
maszt.

Üljön fel a motor
oldaltámaszt.

4.
Indítsa be a mot
kart és kapcsoljo

Indítsa be a mot
kapcsoló  fe
D (előremenet) m

5. Teljesen engedje
A motornak ebb
állnia. Ha a moto
motorkerékpárjá

Oldaltámasz rugó

CRF1100A/A2/A4

CRF1100D/D2/D4

CRF1100A/A2/A4

CRF1100D/D2/D4

D-S
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Hajtólánc

tólánc felső részét és ellen-
ékot a hajtólánc és lengőkar 
nc-vezető lengőkar felőli 

 a motorkerékpárt, ha a 
b, mint 60 mm!

48-53 mm
A hajtólánc-feszesség ellenőrzése
Ellenőrizze a láncfeszességet a lánc mentén 
több helyen. Amennyiben a holtjáték nem 
minden ponton állandó, egyes szemek 
ragadhatnak vagy megsérülhettek.
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

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

2. Helyezze a motorkerékpárt az oldal-
állványra egyenes, kemény talajon.

3. Húzza fel a haj
őrizze a holtját
között a hajtólá
végénél.

uNe használja
holtjáték töb

Láncfeszesség:
48-53 mm

Hajtólánc

Hajtólánc 
vezető

Lengőkar
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4. A motorkerékpár előre-hátra tolásával 
ellenőrizze a lánc egyenletes mozgását.

5. Ellenőrizze a fogaskerekeket. 2 263. oldal
6. Tisztítsa meg és kenje meg a láncot. 

2 263. oldal
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Kerekek

rvben előírtak elvégzéséhez 
kerekeket kiszerelni. 
zet esetére a kiszereléshez 
ció is elérhető. 2 318. oldal
Kerekek, felnik és küllők
A motorkerékpár biztonságos működéséhez 
elengedhetetlen a küllők megfelelő feszessé-
gének beállítása és fenntartása.
A túlságosan meglazult küllők nagy sebessé-
gen instabilitást és a jármű feletti uralom el-
vesztését eredményezhetik.

A karbantartási te
nem szükséges a 
Azonban vészhely
szükséges informá
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4

1. Ellenőrizze a keréktárcsák és küllők sérülés-
mentességét.

2. Húzza meg a laza küllőket.
u

Használja a golyós imbuszkulcsot 
140 mm-es vagy hosszabb szárral.

3. Forgassa lassan a kereket és figyelje meg, 
hogy nem támolyog-e. Amennyiben nem 
fut egyenesen, akkor a keréktárcsa-perem 
megsérülhetett. Ha a támolygás 
észrevehető, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.

CRF1100A2/A4/D2/D4
Kerék-
tárcsa
Küllő

CRF1100A/D

Kerék-
tárcsa

Küllő

CRF1100A2/A4/D2/D
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Kuplung

a kuplung-bowden sérülés-
en megtörve. Ha szükséges, 
kakereskedőjével.
s és a korrózió megakadá-
 a kuplung-bowdent a ke-
célra kapható szerrel.

eállítása a kuplung korai kopásához 
A kuplung ellenőrzése

# A kuplungkar holtjátékának 
ellenőrzése

Ellenőrizze a kuplungkar holtjátékát.

Ellenőrizze, hogy 
mentes-e és nincs
cseréltesse le már
Az idő előtti kopá
lyozására kenje be
reskedelemben e 

Holtjáték a kuplungkarnál:
10–20 mm

CRF1100A/A2/A4

Kuplungkar

Holtjáték

FIGYELEM
A holtjáték helytelen b
vezethet.
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bowden állítócsavar már 
i van csavarva, vagy a 
 nem állítható be, próbálja 
lsó beállítóanyánál.

lung-bowden állító

llenanya

+

–

A kuplungkar holtjátékának 
beállítása

# Felső állítás
Először mindig a felső kuplung-bowden 
állítónál állítsa be a holtjátékot.

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

amíg a holtjáték 10 és 20 mm között nem 
lesz.

3. Húzza meg a felső ellenanyát és ismét 
ellenőrizze a holtjátékot. # Alsó beállítás

Ha a felső kuplung-
majdnem teljesen k
megfelelő holtjáték
meg az állítást az a

CRF1100A/A2/A4

Felső kup

Felső e
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 a beállítás, vagy a kuplung 
desen, forduljon márka-

llenanya

Alsó beállítóanya

+

–

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

2. Lazítsa meg az alsó ellenanyát.
3. Forgassa az alsó kuplung-bowden 

beállítóanyát, amíg a kuplungkar holtjátéka 
10 és 20 mm között nem lesz.

4. Húzza meg az alsó ellenanyát és ellenőriz-
ze a kuplungkar holtjátékát.

5. Indítsa be a motort, húzza be a kuplung-
kart és kapcsoljon sebességbe. A motor 
nem fulladhat le és a motorkerékpár nem 
kúszhat. Fokozatosan engedje fel a kup-
lungkart és adjon gázt. A motorkerékpár-
nak egyenletesen kell elindulnia és 
fokozatosan gyorsulnia.

Ha nem sikerül jól
nem működik ren
kereskedőjéhez.

Alsó e
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 gázkar ellenőrzése
lló motor mellett ellenőrizze, hogy a gázkar 
önnyedén forog-e végállástól végállásig. 
mennyiben a gázkar nem mozog szabadon 
agy nem zár automatikusan, ellenőriztesse 
otorkerékpárját márkakereskedőjével.

Gázka
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Egyéb beállítások

Beállító

Referenciajel

Előre
Fékkar

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

# Beállítás
Addig tekerje az állítót, amíg a számok egybe 
nem esnek a referenciajellel a kar kívánt 
állásba kitolt helyzetében.
A beállítás után ellenőrizze a kar megfelelő 
működését.

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a határértéken túl! M
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rdítás a legpuhább beállí-

tárértékeken túl!
rmán állítsa be a rugóelőfeszítést.

Beállító
Az első futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés

A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
lönböző motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően.
Forgassa az állítót a szerszámkészletben talál-
ható csillagkulccsal. 2 269. oldal
Az előfeszítés 15 fokozatban állítható. A beál-
lítót az óramutató járásával megegyezően 
forgatva növelheti (kemény), ellentétesen for-
gatva pedig csökkentheti (puha) a rugóelőfe-
szítést.

Az alapbeállítás 2 fordítás a legpuhább beállí-
tástól számítva.

Az alapbeállítás 5 fordítás a legpuhább beállí-
tástól számítva.

Az alapbeállítás 8 fo
tástól számítva.

CRF1100A/A2/D/D2

CRF1100A

CRF1100A2/D

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a ha
A jobb és bal villán egyfo

CRF1100D2
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 és 1/4 fordulat a maximum 
az állítón lévő beütés jel egy 
ferenciajellel.

határértékeken túl!
yformán állítsa be a csillapítást.

Beállítók

Referencia-
jel

Beütés jel
# Húzófokozati csillapítás

A húzófokozati csillapítás a különböző moto-
rozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
az állítóval állítható.
Az állítót az utasülés alján található normál/
csillagcsavarhúzóval tekerje a megfelelő pozí-
cióba. 2 248. oldal
A húzófokozati csillapítás 3 vagy több foko-
zatban állítható.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a húzófo-
kozati csillapítást.

Az alapbeállítás körülbelül 2 és 3/4 fordulat a 
maximum beállítástól; ekkor az állítón lévő 
beütés jel egy vonalban van a referenciajellel.

Az alapbeállítás 2
beállítástól; ekkor 
vonalban van a re

CRF1100A/A2/D/D2

CRF1100A/D FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a 
A jobb és bal villán eg

CRF1100A2/D2
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tárértékeken túl!
ormán állítsa be a csillapítást.

eállító
# Nyomófokozati csillapítás

A nyomófokozati csillapítás a különböző mo-
torozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
az állítóval állítható.
Az állítót az utasülés alján található normál/
csillagcsavarhúzóval tekerje a megfelelő pozí-
cióba. 2 248. oldal
A húzófokozati csillapítás 12 vagy több foko-
zatban állítható.
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a nyomó-
fokozati csillapítást.

Az alapbeállítás 9 kattanás a maximum 
beállítástól.

Az alapbeállítás 7 kattanás a maximum 
beállítástól.

CRF1100A/A2/D/D2

CRF1100A/D

CRF1100A2/D2

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a ha
A jobb és bal villán egyf

B
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sebességtartomány
gó): [H] kemény/[M] 
uha/[O] offroad (terep)
 [-]/[Medium] (közepes)/[+]
s:
gó)
ODE] (1. felhasználó mód): 
es
ODE] (2. felhasználó mód): 

 [Medium] (közepes)
# Csillapítás

● Amikor a motorozási módot módosítja, ak-
kor automatikusan kiválasztásra kerül az 
adott motorozási módhoz kapcsolódó be-
állításnak megfelelő első futómű csillapítás. 
2 149. oldal

● A [USER 1 MODE] és [USER 2 MODE] (1. és 
2. felhasználó mód) motorozási módban 
változtathatja meg az [S] (futómű), [Overall] 
(átfogó) és [Front] (első) beállítást. 
2 79. oldal

● Beállítható 
[Overall] (átfo
közepes/[S] p
[Front] (első):

● Alapbeállítá
[Overall] (átfo

[USER 1 M
[M] közep
[USER 2 M
[S] puha

[Front] (első):

CRF1100A4/D4
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tárértékeken túl!

csillapítója nagynyomású nitro-
róbálja meg a lengéscsillapítót 
gy javítani! Keresse fel márkake-

Állítógomb
A hátsó futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés

A rugóelőfeszítés az állítógombbal állítható a 
különböző motorozási és terhelési feltételek-
nek megfelelően. A rugóelőfeszítés 35 vagy 
több fokozatban állítható. Az állítót az óramu-
tató járásával megegyezően forgatva növel-
heti (magas), ellentétesen forgatva pedig 
csökkentheti (alacsony) a rugóelőfeszítést.
Forgassa az állítót az óra járásával ellentéte-
sen (alacsony), amíg már nem forgatható (kis-
sé meg nem szorul). Forgassa az állítót az óra 
járásával megegyezően (magas), amíg katta-
nó hangot nem hall. Ez a kattanás a 0 helyzet.
Az alapbeállítás 7 kattanás a minimum beállí-
tástól számítva.

CRF1100A/A2/D/D2

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a ha

FIGYELEM
A hátsó rugóstag lengés
géngázt tartalmaz. Ne p
szétszerelni, kiszerelni va
reskedőjét.
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lőfeszítést [PRELOAD].
   bal/jobb 
lón a  vagy  gombot, 
ték meg nem jelenik.

  vissza gombot.
sokat az érintőképernyő 
végezheti.
Az elektronikusan állítható futómű lehetővé 
teszi a hátsó futómű előfeszítésének beállítá-
sát négy különböző fokozatban, az út- és mo-
torozási viszonyoknak megfelelően.

A hátsó futómű rugóelőfeszítésének beállítása 
csak a motorkerékpár álló helyzetében végez-
hető el.
1. Állítsa meg a motorkerékpárt.
2. Válassza ki az arany kijelzőt. 2 84. oldal
3. Válassza ki a 4. oldalt. 2 47. oldal
4. Nyomja meg az  kapcsolót.

5. Válassza ki az e
6. Nyomja meg a

választókapcso
míg a kívánt ér

7. Nyomja meg a
A fent leírt beállítá
használatával is el

CRF1100A4/D4

ENT
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csillapítója nagynyomású 
Ne próbálja meg a 
relni, kiszerelni vagy javítani! 
edőjét.
A hátsó futómű-előfeszítés az alábbi 
beállításokban elérhető:

Alapbeállítás: Csak vezető
● Az előfeszítés [PRELOAD] a [USER 1 MODE] 

és [USER 2 MODE] (1. és 2. felhasználó mód) 
motorozási módban állítható be. 2 79. oldal

Állapotjelző ikon Motorozási 
körülmények

Csak vezető (mini-
mális előfeszítés)

Vezető és csomag

Vezető és utas

Vezető, utas és 
csomag (maximális 

előfeszítés)

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

határértékeken túl!

éscsillapítója nagynyomású nitro-
 próbálja meg a lengéscsillapítót 
 vagy javítani! Keresse fel márka-

Referencia-
jel

Beütés jel
# Húzófokozati csillapítás

A húzófokozati csillapítás a különböző moto-
rozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
az állítóval állítható.
Az állítót az utasülés alján található normál/
csillagcsavarhúzóval tekerje a megfelelő pozí-
cióba. 2 248. oldal
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a húzófo-
kozati csillapítást.
Az alapbeállítás körülbelül 8 kattanás a maxi-
mum beállítástól; ekkor az állítón lévő beütés 
jel egy vonalban van a referenciajellel.

CRF1100A/A2/D/D2

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a 

FIGYELEM
A hátsó rugóstag leng
géngázt tartalmaz. Ne
szétszerelni, kiszerelni
kereskedőjét.

Beállító
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Karbantartás

tárértékeken túl!

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

Referencia-
jel

Beütés jel
# Nyomófokozati csillapítás

A nyomófokozati csillapítás a különböző mo-
torozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
az állítóval állítható.
Az állítót az utasülés alján található normál/
csillagcsavarhúzóval tekerje a megfelelő 
pozícióba. 2 248. oldal
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a nyomó-
fokozati csillapítást.
Az alapbeállítás körülbelül 12 kattanás a maxi-
mum beállítástól; ekkor az állítón lévő beütés 
jel egy vonalban van a referenciajellel.

CRF1100A/A2/D/D2

FIGYELEM
Ne tekerje az állítót a ha

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

Beállító
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sre álló beállítási 

gó): [H] kemény/[M] 
uha/[O] offroad (terep)
: [-]/[Medium] (közepes)/[+]
s:
gó)
ODE] (1. felhasználó mód): 
es
ODE] (2. felhasználó mód): 

: [Medium] (Közepes)

éscsillapítója nagynyomású nitro-
 próbálja meg a lengéscsillapítót 
 vagy javítani! Keresse fel márkake-
# Csillapítás

● Amikor a motorozási módot módosítja, 
akkor automatikusan kiválasztásra kerül egy 
olyan hátsó futómű csillapítás beállítás, 
amely megfelel az adott motorozási 
módnak. 2 149. oldal

● A [USER 1 MODE] és [USER 2 MODE] (1. és 2. 
felhasználó mód) motorozási módban vál-
toztathatja meg az [S] (futómű), [Overall] (át-
fogó) és [Rear] (hátsó) beállítást. 2 79. oldal

● Rendelkezé
tartomány:
[Overall] (átfo
közepes/[S] p
[Rear] (hátsó)

● Alapbeállítá
[Overall] (átfo

[USER 1 M
[M] közep
[USER 2 M
[S] puha

[Rear] (hátsó)

CRF1100A4/D4

FIGYELEM
A hátsó rugóstag leng
géngázt tartalmaz. Ne
szétszerelni, kiszerelni
reskedőjét.



Egyéb beállítások u A szélvédőmagasság beállítása

306

Karbantartás

zícióban, a magasság-
engedje el a jobb és bal 
okat.
kat óvatosan megmozgat-
 meg róla, hogy a szélvédő 
 rögzült.

Jobb oldali 
rögzítőkar

1 2 3

45

zélvédő-
agasság-

elző
A szélvédőmagasság beállítása

A szélvédő magassága 5 helyzetbe állítható.
A szélvédőmagasság-jelző mutatja a szélvédő 
magasságának beállítását.
Az 1. fokozat az alapbeállítás.
uA szélvédő beállítását ne motorozás köz-

ben végezze!

1. Nyomja meg a jobb és bal oldali rögzítő-
karokat a szélvédő kioldásához.

2. A jobb és bal oldali rögzítőkarokat nyomva 
tartva mozgassa őket fel vagy lefelé a szél-
védő kívánt pozíciójának a beállításához.

3. A kiválasztott po
jelzőre ügyelve, 
oldali rögzítőkar
uA rögzítőkaro

va győződjön
biztonságosan

CRF1100A2/A4/D2/D4

Szélvédő

Bal oldali 
rögzítőkar

Sín S
m
j
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Karbantartás
Amennyiben a szélvédő nem mozdul könnye-
dén, tisztítsa meg a síneket szivaccsal vagy 
puha ronggyal és semleges tisztítószerrel.
uNe használjon kenőanyagot a síneken!
Amennyiben a tisztítást követően sem mozog 
könnyedén, keresse fel márkakereskedőjét 
ellenőrzés céljából.
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Hibaelhárítás
A motor nem indul (HISS-visszajelző világít)

hogy nincs-e a kulcson fém 
y matrica.

isszajelző továbbra is világít, 
e motorkerékpárját márka-
vel.

tor nem működik
biakat:

egfelelő motorindítási 
22. oldal
 a motorleállító kapcsoló  
. 2 118. oldal
y nincs-e kiolvadt biztosíték. 

y az akkumulátor kábelek 
le (2 270. oldal)  és a saruk 
k-e (2 260. oldal).
kkumulátor állapotát. 

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

folyamatot. 2 222. oldal
● Ellenőrizze a benzin mennyiségét az 

üzemanyag-tankban.
● Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-

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

márkakereskedőjét, amint lehet.
● Ellenőrizze, hogy a HISS-visszajelző világít-e.

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

Ellenőrizze, 
burkolat vag
Ha a HISS-v
ellenőriztess
kereskedőjé

Az indítómo
Ellenőrizze az aláb
● Ellenőrizze a m

folyamatot. 2 2
● Biztosítsa, hogy

állásban legyen
● Ellenőrizze, hog

2 336. oldal
● Ellenőrizze, hog

nem lazultak-e 
nem korrodálta

● Ellenőrizze az a
2 335. oldal

Ha a probléma to
tesse motorkerékp



Túlmelegedés (a H (Hot=forró) szegmens villog a hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelzőn)

hat. Ne indítsa be a 
sa el motorkerékpárját 
jéhez.

 lehűlni, miközben a 
 állásban van.

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

otort! Szállíttassa el 
t márkakereskedőjéhez.
őfolyadék mennyiségét a 
n. 2 280. oldal

nt töltsön utána hűtő-

rzés megfelelő, folytathat-
matosan ellenőrizze a hű-
rsékletét.

m működik:

űködik:

sztalható:
310

Hibaelhárítás

A
n
●

●

A
H
p

1

2

 motor túlmelegszik, ha az alábbiak fordul-
ak elő:
Az összes szegmens pirosra vált, és a H (Hot 
(forró)) betű villog a hűtőfolyadék-hőmér-
séklet kijelzőn.
A gyorsulás elmarad a megszokottól.
Ha ez előfordul, álljon meg biztonságosan az 
út szélén és kövesse az alábbi műveletsort.

 sokáig tartó magas alapjárat okozhatja a 
-szegmens villogását és a szegmensek 
irosra váltását.

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

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

Hibára gyanakod
motort! Szállíttas
márkakereskedő

Hagyja a motort
gyújtáskapcsoló 

3. A motor lehűlés
hűtőcsövet és el
szivárgás. 2 280

Ne indítsa be a m
motorkerékpárjá

4. Ellenőrizze a hűt
tágulási tartályba
uSzükség szeri

folyadékot.
5. Ha az 1-4. ellenő

ja útját, de folya
tőfolyadék hőmé

FIGYELEM
A túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.

Ha a ventilátor ne

Ha a ventilátor m

Ha szivárgás tapa
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Hibaelhárítás
A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak

rsítás hatására a visszajelző 
ulladhat, különösen, ha az 
m szint környékén van.
szint mellett a visszajelző 
a le a motort és keresse fel 
t.
nt hirtelen csökkenni kezd, 
vagy egyéb komoly problé-
kerékpárnak. Keresse fel 
t ellenőrzés céljából.
Alacsony olajnyomás visszajelző
Ha az alacsony olajnyomás visszajelző világít, 
álljon meg biztonságosan, és állítsa le a motort.

1. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 278., 2 279. oldal

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

ha az alacsony olajnyomás visszajelző 
már nem világít.

A hirtelen erős gyo
egy pillanatra kigy
olajszint a minimu
Ha megfelelő olaj
égve marad, állíts
márkakereskedőjé
Ha a motorolajszi
szivárgás áll fenn 
mája van a motor
márkakereskedőjé

FIGYELEM
Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos mo-
torkárosodást okozhat.
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Hibaelhárítás

 visszajelző lámpa villog
kerékpárt egy biztonságos 
nyagoktól távol és leállí-
árjon legalább 10 percig, 

ját, miközben a hibajelző lámpa 
ocsátás szabályzó rendszer és a 

raindítását követően a hibajelző 
r 50 km/h-nál alacsonyabb 
 keresse fel a legközelebbi 
riztesse motorkerékpárját.
befecskendezés) meghibásodásra figyelmeztető lámpa (MIL)
PGM-FI (Programozott benzin-
befecskendezés) meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL)

Ha a visszajelző menet közben kezd világítani, 
komoly probléma lehet a PGM-FI rendszerrel. 
Csökkentse sebességét és, amint lehet, ellenőriz-
tesse motorkerékpárját márkakereskedőjével.

Az alábbi okok miatt világíthat vagy 
villoghat a visszajelző lámpa
● Világít, amennyiben probléma merült fel a ká-

rosanyag-kibocsátás szabályzó rendszerrel.
● Villog, ha a motor kihagy.
Mi a teendő, ha a visszajelző lámpa 
világít
Kerülje a nagy sebességgel való közlekedést 
és keresse fel márkakereskedőjét.

Mi a teendő, ha a
Állítsa meg a motor
helyen, gyúlékony a
tott motor mellett v
amíg az lehűl.

GS, III GS típus

ED, II ED, III ED típusok

FIGYELEM
Amennyiben folytatja út
világít, a károsanyag-kib
motor károsodhat.

FIGYELEM
Amennyiben a motor új
lámpa ismét villog, akko
sebességgel közlekedve
márkakereskedőt. Ellenő



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak u ABS (Blokkolásgátló fékrendszer) vissza-
jelző
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Hibaelhárítás

elző továbbra is világít, ab-
fékrendszer hagyományos 
űködik, de a blokkolásgátló 

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

alszik, ha a motorkerékpár 
30 km/h értéket.
ABS (Blokkolásgátló fék-
rendszer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet az ABS-rendszer-
ben. Csökkentse sebességét és ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével, amint 
lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

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

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

Ha az ABS-visszaj
ban az esetben a 
fékrendszerként m
funkció nélkül.

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

atékszabályozó-visszajel-
rékpár normál üzemmód-

, a nyomatékszabályozó 

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

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

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

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

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

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

működése közbe
menettulajdonsá
ben teljesen zárj

A nyomatékszabály
kezdhet, ha a hátsó
közben a motorker
az esetben kapcsol
majd újra  állásba. 
visszajelző kialszik, 
sége eléri az 5 km/



315

Hibaelhárítás
Ha a „–” visszajelző a sebességfokozat-kijelző ablakban menet közben villog

 vagy a fékpedál lenyomása 
a motort.

ő sebességet mutat, abban 
 motorozhat abban a 

ség mellett motorozzon el 
hez.

dályozza a motorkerékpár 
nal keresse fel márkakeres-
 céljából.

 indul a motor:

kozatból D-módba:

N-fokozatból D-módba és a „–” 
Ha a „–” visszajelző 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 kissé előre-hátra (hogy ki-
ugorjon sebességből).
Kapcsolja a gyújtáskapcsolót ismét  állásba és 
indítsa be a motort.

A fékkar behúzása
mellett indítsa be 

Ha a fokozatkijelz
az esetben tovább
sebességben.
Biztonságos sebes
márkakereskedőjé

A sérülés megaka
használatát. Azon
kedőjét ellenőrzés

CRF1100D/D2/D4

Ha a motor nem indítható:

Ha még mindig nem

Ha tud váltani N-fo

Ha nem tud váltani 
visszajelző villog:



Egyéb figyelmeztető visszajelzők
316

Hibaelhárítás

A
h
H
s
m
H
m

z üzemanyagszint-jelző 
ibajelzése
a meghibásodás van az üzemanyag-rend-

zerben, az összes szegmens az ábrán látható 
ódon villog.
a ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
árkakereskedőjét.
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tés hibajelzése

 meghibásodik, a markolatfű-
n villog. Ha ez megtörténik, 
se fel márkakereskedőjét.

D4
A hűtőfolyadék-hőmérséklet 
mérő hibajelzése
Ha meghibásodás van a hűtőfolyadék-rend-
szerben, az összes szegmens az ábrán látható 
módon villog.
Ha ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
márkakereskedőjét.

A markolatfű

Ha a markolatfűtés
tés állapotjelző iko
mihamarabb keres

Csak az arany kijelző

CRF1100A2/A4/D2/



Gumiabroncs defekt
on átesett gumiabronccsal 
kockázatos lehet. Ne lépje 
sséget! Mihamarabb cse-
roncsot márkakereskedő-

YÁZAT
ításon átesett gumi-
ő motorozás kockáza-

deiglenes javítás nem 
leset és súlyos, akár ha-
t a következménye.

znia kell a javított 
abban az esetben csak 
e lépje át az 50 km/h 
 gumiabroncsot le nem 
318

Hibaelhárítás

A
s
ju
v
V
c
k

V
g

K
a
h
K
a

 kerék kiszerelése vagy a defekt javítása cél-
zerszámokat és szaktudást igényel. Javasol-
k, hogy ezt a műveletet szakszervizben 

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

észhelyzeti javítás 
umiabroncsjavító készlettel

isebb defekt esetén a tömlő nélküli gumi-
broncsjavító készlettel elvégezheti a vész-
elyzeti javítást.
övesse a gumiabroncsjavító készletben meg-
dott utasításokat.

Az ideiglenes javítás
történő motorozás 
túl az 50 km/h sebe
réltesse le a gumiab
jével.

CRF1100A2/A4/D2/D4

3VIG
Az ideiglenes jav
abronccsal történ
tos lehet. Ha az i
sikerül, annak ba
lálos, sérülés lehe

Ha mégis motoro
gumiabronccsal, 
lassan tegye és n
sebességet, míg a
cserélik.
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e alkalmával a leírt módon 
umiabroncs állapotát is.

IGYÁZAT
vításon átesett gumiab-
mlővel történő motoro-

lehet. Ha az ideiglenes 
rül, annak baleset és sú-
s, sérülés lehet a követ-

roznia kell a javított gu-
gy tömlővel, abban az 

ssan tegye és ne lépje át 
ességet, míg a gumiab-
cserélik.
A belső javítása és cseréje

Ha a belső defektes lesz vagy megsérül, akkor 
amint lehet, le kell cserélni, nem megjavítani. 
A javított belső nem megbízható, könnyen 
ismét defektes lehet, miközben motorozik.
Ha mégis ideiglenes, foltragasztásos vagy 
aeroszolos tömítővel történő javításra szorul, 
motorozzon nagyon óvatosan, alacsony 
sebességen, amíg a belsőt ki nem cserélteti.

Minden tömlőcser
ellenőrizni kell a g

CRF1100A/D
3V

Az ideiglenes ja
ronccsal vagy tö
zás kockázatos 
javítás nem sike
lyos, akár halálo
kezménye.

Ha mégis moto
miabronccsal va
esetben csak la
az 50 km/h seb
roncsot le nem 



Az audiorendszer meghibásodása
dás
szközök és alkalmazások 

orendszerrel és/vagy a 
k lehetnek.
 Bluetooth®-eszköz is 
al
felelően csatlakozik, ha 
eszköz párosítása is folya-
ellenőrizze, hogy a kör-
olyamatban. A közelben 
éha megzavarhatják a pá-
erencia miatt.
án ne legyen a közelben 
osításra kész. A közelben 
éha megzavarhatják a 
erferencia miatt.
árosítás, törölje a 
 a párosítási folyamatot. 
320
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Hibajelenség Hibaok/megol

Bluetooth®-eszköz nem 
párosítható

Az Ön által használt egyes Bluetooth®-e
lehet, hogy nem kompatibilisek az audi
rendelkezésre álló funkciók korlátozotta
Ellenőrizze, hogy az audiorendszer és a
párosítás módban van. 2 162. 2 167. old
Az audiorendszer lehet, hogy nem meg
ezzel egy időben egy másik Bluetooth®-
matban van. Az ismételt párosítás előtt 
nyezetében ne legyen másik párosítás f
található egyéb Bluetooth®-eszközök n
rosítás folyamatát pl. rádióhullám-interf
Egy Bluetooth®-eszköz csatlakozása sor
más olyan Bluetooth®-eszköz, mely pár
található egyéb Bluetooth®-eszközök n
párosítás folyamatát pl. rádióhullám-int
Amennyiben ismételten nem sikerül a p
párosított eszközt és próbálja meg újra
2 162. 2 167. oldal
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Hibaelhárítás

ldás
szoftvertől függően időbe 
zköz között létrejön a 
udiofájl lejátszását.
tmenetileg megszűnhet, de 
meghibásodás. A 
tán ismét csatlakozik.
 párosítása megtörtént-e. A 
ója alapján ellenőrizze, 
tható állapotban van-e.
Hibajelenség Hibaok/mego

Bluetooth®-eszköz nem 
csatlakoztatható

A Bluetooth®-eszköztől és a használt 
telhet, mire az audiorendszer és az es
kapcsolat, és a rendszer elkezdi egy a
A kapcsolat a motor indítása közben á
ez a normális működés része és nem 
Bluetooth®-eszköz a motor indítása u
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth®-eszköz
Bluetooth®-eszköz használati útmutat
hogy a Bluetooth®-eszköz csatlakozta
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dás
ások nem kapcsolódnak 
se a Bluetooth®-eszköz 
ításokat.
®-eszközök száma egy 
® headsetre korlátozott.
 a probléma továbbra is 
róbálja meg a párosítási 

tre az Apple CarPlay 
Play-ből, majd próbálja 
al
id Auto-hoz csatlakozik, a 
Hibajelenség Hibaok/megol

Bluetooth®-képes telefon 
nem csatlakoztatható

Egyes Bluetooth®-eszközök és alkalmaz
automatikusan. A csatlakozáshoz köves
használati útmutatójában található utas
Az egyidejűleg csatlakoztatott Bluetooth
Bluetooth®-eszközre és kettő Bluetooth
Amennyiben a fent leírt ellenőrzés után
fennáll, törölje a párosított eszközt és p
folyamatot újra. 2 162. 2 167. oldal
A Bluetooth®-kapcsolat nem hozható lé
indítása közben. Lépjen ki az Apple Car
meg a párosítást újra. 2 200. 2 162. old
Miközben az Apple CarPlay-hez/Andro
Bluetooth®-funkció nem működik.
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Hibaelhárítás

ldás
-eszközök és alkalmazások 
iorendszerrel és/vagy az 

 le megfelelően. Ellenőrizze 

almazástól függően, lehet, 
ul el automatikusan. A leját-
 használati útmutatójában 

almazástól függően 
gadása után az audiofájlok 
llenőrizze, hogy a 

n van-e.
dió mód váltása után az au-
zás egy audioeszközhöz és 
hető, hogy az audiorend-
edélyezett egy audiofájl fel-
Hibajelenség Hibaok/mego

Csatlakozik, de nem játssza 
le a felvételt.

Az Ön által használt egyes Bluetooth®
lehet, hogy nem kompatibilisek az aud
audiofájlokat lehet, hogy nem játsszák
a javasolt specifikációkat. 2 161. oldal
A használt Bluetooth® eszköztől és alk
hogy az audiofájlok lejátszása nem ind
száshoz kövesse a Bluetooth®-eszköz
található utasításokat.
A használt Bluetooth®-eszköztől és alk
előfordulhat, hogy egy telefonhívás fo
lejátszása nem megfelelően történik. E
Bluetooth®-eszköz lejátszás állapotba

Bekapcsolás vagy az audió 
mód megváltoztatása után 
időbe telik, mire elindul a 
lejátszás.

Közvetlenül a bekapcsolás vagy az au
diorendszernek időbe telhet a csatlako
a zenelejátszás megkezdése. Elképzel
szer semmilyen működtetése sem eng
ismerési folyamata közben.
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Hibaelhárítás

dás
agy a közelben egy 
eszköz, mint amilyenek a 
zavarhatja a 

 ritkán előfordulhat, hogy 
lik. Ha továbbra is instabil 
udiorendszert vagy a 

s esetekben 
kommunikációt. Hang 
ezze máshová az eszközt. 
torosruhában tárolja, a 

t is befolyásolhatja a 
Hibajelenség Hibaok/megol

Hangok átugrása
Zajkeveredés

Egy másik Bluetooth®-eszköz jelenléte v
elektromágneses hullámokat kibocsátó 
kommunikációs készülékek, működése 
kommunikációt.
A Bluetooth® tulajdonságaiból adódóan
a rendszer működése bizonytalanná vá
a működése, kapcsolja ki, majd be az a
használt eszközt.
A Bluetooth®-eszköz tárolási helye egye
befolyásolhatja az audiorendszert és a 
ugrása vagy zaj keveredése esetén, hely
Például ha az eszközt zsebben vagy mo
kommunikáció akadozhat.
Továbbá az időjárás, épületek, úthálóza
kommunikációt.
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Hibaelhárítás

ldás
almazástól függően előfor-
a stb. után az audiofájlok le-
pcsolja ki, majd be az 
gy a zajkeveredés továbbra 
köz állapotát.
gok átugrása vagy a zajok 
osított eszközt és próbálja 
0. oldal

161. oldal
Hibajelenség Hibaok/mego

Hangok átugrása
Zajkeveredés

A használt Bluetooth®-eszköztől és alk
dulhat, hogy egy telefonhívás fogadás
játszása nem megfelelően történik. Ka
audiorendszert. Ha a hang átugrása va
is fennáll, ellenőrizze a Bluetooth®-esz
Amennyiben továbbra is fennáll a han
keveredése a lejátszásba, törölje a pár
meg a párosítási folyamatot újra. 2 17
Ellenőrizze a javasolt specifikációkat. 2
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Hibaelhárítás

dás
gyéni módokban van a 

th®-képes audioeszközön.
erő-beállítását.

függően előfordulhat, 
y pontatlan a kijelzés. 
mációkat. 2 179. oldal
áció, mint például az 

mpatibilis 
” vagy semmilyen 
Hibajelenség Hibaok/megol

A headsetből érkező 
hangerő túl nagy/kicsi.

Akkor állítsa be a hangerőt, amikor az e
headset. 2 98. oldal
Ellenőrizze a hangerő-beállítást a Bluetoo
Ellenőrizze a párosított fejhallgató hang

Nincs vagy pontatlan 
kijelzés

Az audioeszköztől vagy az audiofájltól 
hogy semmi nem látható a kijelzőn vag
Ellenőrizze a rendelkezésre álló fájlinfor
Amennyiben egy audiofájlban az inform
előadó neve vagy a szám címe nem ko
címkeformátumú, abban az esetben „
információ nem jelenik meg.
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Hibaelhárítás

ldás
®-eszköz nem támogatott. 
erziót/-profilokat. 

 környezeti feltételek vagy 
bil, lehet, hogy a 
.
latához csatlakoztatni kell 

árosított headsetet. 

98. oldal

ltatására képes. A 
ott telefon vagy a Siri 
Hibajelenség Hibaok/mego

A Bluetooth® 
híváskihangosító funkció 
nem elérhető.

Lehet, hogy a csatlakoztatott Bluetooth
Ellenőrizze a támogatott Bluetooth®-v
2 161. oldal
Amennyiben a Bluetooth®-kapcsolat a
rádióhullámok körülményei miatt insta
híváskihangosító funkció nem elérhető
A Bluetooth® híváskihangosítás haszná
egy headsetet. Csatlakoztasson egy p
2 167. oldal

A telefonhívás közben a 
headset hangereje túl 
nagy/kicsi.

A hangerőt hívás közben állítsa be. 2

Az utas headsetjéből nem 
jön hang

Az utas headsetje csak zene megszóla
zenelejátszás megszakad a kihangosít
használata közben.
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Hibaelhárítás

dás
rkerékpár 
ok számai 

ő funkciók érhetőek el.
g a csatlakoztatott 
őzmények és 
Hibajelenség Hibaok/megol

Bluetooth® hívás-
kihangosítás

A kapcsolat állapotától függően a moto
híváselőzményeiben megjelenített hívás
különbözhetnek a telefonétól.
Az Ön előfizetésétől függően különböz
A megjelenítés lassabban történhet me
eszközön tárolt telefonkönyvek, hívásel
adatállomány méretétől függően.
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Hibaelhárítás

ldás
em támogatott modell. 
atibilis eszközöket. 

nem támogatott. Frissítse 

akoztatni kell a headsetet. 
tet. 2 167. oldal
ikáció instabillá válik a 
örülményei miatt, lehet, 
sz elérhető.
Hibajelenség Hibaok/mego

Apple CarPlay nem 
elérhető.

Lehet, hogy a csatlakoztatott iPhone n
Ellenőrizze az Apple CarPlay-jel komp
2 195. oldal
A csatlakoztatott iPhone iOS verziója 
iPhone-ját egy újabb verzióra.
Az Apple CarPlay használatához csatl
Csatlakoztasson egy párosított headse
Amennyiben a mobilhálózati kommun
környezeti feltételek vagy jelerősség k
hogy az Apple CarPlay funkció nem le
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Hibaelhárítás

dás
k lemerülése vagy 
ított headset kapcsolata 
nálható, míg a kapcsolat 

Apple CarPlay funkcióra, 
csolásakor az Apple 

mpatibilisek az Apple 
ználjon az iPhone 

edélyezéséhez. 
délyezze a CarPlay-t a 
198. oldal
lva az Apple CarPlay. 
edélyezze az Apple 
Hibajelenség Hibaok/megol

Apple CarPlay nem 
elérhető.

Amennyiben a headset akkumulátorána
kommunikációs probléma miatt a páros
megszakad, az Apple CarPlay nem hasz
ismét létre nem jön.
A képernyő nem vált át automatikusan 
csak ha a gyújtáskapcsoló  állásba kap
CarPlay funkció aktiválva van.
Lehet, hogy egyes USB-kábelek nem ko
CarPlay-jel. Csak jóváhagyott kábelt has
csatlakoztatásához.
Nem járult hozzá az Apple CarPlay eng
Csatlakoztassa az iPhone-t újra és enge
lemondó nyilatkozat megjelenésekor. 2
Lehet, hogy az iPhone-on ki van kapcso
Csatlakoztassa le az iPhone-t, majd eng
CarPlay-t az iPhone-on.
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Hibaelhárítás

ldás
 telefon nem támogatott 
ülékek listáját. 2 209. oldal
 telefon egy már nem 
se Android telefonját egy 

funckió használatához 
sához. Csatlakoztasson egy 

zeti feltételek vagy nem 
 az Android Auto funkció 
Hibajelenség Hibaok/mego

Android Auto nem 
elérhető.

Lehet, hogy a csatlakoztatott Android
modell. Ellenőrizze a kompatibilis kész
Lehet, hogy a csatlakoztatott Android
támogatott Android verzión fut. Frissít
újabb verzióra.
Az Android Auto által nyújtott összes 
szükség van egy headset csatlakoztatá
párosított headsetet. 2 167. oldal
Ha a mobilhálózati kapcsolat a környe
megfelelő jelerősség miatt nem stabil,
lehet, hogy nem lesz elérhető.
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Hibaelhárítás

dás
látorának lemerülése 
árosított kihangosítószett 
yitó képernyőre és 

sítását.
mpatibilisek az Android 
B-kábelnek az USB-IF által 
atibilis legyen az USB 2.0 

edélyezéséhez. 
 és engedélyezze az 
yilatkozatok képernyőn. 

n kapcsolva az Android 
font, majd engedélyezze 
fonon.
Hibajelenség Hibaok/megol

Android Auto nem 
elérhető.

Amennyiben a kihangosítószett akkumu
vagy kommunikációs probléma miatt a p
kapcsolata megszakad, lépjen vissza a n
végezze el újra a kihangosítószett páro
Lehet, hogy egyes USB-kábelek nem ko
Auto-val. Az Android Auto esetén az US
hitelesítve kell lennie ahhoz, hogy komp
szabvánnyal.
Nem járult hozzá az Android Auto eng
Csatlakoztassa az Android telefont újra
Android Auto használatát a lemondó n
2 212. oldal
Lehet, hogy az Android telefonon ki va
Auto. Csatlakoztassa le az Android tele
az Android Auto-t az Android Auto tele



Az audiorendszer meghibásodása

333folytatás

Hibaelhárítás

ldás
működtethető az érintőpa-
ár mozgásban van. Működ-
mbjaival, vagy álljon meg a 
lyen és ezután működtesse.
 a mobilhálózat 

ttings] (beállítások) menü-
ós térképen vagy egy olyan 
atja a fehér vagy fekete mó-
ítás fényerejét a [Settings] 
ősség) menüpontjában 

k tiltva/nem használhatók, 
an. A kiszürkített funkciók 
 működtethetőek.

lik, ezért a képernyő sem 
leníteni.
Hibajelenség Hibaok/mego
Csatlakoztatva, de az 
Apply CarPlay/Android 
Auto nem működik.

Az Apply CarPlay/Android Auto nem 
nelen keresztül, amikor a motorkerékp
tesse a bal oldali kormánykapcsoló go
motorkerékpárral egy biztonságos he

Az Apply CarPlay/Android 
Auto egyes funkciói nem 
érhetőek el.

Egyes funkciók korlátozottak lehetnek
lefedettségéből kifolyólag.

Az Apply CarPlay/Android 
Auto képernyő túl sötét/
világos

A [Background] (háttér) menüpont [Se
ben történő kiválasztásával, a navigáci
alkalmazásban mint a Maps kiválaszth
dot, valamint beállíthatja a háttérvilág
(beállítások) menü [Brightness] (fényer
2 87. 2 86. oldal.

Az audiorendszer nem 
működik.

Egyes funkciók és beállítások le vanna
amikor a motorkerékpár mozgásban v
csak a motorkerékpár álló helyzetében

A gyújtáskapcsoló 
folyamatosan , majd  
állásba kapcsolásakor.

Mivel a rendszer újraindítása időbe te
tudja az információkat azonnal megje
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otorkerékpárját márka-

dás
ogy egyes funkciók 
lhárítását követően a 

at nem biztos, hogy 
dszerével a 
Ha a probléma a fent leírt ellenőrzés után is fennáll, ellenőriztesse m
kereskedőjével.

Hibajelenség Hibaok/megol
Magas hőmérséklet/
túláram elleni védelem

A rendszer védelme érdekében lehet, h
ideiglenesen nem érhetőek el. A hiba e
rendszer automatikusan helyreáll.

Szoftverfrissítés
A kezelési könyvben található nyilatkoz
megegyezik a motorkerékpár audioren
szoftverfrissítést követően.
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Elektromos meghibásodás

n található összes izzó LED 
lyik LED nem világít, 
reskedőjéhez.
Az akkumulátor lemerül
Az akkumulátor töltése szükséges.
A lítium-ion (li-ion) akkumulátorhoz speciális 
akkumulátortöltő szükséges.
Ellenőriztesse az akkumulátort márkakereske-
désében.
A töltés előtt szerelje ki az akkumulátort a mo-
torkerékpárból.

Ha az akkumulátor a töltés után sem kel 
életre, keresse fel márkakereskedőjét.

Kiégett izzó
A motorkerékpáro
típusú. Ha valame
forduljon márkake

FIGYELEM
Csak lítium-ion (li-ion) akkumulátorhoz való töltőt 
használjon. A nem megfelelő töltő alkalmazása 
maradandó károsodást okozhat az akkumulátorban.

FIGYELEM
Ne próbálja meg úgynevezett „bikázással” elindítani a 
motorkerékpárt, mert az kárt okozhat az elektromos 
rendszerben és az akkumulátorban!
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osítékok

Biztosíték-
doboz fedél
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a 
„Biztosítékok ellenőrzése és cseréje” című 
részt. 2 261. oldal

# Biztosítékok a biztosítékdobozban 
és ABS FSR-biztosíték

1. Távolítsa el a vezetőülést. 2 273. oldal
2. Nyissa fel a biztosítékdoboz fedeleket.
3. A biztosítékokat az utasülés alján található 

biztosítékcsipesszel (2248. oldal) húzza ki és 
egyenként ellenőrizze őket. A kiégett biztosí-
tékot mindig azonos értékű biztosítékkal cse-
rélje le.

4. Zárja le a biztosítékdoboz fedeleket.
5. Szerelje vissza az első ülést.

Tartalék bizt

Biztosí-
tékdo-
boz 
fedél
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Hibaelhárítás

kumulátordoboz fedelét. 

ítómotor mágneskapcsolót.
ítómotor mágneskapcsoló 

za ki a főbiztosítékot és az 
kot az utasülés alján talál-

csipesszel (2 248. oldal), és 
t. A kiégett biztosítékot min-
ékű biztosítékkal cserélje le.
biztosíték és a tartalék ABS-
az indítómotor-mágnes-
 található.
t a kiszerelés fordított 
zerelje vissza.
# Főbiztosíték & ABS-főbiztosíték 1. Vegye le az ak
2 271. oldal

2. Húzza ki az ind
3. Vegye le az ind

fedelét.
4. Egyenként húz

ABS-főbiztosíté
ható biztosíték
ellenőrizze őke
dig azonos ért
uA tartalék fő

főbiztosíték 
kapcsolóban

5. Az alkatrészeke
sorrendjében s

Indítómotor-mágneskapcsoló

Tartalék 
biztosíték

Főbiz-
tosíték

Indítómotor-mágnes-
kapcsoló fedél
ABS-főbiztosí-
ték
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mulátordoboz fedelét. 

tosítékdoboz és a 2. főbiz-
rtót.
sítékdoboz fedelét.
 ki a FI-biztosítékot és a 2. 
 utasülés alján található 
zel (2 248. oldal), és ellen-
égett biztosítékot mindig 
iztosítékkal cserélje le.
iztosíték a vezetőülés alatti 
zban található. 2273. oldal
őbiztosíték az indítómotor 
olóban van.
 a kiszerelés fordított 
erelje vissza.
# FI-biztosíték és 2. főbiztosíték 1. Vegye le az akku
2 271. oldal

2. Húzza ki a FI-biz
tosíték-doboz ta

3. Nyissa fel a bizto
4. Egyenként húzza

főbiztosítékot az
biztosítékcsipess
őrizze őket. A ki
azonos értékű b
uA tartalék FI-b

biztosítékdobo
uA tartalék 2. f

mágneskapcs
5. Az alkatrészeket

sorrendjében sz

CRF1100A/A2/A4

FI-biztosíték
2. főbiztosíték

Biztosítékdoboz 
fedelek

FI-biztosítékdoboz és 
2. főbiztosíték-doboz 
tartó
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tosítékdoboz fedeleket.
za ki a FI-biztosítékot, a 2. 
s a DCT-főbiztosítékot az 

alálható biztosítékcsipesszel 
s ellenőrizze őket. A kiégett 

ndig azonos értékű 
erélje le.
biztosíték a vezetőülés alatti 
ozban található. 2273. oldal

 főbiztosíték és a tartalék 
síték az indítómotor-
solóban található.
t a kiszerelés fordított 
zerelje vissza.

telten kiég, valószínűleg 
dás van a rendszerben. Keresse fel 

enőrzés céljából.
# FI-biztosíték, 2. főbiztosíték és DCT-
főbiztosíték

1. Vegye le az akkumulátordoboz fedelét. 
2 271. oldal

2. Húzza ki a 2. főbiztosíték/FI-főbiztosíték 
doboz és a DCT-biztosítékdoboz tartót.

3. Nyissa fel a biz
4. Egyenként húz

főbiztosítékot é
utasülés alján t
(2 248. oldal), é
biztosítékot mi
biztosítékkal cs
uA tartalék FI-

biztosítékdob
uA tartalék 2.

DCT-főbizto
mágneskapc

5. Az alkatrészeke
sorrendjében s

CRF1100D/D2/D4

DCT-főbiztosíték

FI-biztosí-
ték

2. főbiztosíték

Biztosítékdoboz 
fedelek

2. főbiztosíték/FI-főbizto-
síték doboz és DCT-bizto-
sítékdoboz tartó

FIGYELEM
Ha egy biztosíték ismé
elektromos meghibáso
márkakereskedőjét ell
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árjának két kulcsa van és egy 
alkódot tartalmazó lapja.
speciálisan kódolt chipet 
immobilizer rendszer (HISS) a 
ekében felismer. A HISS-
ésének megelőzése 
al bánjon óvatosan.
 kulcsokat és ne tegye ki őket 

zú távon erős napsütésnek 
érsékletnek!

on ne próbálja megváltoztatni 
rmáját!

 mágneses sugárzásnak!
 a kulcsszámot tartalmazó lap 
FI egységet/gyújtásvezérlő-
rélni. Ennek elkerülése 
ssen másolatot.
Szervizdiagnosztikai 
rögzítőberendezések
Az Ön motorkerékpárja szervizzel kapcsolatos 
készülékekkel van felszerelve, melyek rögzítik a 
hajtáslánc teljesítményére és a motorozási 
körülményekre vonatkozó információkat.
Az adatok a szerelők segítségére lehetnek a mo-
torkerékpár diagnosztizálásához, javításához vagy 
karbantartásához. Ezen adatokhoz, a törvényileg 
arra jogosultakon kívül, a jármű tulajdonosának 
hozzájárulása nélkül senki nem férhet hozzá.
A Honda, a hivatalos márkakereskedők és 
javítóműhelyek, azok alkalmazottai, képviselői és 
szerződött partnerei azonban hozzáférhetnek 
ezekhez az adatokhoz a motorkerékpár műszaki 
ellenőrzése és kutatási, ill. fejlesztési célokból.

Kulcsok

Az Ön motorkerékp
kulcsszámot és von
A gyújtáskulcs egy 
tartalmaz, amit az 
motor indítása érd
részegységek sérül
érdekében a kulccs
● Ne hajlítsa meg a

erőhatásnak!
● Ne tegye ki hoss

vagy magas hőm
● Semmilyen mód

a kulcs eredeti fo
● Ne tegye ki erős
Ha minden kulcs és
is elveszik, a PGM-
egységet ki kell cse
érdekében készítte

Gyújtáskulcs
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ezelőszervek 
lszereltségek

  állásban marad a motor 
az akkumulátor lemerül.
ot motorozás közben!

solót csak vészhelyzetben 
zás közben használja, azzal 

lását okozza, ami baleset-

pcsolóval állította le a 
újtáskapcsolót  állásba. Ha 
kkumulátor lemerül.

csoló
Ha az egyik kulcsot elveszti, azonnal készíttessen 
egy új másolatot.

A kulcs másolásához és annak a HISS-rendszer-
hez való regisztrálásához vigye el a tartalék 
kulcsot, a kulcskódot és a motorkerékpárt már-
kakereskedőjéhez.
uŐrizze meg a kulcslapot biztos helyen.

A fém kulcstartók tönkretehetik a gyújtáskapcso-
ló környékét.

Műszerek, k
és egyéb fe

Ha a gyújtáskapcsoló
leállítását követően, 
Ne fordítsa el a kulcs

A motorleállító kapc
használja. Ha motoro
a motor hirtelen leál
veszélyes.
Ha a motorleállító ka
motort, fordítsa a gy
nem teszi meg, az a

Gyújtáskulcs Kulcslap

Kulcsszám és vonalkód

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kap
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24 órán keresztül 2 másod-
iután a gyújtást  állásba 

kció ki- és bekapcsolható. 

endszer megfelel a rádióbe-
azására vonatkozó európai 

2014/53/EU).
A kijelző megáll 999.999 értéken, ha elérte és 
túllépte a 999.999 kilométert.

A napi számláló visszaáll 0,0-ra, ha elérte a 
9.999,9 km értéket.

A Honda immobilizer rendszer (HISS) csak egy 
megfelelően kódolt kulcs segítségével teszi lehe-
tővé a motor indítását. Ha a gyújtás  állásban 
van, a HISS immobilizer rendszer még akkor is 
folyamatosan működik, ha a HISS-visszajelző 
nem villog.
Ha a gyújtáskapcsoló , a motorleállító kapcsoló 
pedig  állásban van, az immobilizer visszajelző 
lámpája néhány másodpercig világít, majd 
kialszik, jelezve, hogy a motor indítható. A HISS-
visszajelző nem alszik el 2 309. oldal

A HISS-visszajelző 
percenként villog, m
kapcsolta. Ez a fun
2 83. oldal
EU-irányelv
Ez az immobilizer r
rendezések forgalm
uniós irányelvnek (

Kilométer-számláló

Napi számláló

HISS
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16919

mirátusok
Az erről szóló megfelelőségi tanúsítványt a mo-
torkerékpár átvételekor kapja meg. A megfelelő-
ségi tanúsítványt tartsa biztonságos helyen. Ha a 
tanúsítványt elveszti vagy nem kapja meg, keres-
se fel márkakereskedőjét.

Csak Dél-Afrika Csak Szingapúr

Csak Marokkó

Csak Argentína

H-

Csak Egyesült Arab E

TRA
REGISTERED No:
ER44540/16
DEALER No:
DA0046049/10

Csak Omán

OMAN-TRA
TA-R/3085/16
D090024
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s az egyéb, járműhöz kapcso-
zetőülés alján található mű-
ban tárolhatja. 2247. oldal

ségi mérőegység) szenzor au-
a a motort és az üzemanyag-
iben a motorkerékpár felbo-
llítása érdekében kapcsolja a 

ét  helyzetbe, mielőtt újrain-

U meghibásodik, a motor-
a esetén a motor és az üzem-
m fog automatikusan lekap-

ló rendszer
EU-irányelv
Ez az audiorendszer megfelel a rádióberendezé-
sek forgalmazására vonatkozó európai uniós 
irányelvnek (2014/53/EK).

Az erről szóló megfelelőségi tanúsítványt a mo-
torkerékpár átvételekor kapja meg. A megfelelő-
ségi tanúsítványt tartsa biztonságos helyen. Ha a 
tanúsítványt elveszti vagy nem kapja meg, keres-
se fel márkakereskedőjét.

A kezelési könyvet é
lódó anyagokat a ve
anyag irattartó táská

Az IMU (tehetetlen
tomatikusan leállítj
szivattyút, amenny
rul. Az IMU visszaá
gyújtást , majd ism
dítaná a motort.

Amennyiben az IM
kerékpár felborulás
anyag-szivattyú ne
csolni.

Audiorendszer

Csak Dél-Afrika Csak Oroszország

Csak Szingapúr

Irattartó táska

Gyújtáslekapcso
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sséget egy fényérzékelő 

z érzékelő ne sérüljön meg, 

nappali menetfény (DRL), az 
sség- és a háttérszabályozás 
 megfelelően működni.

ny (DRL), automatikus 
áttérszabályozás
A rásegítő-csúszó kuplungrendszer segít meg-
előzni, hogy a hátsó kerék lassítás közben, erős 
motorféküzemben megcsússzon. Továbbá 
könnyebbé teszi a kuplung működtetését.

Ehhez a járműhöz csak MA besorolású olajat 
használjon. Az MA besorolásútól eltérő motor-
olaj sérülést okozhat a rásegítő-csúszó kuplung-
rendszer működésében.

Ez motorkerékpár elektronikus gázkarrendszer-
rel van felszerelve.
Ne tegyen mágneses tárgyakat vagy mágneses 
interferenciára fogékony tárgyakat a jobb oldali 
kormányszár kapcsolói közelébe!

A környezeti fényerő
érzékeli.
Figyeljen oda, hogy a
és ne takarja le!
Ellenkező esetben a 
automatikus fényerő
lehet, hogy nem fog

Rásegítő-csúszó kuplungrendszer

Elektronikus gázkarrendszer

CRF1100A/A2/A4
Nappali menetfé
fényerősség- és h

Fényérzékelő
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ése előtt várja meg, amíg a 
 a fék és egyéb forró alkatré-

lő segítségével öblítse le 
t, hogy feláztassa a lazább 
et.
ivacsot vagy puha rongyot 
 át semleges tisztítószerrel.
ényszóró-burákat, idomokat 
nyag elemeket különös 
lje, nehogy megkarcolódja-
 vízsugár locsolását közvetle-
be, a kipufogóba és az 

katrészekbe.
 le a motorkerékpárt bő, tiszta 
a, tiszta ronggyal törölje 
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb észreven-
ni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt 
útszóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően miha-
marabb mossa le motorkerékpárját.

A mosás megkezd
motor, a kipufogó,
szek lehűlnek.
1. Kerti locsolótöm

motorkerékpárjá
szennyeződések

2. Ha szükséges, sz
használva törölje
u A szélvédőt, f

és egyéb műa
gonddal keze
nak. Kerülje a
nül a légszűrő
elektromos al

3. Alaposan öblítse
vízzel, majd puh
szárazra.

Mosás
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tek
 alábbi útmutatásokat:
ynyomású mosóberende-

ú víz károsíthatja a motorke-
és elektromos részeit, akár 
enné is téve őket.
 légszűrőbe és/vagy a 
a.
t a kipufogóba:
 lévő víz akadályozhatja az 
ziót okozhat.
t:

 befolyásolhatja a fékezési 
 A mosást követően néhány-
bességen működtesse a fé-
nyebben megszáradjanak.
t az ülés alá:
tt kárt okozhat a dokumen-

gyéb tárgyakban.
4. A száradást követően a mozgó alkatrészeket 
kenje be.
u Biztosítsa, hogy ne kerülhessen kenőanyag 

a fékekre vagy gumiabroncsokra! A féktár-
csákra, -betétekre, -dobokra vagy -pofákra 
kerülő olaj nagyban csökkenti a fékhatást, 
mely balesethez vezethet.

5. A motorkerékpár mosása és szárítása után 
azonnal kenje be a hajtóláncot.

6. A korrózió megelőzésére használjon polírozó-
szert.
u Kerülje az olyan termékeket, melyek erős 

tisztítószert vagy kémiai oldószereket 
tartalmaznak. Ezek károsíthatják a fém, 
fényezett és műanyag elemeket motor-
kerékpárján.
A polírozószert tartsa távol a fékektől és 
gumiabroncsoktól.

u Ha a motorkerékpáron található matt 
fényezésű elem, ezeken az elemeken 
kerülje a polírozóanyagok használatát.

# Mosási előkészüle
Mosáskor kövesse az
● Ne használjon nag

zést:
u A nagynyomás

rékpár mozgó 
működésképtel

u A víz bejuthat a
fojtószelepházb

● Ne irányítsa a vize
u A kipufogóban

indítást és korró
● Szárítsa ki a fékeke

u A víz negatívan
hatékonyságot.
szor alacsony se
keket, hogy kön

● Ne irányítsa a vize
u A víz az ülés ala

tumokban és e
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agy útszóró só korróziót okoz-
. Az alumínium alkatrészeket 

sa meg és a karcolások elkerü-
esse az alábbi útmutatást:
mény sörtéjű kefét, 
y egyéb csiszolószereket!
útpadkára!

tmutatást a karcolások és 
érdekében:
áljon puha szivacsot és bő 

yeződések eltávolítására csak 
ert használjon és bő vízzel 

zin, fékfolyadék vagy mosó-
ységre, az idomokra vagy a 

trészek
● Ne irányítsa a vizet a légszűrőbe:
u A víz a légszűrőben megakadályozhatja a 

motor indítását.
● Ne irányítsa a vizet a fényszóró közelébe:

u A motorkerékpár fényszórója bepárásod-
hat mosást vagy esős időben történő mo-
torozást követően. Ez nem befolyásolja a 
fényszóró működését.
Ha azonban nagyobb mennyiségű vizet vél 
felfedezni a fényszóróban, akkor keresse fel 
márkakereskedőjét.

● Ne használjon viaszt vagy polírozószert a matt 
fényezésű felületeken:
u Enyhén mosószeres, bő vízzel és puha 

ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa meg a 
matt felületeket. Puha, tiszta ronggyal 
törölje őket szárazra.

A szennyezés, sár v
hat az alumíniumon
rendszeresen tisztít
lése érdekében köv
● Ne használjon ke

fémszivacsot vag
● Ne ugrasson fel 

Kövesse az alábbi ú
foltok megelőzése 
● Mosáskor haszn

vizet.
● A makacs szenn

hígított tisztítósz
öblítse le.

● Ne kerüljön ben
szer a műszereg
fényszóróra!

Alumínium alka

Idomok
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b anyaga rozsdamentes 
laj vagy sár beszennyezheti.

ltalános konyhai tisztítószer-
t vagy port, majd alaposan 
l. Száraz, puha ronggyal szá-

g a hőtől, használjon általá-
 finom textúrájú ápolószert. 
gy öblítse le, mint a sár és 

 -dob fényezett, ne használ-
galomban kapható konyhai 

leges tisztítószert használ-
teken. Amennyiben nem 
 kipufogódob és -cső fé-
l márkakereskedőjét.

dob

Bő vízzel és puha ronggyal vagy szivaccsal tisztít-
sa meg a szélvédőt. (Ne használjon vegyszert 
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 be-
folyásolják a tiszta látást, cserélje le a szélvédőt.

Ügyeljen rá, hogy a szélvédőre és a szélvédő-
elemekre ne kerüljön benzin, fékfolyadék és 
más vegyszer! A műanyag elemek ettől megsé-
rülhetnek.

A kipufogócső és -do
acél, ennek ellenére o

Vizes szivaccsal és á
rel távolítsa el a sara
öblítse le tiszta vízze
rítsa meg.

Ha foltok jelentek me
nosan beszerezhető
Ezt követően ugyanú
por eltávolításakor.

Ha a kipufogócső és
jon kereskedelmi for
súrolószert! Csak sem
jon a fényezett felüle
biztos abban, hogy a
nyezett-e, keresse fe

Szélvédő

FIGYELEM
A karcolások vagy egyéb sérülések elkerülése végett csak 
vizet és puha rongyot vagy szivacsot használjon a 
szélvédő tisztítására.

Kipufogócső és -
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rékpár tárolása
 fontolja meg a kültéri motor-
lkalmazását.
 nem használja a motorkerék-
bbi teendőket:
rkerékpárt és tegyen ápoló-
 felületekre (kivéve a matt fé-
et). A króm felületeket kenje 
elleni olajjal.
tóláncot. 2 263. oldal
rékpárt egy karbantartó áll-
 fel mindkét kereket a talajról.
e a ponyvát és hagyja a mo-
gszáradni.
A motorke
Ha kültéren tárolja,
kerékpár-ponyva a
Ha hosszabb ideig
párt, kövesse az alá
● Mossa le a moto

szert a fényezett
nyezett felületek
be rozsdásodás 

● Kenje meg a haj
● Állítsa a motorke

ványra és bakolja
● Eső után vegye l

torkerékpárt me

FIGYELEM
Annak ellenére, hogy a kipufogó rozsdamentes acélból 
készül, foltok keletkezhetnek rajta. Amint észreveszi a 
foltosodást, azonnal tisztítsa le az alkatrészeket.
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ékpár szállítása
t szállítani kell, használjon 
futót vagy olyan szállító jár-
zik rámpával és motorkerék-
ggel. Soha ne vontassa a 
özben annak kerekei a föl-

ása károsíthatja a motorkerékpár 
t.
● Vegye ki az akkumulátort (2 270. oldal) a 
lemerülés megelőzése érdekében. Töltse fel 
teljesen az akkumulátort és száraz, naptól 
védett, jól szellőző helyen tárolja.
u Ha a motorkerékpárban marad, kösse le a 

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

A motorker
Ha a motorkerékpár
motorkerékpár-után
művet, ami rendelke
pár-rögzítő lehetősé
motorkerékpárt, mik
dön vannak!

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

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

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

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

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok
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Motorszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motorke-
rékpár azonosítására szolgálnak, valamint szük-
ségesek lehetnek a motorkerékpár forgalomba 
helyezéséhez. A cserealkatrészek megrendelésé-
hez is szükségesek lehetnek.
Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.
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nolt tartalmazó benzin 
kezőt okozhatja:
üzemanyagtank fényezése.
 a gumi üzemanyag-

nk korrodálni kezdhet.
sítményt biztosíthat.

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

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

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

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

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

vezetékek.
● Az üzemanyagta
● Rossz menettelje

Ha nem megfelelő
beli tüneteket észle
kájú benzint.

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

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

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

Kövesse az alábbi út
védelme érdekében.
● Mindig ólomment

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

megfelelően jár, a
le a motort, majd 
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RA VONATKOZÓAKAT), 
PLE ÉS SZOLGÁLTATÓI 
OLNAK; ÉS LEMONDANAK 

PLAY HASZNÁLATÁVAL KAP-
ÉGES KOCKÁZATOKRÓL, 
TŐ LEHETSÉGES FIGYELEM-
ÓDÓKAT.

ATVÉDELMI SZABÁLYZATÁT 
 FELTÖLTÖTT ADATOK 
ZNÁLATÁVAL ÉS KEZELÉSÉ-
N.
Az Apple CarPlay-jel/
Android Auto-val 
kapcsolatos jogi 
információk

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; SZIGO-
RÚAN KORLÁTOZZÁK AZ APPLE ÉS SZOLGÁL-
TATÓI EGYÉB FELELŐSSÉGEIT; ISMERTETIK A 
KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ-
KAT (BELEÉRTVE PÉLDÁUL A JÁRMŰ TARTÓZ-
KODÁSI HELYÉRE, A JÁRMŰ SEBESSÉGÉRE ÉS A 

JÁRMŰ ÁLLAPOTÁ
AMELYEKET AZ AP
GYŰJTENEK ÉS TÁR
BIZONYOS, A CAR
CSOLATOS LEHETS
BELEÉRTVE A VEZE
ELTERELÉSÉBŐL AD

LÁSD AZ APPLE AD
A CARPLAY ÁLTAL
APPLE ÁLTALI HAS
VEL KAPCSOLATBA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LICENCCEL/
FELELŐSSÉGGEL KAPCSOLATOS 
NYILATKOZATAI
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AUTO ADATVÉDELMI 
ANDROID AUTO ÁLTAL 
K GOOGLE ÁLTALI 

S KEZELÉSÉVEL 
AZ ANDROID AUTO HASZNÁLATA AZ ANDRO-
ID AUTO HASZNÁLATI FELTÉTELEINEK ELFOGA-
DÁSÁTÓL FÜGG, MELYET AZ APPLIKÁCIÓ 
TELEFONRA TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSÉT KÖVETŐEN 
KELL ELFOGADNI. ÖSSZEFOGLALVA: AZ AN-
DROID AUTO HASZNÁLATI FELTÉTELEI KIZÁRJÁK 
A GOOGLE ÉS SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGÉT, 
HA A SZOLGÁLTATÁSOK NEM MEGFELELŐEN 
MŰKÖDNEK, VAGY MEGSZAKADNAK; SZIGO-
RÚAN KORLÁTOZZÁK A GOOGLE ÉS SZOLGÁL-
TATÓI EGYÉB FELELŐSSÉGEIT; ISMERTETIK A 
KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÓI INFORMÁCIÓ-
KAT (BELEÉRTVE PÉLDÁUL A JÁRMŰ TARTÓZ-
KODÁSI HELYÉRE, A JÁRMŰ SEBESSÉGÉRE ÉS A 
JÁRMŰ ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓAKAT), 
AMELYEKET A GOOGLE ÉS SZOLGÁLTATÓI 
GYŰJTENEK ÉS TÁROLNAK; ÉS LEMONDANAK 
BIZONYOS, AZ ANDROID AUTO HASZNÁLATÁ-
VAL KAPCSOLATOS LEHETSÉGES KOCKÁZA-
TOKRÓL, BELEÉRTVE A VEZETŐ LEHETSÉGES 
FIGYELEM-ELTERELÉSÉBŐL ADÓDÓKAT.

LÁSD AZ ANDROID 
SZABÁLYZATÁT AZ 
FELTÖLTÖTT ADATO
HASZNÁLATÁVAL É
KAPCSOLATBAN.
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 HASZNÁLATI CÉLHOZ VALÓ 
, A PONTOSSÁGOT, A NYU-
SÉGET ÉS A HARMADIK FÉL 
ETBEN TARTÁSÁT (JOGTISZ-
DA VAGY EGY MEGHATAL-
Ő ÁLTAL SZÓBAN VAGY 
LATKOZAT NEM HOZ LÉTRE 
DÉST. PÉLDÁUL, KORLÁTO-

 HONDA MEGTAGAD MIN-
ÁSI IGÉNYT AZ ALKALMAZÁS 
ADATOK PONTOSSÁGÁRA, 
RA, AZ UTAZÁS TERVEZETT 
 SEBESSÉGHATÁROKRA, AZ 

A, A HÍREKRE, AZ IDŐJÁRÁS-
RA VAGY EGYÉB, A GOOGLE, 
I VAGY HARMADIK FÉL 
LTAL NYÚJTOTT TARTAL-
ZÓAN; A HONDA NEM VÁL-
 ALKALMAZÁS ADATAINAK 
ETKEZŐ ELVESZTÉSÉRE; A 
LAL JÓTÁLLÁST ARRA, HOGY 
K, VAGY AZ ÁLTALUK NYÚJ-
OLGÁLTATÁSOK MINDEN-
ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFO-
GADJA, HOGY AZ ANDROID AUTO-T („AZ AL-
KALMAZÁSOKAT”) KIZÁRÓLAG SAJÁT 
FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA; ÉS HOGY AZ IDE 
VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLI-
SAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A MEGFELELŐ 
MINŐSÉGET, TELJESÍTMÉNYT, PONTOSSÁGOT 
ÉS ERŐFESZÍTÉST ILLETŐEN MINDEN KOCKÁ-
ZAT AZ ÖNÉ; HOGY AZ ALKALMAZÁSOKAT ÉS 
AZ ALKALMAZÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFOR-
MÁCIÓKAT „JELEN FORMÁJUKBAN”, „AHO-
GYAN JELENLEG ELÉRHETŐK” BIZTOSÍTJUK; ÉS 
HOGY A HONDA EZENNEL ELHÁRÍT MINDEN 
JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT AZ ALKALMAZÁSO-
KAT ÉS AZ ALKALMAZÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
INFORMÁCIÓKAT ILLETŐEN, LEGYENEK AZOK 
KÖZVETETTEK, KÖZVETLENEK VAGY TÖRVÉNY-
SZERŰEK, BELEÉRTVE, DE NEM EZZEL BEZÁRÓ-
LAG A KÖZVETETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS/VAGY AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGI ÁLLAPOTOT, A MEGFELE-

LŐ MINŐSÉGET, A
ALKALMASSÁGOT
GODT ÉLVEZHETŐ
JOGAINAK TISZTEL
TASÁGOT). A HON
MAZOTT KÉPVISEL
ÍRÁSBAN TETT NYI
JÓTÁLLÁSI SZERZŐ
ZÁSOK NÉLKÜL, A
DENNEMŰ JÓTÁLL
ÁLTAL NYÚJTOTT 
MINT PL. AZ IRÁNY
IDŐTARTAMÁRA, A
UTAK ÁLLAPOTÁR
RA, A FORGALOM
LEÁNYVÁLLALATA
SZOLGÁLTATÓK Á
MAKRA VONATKO
LAL JÓTÁLLÁST AZ
BÁRMIKOR BEKÖV
HONDA NEM VÁL
AZ ALKALMAZÁSO
TOTT BÁRMELY SZ

KIZÁRÁS A JÓTÁLLÁSBÓL; A 
FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
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N, BELEÉRTVE, DE NEM 
OFITVESZTESÉGBŐL, AZ 
ŐL VAGY ELVESZTÉSÉBŐL, 
TVITELÉNEK VAGY MEGÉR-
SULÁSÁBÓL VAGY ÜZEM-
 KÁROKAT, VAGY MÁS 
KAT VAGY VESZTESÉGE-

ALMAZÁSBÓL VAGY AZ-
AN, AZ ALKALMAZÁSOK 
ZÁSSAL KAPCSOLATOS IN-
TALI HASZNÁLATÁBÓL 
ÁLHATATLANSÁGÁBÓL 
ENÜL AZOK OKÁTÓL, A FE-
TKOZÓ ELKÉPZELÉSTŐL 
EM VAGY EGYÉB ALAPJÁN), 
, HA A HONDÁT TÁJÉKOZ-
 KÁROK LEHETŐSÉGÉRE. 

GY NÉHÁNY RÉGIÓ ÉS ILLE-
TASÍTJA A KÁROKÉRT VALÓ 
LÓ KIZÁRÁST VAGY AZOK 
Y LEHET HOGY EZEK A 
 KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM 
 ELŐZŐLEG LEÍRT KORLÁ-
KOR 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. MI-
ATT FELFÜGGESZTHETIK VAGY MEGSZAKÍT-
HATJÁK, A SZOLGÁLTATÁSOK LEHET, HOGY 
NEM ELÉRHETŐK AZ ÖN TARTÓZKODÁSI HE-
LYÉN STB. TOVÁBBÁ TUDOMÁSUL VESZI, 
HOGY A HARMADIK FÉL TECHNOLÓGIÁJA 
VAGY A KORMÁNYZATI RENDELKEZÉSEK VÁL-
TOZÁSAI KÖVETKEZTÉBEN A SZOLGÁLTATÁ-
SOK ÉS/VAGY AZ ALKALMAZÁSOK ELAVULTTÁ 
ÉS/VAGY HASZNÁLHATATLANNÁ VÁLHATNAK.

AMENNYIBEN AZT A TÖRVÉNY NEM TILTJA, A 
HONDA VAGY LEÁNYVÁLLALATAI SEMMILYEN 
ESETBEN SEM VONHATÓK FELELŐSSÉGRE SZE-
MÉLYI SÉRÜLÉSEK, VAGY VÉLETLEN, SPECIÁLIS, 
KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYBŐL TÖR-

TÉNŐ KÁROK ESETÉ
KORLÁTOZVA, A PR
ADATOK SÉRÜLÉSÉB
BÁRMILYEN ADAT Á
KEZÉSÉNEK MEGHIÚ
SZÜNETBŐL ADÓDÓ
KERESKEDELMI KÁRO
KET, MELYEK AZ ALK
ZAL KAPCSOLATOS
VAGY AZ ALKALMA
FORMÁCIÓK ÖN ÁL
VAGY AZOK HASZN
EREDNEK, FÜGGETL
LELŐSSÉGRE VONA
(SZERZŐDÉS, SÉREL
ÉS MÉG AKKOR SEM
TATNÁK AZ ILYETÉN
ELKÉPZELHETŐ, HO
TÉKES BÍRÓSÁG ELU
FELELŐSSÉGBŐL VA
KORLÁTOZÁSÁT, ÍG
KORLÁTOZÁSOK ÉS
VONATKOZNAK. AZ
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ssítések

san bővíti a rendszer 
dési lehetőségeit. A 
frissítjük, hogy összhangban 
iókkal.

kkel kapcsolatban keresse fel 
TOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYBEN MARADNAK, 
HA A FENT MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATI 
LEHETŐSÉGRŐL BEBIZONYOSODIK, HOGY 
NEM ÉRTE EL AZ ALAPVETŐ CÉLJÁT.

Szoftverfri

A Honda folyamato
szoftverének műkö
szoftvereket azért 
legyenek az új verz
A szoftverfrissítése
márkakereskedőjét

Frissítések
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229 kg

238 kg

240 kg

240 kg

248 kg

250 kg

CRF1100A

CRF1100A2

CRF1100A4

CRF1100D

CRF1100D2

CRF1100D4
2

Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek
Teljes hossz 2330 mm
Teljes szélesség 960 mm

Teljes magasság

1395 mm

Legfelső pozíció
1545 mm
Legalsó pozíció
1490 mm

Tengelytáv 1575 mm
Minimum szabadmagasság 250 mm
Villaszög 27° 30’
Utánfutás 113 mm

CRF1100A/D

CRF1100A2/A4/D2/D4 Menetkész tömeg
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18,8 l

24,8 l
HY110
12 V-6 Ah (20 HR)

1. 2,866
2. 1,888
3. 1,480
4. 1,230
5. 1,064
6. 0,972

1. 2,562
2. 1,761
3. 1,375
4. 1,133
5. 0,972
6. 0,882

1,717/2,625

1,863/2,625

CRF1100A/D

CRF1100A2/A4/D2/D4

CRF1100A/A2/A4

CRF1100D/D2/D4

CRF1100A/A2/A4

CRF1100D/D2/D4
*1 :  Magába foglalja a vezető, utasa, minden csomag és kiegészítő súlyát 
*2 :  Magába foglalja a csomagok és a hozzáadott kiegészítők súlyát 

A teljes terhelhetőség *1 218 kg
A poggyász maximum 
tömege *2 29 kg
Maximum csomag terhelhető-
ség a hátsó csomagtartón 10 kg
Szállítható személyek száma Vezető és 1 utas
Megfordulási sugár 2,60 m
Lökettérfogat 1 084 cm3

Furat x löket 92,0 x 81,5 mm
Sűrítési viszony 10,1:1

Üzemanyag
Ólommentes benzin
Javasolt: 91-es vagy magasabb 
oktánszám

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok Max. 10% etanolt tartalmazó benzin

ED, II ED, III ED típusok Üzemanyagtank térfogat

Akkumulátor

Sebességváltó áttételek

Csökkentő áttételek
(primer/vég)
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Diagonál, tömlős
 

Diagonál, tömlős

Diagonál, tömlő nélküli
 

Diagonál, tömlő nélküli

Radiális, tömlős
 

Diagonál, tömlős

Radiális, tömlő nélküli
 

Diagonál, tömlő nélküli

CRF1100A/D

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A2/A4/D2/D4

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A/D

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A2/A4/D2/D4

M+S ED, II ED, III ED típusok
■ Szervizadatok

Gumiabroncs-
méret

Első

90/90-21M/C 54H
 

90/90-21M/C 54S

90/90-21M/C 54H
 

90/90-21M/C 54T

Hátsó
150/70R18M/C 70H

 
150/70B18M/C 70Q

CRF1100A/D

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A2/A4/D2/D4

M+S ED, II ED, III ED típusok

M+S ED, II ED, III ED típusok

Gumiabroncs-
típus

Első

Hátsó
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BRIDGESTONE BATTLAX 
ADVENTURECROSS TOURER 
AX41TR G
METZELER KAROO STREET

 
Continental TKC80 Twinduro

BRIDGESTONE BATTLAX 
ADVENTURECROSS TOURER 
AX41TR L
METZELER KAROO STREET

 
Continental TKC80 Twinduro

CRF1100A/D

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A2/A4/D2/D4

M+S ED, II ED, III ED típusok
Javasolt 
gumiabroncsok Első

BRIDGESTONE BATTLAX 
ADVENTURECROSS TOURER 
AX41TF G
METZELER KAROO STREET

 
Continental TKC80 Twinduro

BRIDGESTONE BATTLAX 
ADVENTURECROSS TOURER 
AX41TF L
METZELER KAROO STREET

 
Continental TKC80 Twinduro

CRF1100A/D

M+S ED, II ED, III ED típusok

CRF1100A2/A4/D2/D4

M+S ED, II ED, III ED típusok

Javasolt 
gumiabroncsok Hátsó
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SILMAR8A9S (NGK)
tható) 0,8-0,9 mm
00 1/min
 ütemű, SJ vagy magasabb API osztá-
kivéve a kör alakú energiatakarékos, 
onserving” vagy „Resource Conser-

ratút), SAE 10W-30, JASO T 903 MA 
 szerinti motorkerékpár olaj

s után 3,9 l
s és motor-
 csere után 4,0 l
lés után 4,8 l

s után 4,0 l
s és motor-
 csere után 4,2 l
s, motor- és 
lajszűrő 
n

4,2 l

lés után 5,2 l

0A/A2/A4

0D/D2/D4
*1 :  A 75-ös számú ENSZ-EGB (UN-ECE) előírás szerint kategorizálva 
*2 :  A hó (Snow) besorolású nem csak a téli, hanem a DP (kettős célú), 

M+S, MS és M&S (sár és hó) gumiabroncsokat is tartalmazza 

Használat 
szerinti 
gumiabroncs 
kategória *1

Normális Engedélyezett
Speciális Nem engedélyezett
Hó *2
(M+S jelölés a 
gumiabroncs 
oldalfalán)

Engedélyezett

Moped Nem engedélyezett
Gumiabroncs-
nyomás
(Csak vezető)

Első 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi)
Hátsó 250 kPa (2,50 kgf/cm2, 36 psi)

Gumiabroncs-
nyomás
(Vezető és utas)

Első 225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi)
Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimális 
profilmélység

Első
1,5 mm

 
3,0 mm

Hátsó
2,0 mm

 
3,0 mm

M+S ED, II ED, III ED típusok

M+S ED, II ED, III ED típusok

Gyújtógyertya (előírt)
Gyertyahézag (nem állí
Alapjárati 
fordulatszám 1250 ± 1

Javasolt 
motorolaj

Honda 4
lyozású (
„Energy C
ving” feli
szabvány

Motorolaj 
feltöltési 
mennyiség

Leereszté
Leereszté
olajszűrő
Szétszere

Leereszté
Leereszté
olajszűrő
Leereszté
kuplungo
csere utá
Szétszere

CRF110

CRF110
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LED
LED
LED
LED

ő LED
LED
LED

30 A
30 A, 20 A, 15 A, 10 A
■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt fék-
folyadék Honda DOT 4 Brake Fluid
Hűtőrendszer fel-
töltési mennyiség 1,81 l

Javasolt 
hűtőfolyadék

Pro Honda HP Coolant

HONDA PRE-MIX COOLANT (előre bekevert 
hűtőfolyadék)

Javasolt hajtólánc 
kenőanyag

Kifejezetten O gyűrűs láncokhoz kifejlesztett 
hajtólánc kenőanyag. Ha nem áll rendelkezésre, 
használjon SAE 80 vagy 90 hajtóműolajat.

Láncfeszesség 48-53 mm
Előírt hajtólánc DID 525HV3

Szemek száma 124
Előírt fogaskerék 
méret

Hajtó fogaskerék 16 fog
Hajtott fogaskerék 42 fog

Kivéve Hongkong

Hongkong

Fényszóró
Nappali menetfény (DRL)
Kanyarfényszóró

Féklámpa/hátsó lámpa
Első irányjelző/helyzetjelz
lámpák
Hátsó irányjelző lámpák
Rendszámtábla-világítás

Főbiztosíték
Egyéb biztosítékok

CRF1100A2/A4/D2/D4
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Hajtólánc ...............
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Motorolaj .................................................... 261, 278
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K
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Beszédvezérlés ka
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Felfelé mutató vál
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Kapcsolók .................
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