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

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

tó a 

ik az 

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

A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy me
Ön járművével.
pezi, 

 tartalm
ltoztatá

rosítha

gegyez
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Üdvözöljük!
dok jelölik az egyes 

replő illusztrációk az 
son alapulnak.

lországonként 

zág

ópai direkt eladások, 
ngkong, Makaó, 
ökország
ópai eladások
Gratulálunk Honda motorkerékpárja 
megvásárlásához! Amikor valaki Honda 
tulajdonossá válik, része lesz a világszerte 
elégedett vásárlók családjának – embereknek, 
akik nagyra értékelik, hogy a Honda 
különleges minőséget épít minden egyes 
termékébe.

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

lépéseket a kezelési könyvben leírtak 
alapján;

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

● A következő kó
országokat.

● A könyvben sze
ADV750 ED típu

Országkódok

*A specifikációk cé
változhatnak.

Kód Ors
ADV750
ED Eur

Ho
Tör

III ED Eur



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:

ó információk segítenek 
y sérüléseket okozzon 
árjában, egyéb tárgyakban 
etében.
A
m
m
p
d
m
é
f
Ö
T
r
c
f
lő
A
ju
●
●

z Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A 
otorkerékpár biztonságos kezelése igen ko-
oly felelősség. Annak érdekében, hogy Ön a 
ontos információk birtokában megfelelő 
öntéseket hozhasson, leírásokkal és figyel-
eztetésekkel szolgálunk motorkerékpárján 

s itt a kezelési könyvben. Ezek az információk 
igyelmeztetik Önt a veszélyekre, amelyek az 
n és mások biztonságát veszélyeztethetik.
ermészetesen lehetetlen minden, a motorke-
ékpár kezelésével és karbantartásával kap-
solatos, esetlegesen bekövetkező veszélyre 
igyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a saját jó íté-
képességére 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 találhat

elkerülni, hog
motorkerékp
vagy környez
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Biztonsági irányelvek

3folytatás

Biztonságos m
otorozás

nak megfelelő sisakot és vé-
a meg utasát, hogy használja 
y karolja át a derekát, dőljön 
kpárral, és tartsa a lábait a 
egálláskor is.

lőtt mindenképpen szánjon 
merésére, és biztonságos 
hány próbakört.

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

ármű megismerésére és 

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

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

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

fogógázban található szén-monoxid mérgező 
és fulladást okozhat.

Bizonyított tény, hogy a bukósisak és a védő-
felszerelések viselése jelentősen csökkenti a fej-, 
illetve egyéb sérülések számát és súlyosságát. 
Mindig ellenőrzött minőségű bukósisakot és vé-
dőfelszerelést viseljen. 2 12. oldal

Bizonyosodjon meg róla, hogy testileg és szelle-
mileg is fel van készülve, valamint nem áll alkohol 
vagy gyógyszerek befolyása alatt. Ön és utasa is 

viseljen a szabvány
dőruházatot. Taníts
a kapaszkodót vag
együtt a motorkeré
lábtartókon még m

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



Biztonsági irányelvek

4

Biztonságos m
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a ne vezessen ittasan, és ne 

 motorkerékpárját megfele-
iztonságos állapotban tartsa.
tt ellenőrizze és végezze el 
sokat. Soha ne haladja meg 
ximális terhelhetőségét 
kítsa át motorkerékpárját, 
l rá kiegészítőket, melyektől 
hat (2 18. oldal)!

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

művét jó állapotban!

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

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

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

gyógyszerekre is. Soh
hagyja barátait sem!

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

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

Tegye önmagát jól láthatóvá!

Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!

Ne vezessen motorkerékpárt, ha alko-
hol vagy gyógyszerek hatása alatt áll!

Tartsa Honda jár

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

n, szagtalan gáznak a 
méletvesztéshez és halál-

 helyiségben vagy külté-
torkerékpár motorját.
Ha úgy dönt, hogy folytatja az útját, kapcsolja le 
a gyújtást, majd először ellenőrizze motorkerék-
párja állapotát. Ellenőrizze, nem szivárog-e vala-
milyen folyadék, valamint ellenőrizze a kritikus 
anyák és csavarok meghúzását, illetve a kor-
mány, a kezelőszervek, a fékek és kerekek épsé-
gét. Lassan és óvatosan közlekedjen.
A motorkerékpár lehet, hogy olyan sérülést 
szenvedett, ami azonnal nem vehető észre. Ezért 
minden esetben alaposan ellenőriztesse át 
márkakereskedésében, amint lehet.

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

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

Szén-monoxid veszély

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

Ennek a színtele
belélegzése esz
hoz is vezethet.

Csak jól szellőző
ren járassa a mo
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a kezelési könyvben leírt 

a javítási könyvben leírt 
g érdekében a 
lését márkakereskedőjénél 

érrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
ki magát.
SSÁRGA háttérrel)
utasításokat nem tartja be, 
 vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL 
I ki magát.
ttérrel)
 a motorkerékpár 
, 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.

Figyelmesen olvassa el 
utasításokat. A biztonsá
motorkerékpár szervize
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS hátt
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TESZI 
VIGYÁZAT (NARANC
Amennyiben ezeket az 
HALÁLOS KIMENETELŰ
JÁRÓ balesetnek TEHET
FIGYELEM (SÁRGA há
BALESET veszélyét vagy
károsodását kockáztatja
utasítást.
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Biztonságos m
otorozás

A

ortól a szikrákat és a nyílt lán-
anásveszélyes gázt termel.
közben viseljen védőszem-
ülönben égési sérüléseket 
tben az elektrolit vakságot is 

vagy olyan felnőtteket az ak-
nem ismerik az akkumulátor-

t különösen óvatosan kezel-
tartalmaz. Bőrrel való érintke-
be jutva vakságot okozhat.
őtt alaposan olvassa el az itt 
eg őket. Az utasítások figyel-

lyi sérülést és a motorkerék-
a.
tort, ha az elektrolit a mini-
t van! Felrobbanhat és súlyos 
AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
● Tartsa távol az akkumulát

got. Az akkumulátor robb
● Az akkumulátor kezelése 

üveget és gumikesztyűt, k
szenvedhet, rosszabb ese
okozhat.

● Ne engedjen gyerekeket 
kumulátor közelébe, akik 
kezelés fontos pontjait!

● Az akkumulátor elektrolito
je, mert hígított kénsavat 
zése égési sérülést, szem

● Az akkumulátorkezelés el
leírt utasításokat és értse m
men kívül hagyása szemé
pár károsodását okozhatj

● Ne használja az akkumulá
mum szinten vagy az alat
sérülést okozhat.
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at.
nél kezd el nyitni.

EZTETŐ MATRICA

efolyásolja a kiegészítők és 

assa el figyelmesen a 
tóban található utasításokat.
k és csomagok együttes 
 (450 lb), azaz a maximum 

nyek között nem haladhatja 

zíthető idom felszerelése 
HŰTŐSAPKA MATRICA
VESZÉLY
NE NYISSA KI, HA FORRÓ!
A forró hűtőfolyadék égési sérülést okozh
A nyomásszabályzó szelep 1,1 kgf/cm2-

KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK FIGYELM
VIGYÁZAT
KIEGÉSZÍTŐK ÉS TERHELÉSEK
● A jármű biztonságát és kezelhetőségét b

csomagok felszerelése.
● Bármely kiegészítő felszerelése előtt olv

kezelési könyvben és a szerelési útmuta
● A vezető és utasa, valamint a kiegészítő

súlya nem haladhatja meg a 204 kg-ot
terhelhetőséget.

● A poggyász tömege semmilyen körülmé
meg a 21 kg-ot (46 lb).

● Nagyméretű, villára vagy kormányra rög
nem javasolt.
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Biztonságos m
otorozás

a a motorkerékpár fel van 

zetője számára lett kialakítva, 
asználatát három főnek.
s szállítása ronthatja motor-

, amely súlyos vagy halálos 

délyezett számát!
KIEGÉSZÍTŐ LÁBTARTÓ MATRICA (h
vele szerelve)
VIGYÁZAT
A kiegészítő lábtartó a motorkerékpár ve
és nem teszi lehetővé a motorkerékpár h
Az engedélyezettnél nagyobb számú uta
kerékpárja kezelhetőségét és stabilitását
balesetet okozhat.
Ne lépje túl a szállítható személyek enge
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S HAJTÓLÁNC MATRICA

, 36 psi)
, 41 psi)

, 36 psi)
, 41 psi)
cot.
HÁTSÓ RUGÓSTAG MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!

GUMIABRONCS INFORMÁCIÓS É
Hideg gumiabroncsnyomás:
[Csak vezető]

Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2

[Vezető és utas]
Első 250 kPa (2,50 kgf/cm2

Hátsó 280 kPa (2,80 kgf/cm2

Rendszeresen állítsa és kenje be a lán
Holtjáték 45–50 mm (1,8-2,0 in)
ÜLÉS-TELESZKÓP MATRICA
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki! Ne melegítse fel!
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TRICA
en sisakot és védőruházatot 

A
!

A

BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐ MA
Biztonsága érdekében mindig viselj
motorozás közben.
ÜZEMANYAG MATRICA
Csak ólommentes,
max. 10% etanolt tartalmazó benzin
CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRIC
Ne lépje túl az 5,0 kg-ot (11,0 lb)

CSOMAG HATÁRÉRTÉK MATRIC
Ne lépje túl a 0,5 kg-ot (1,0 lb)!
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isak plexivel, vagy egyéb 
delem

 nagy kopásállósággal
ros cipő
entes talppal és 

ól látható, hosszú ujjú kabát 
s nadrág (vagy egyberészes 

GYÁZAT
ya megnöveli a komoly 
lálos kimenetelű 
 ütközéskor.

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

a kormányszárakon, lábait pedig a lábtartókon.
● Menet közben az utas tartsa kezét a 

kapaszkodón vagy a vezető derekán, a lábait 
pedig az utaslábtartókon.

● Az utas, valamint a közlekedés többi résztvevőjé-
nek biztonságát mindig tartsa szem előtt.

Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa is a 
biztonsági előírásoknak megfelelő sisakot, 
szemvédőt és jól látható védőruházatot visel. 
Soha ne viseljen olyan laza ruhadarabot, amely 
beakadhat a motor bármely részébe! Az út és az 
időjárás körülményeit mindig vegye figyelembe.
# Sisak
Biztonsági előírásoknak megfelelő, jól látható, és 
megfelelő méretű
● Az állcsat becsatolását követően is 

biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie

● Szkafander alakú s
megfelelő szemvé

# Kesztyű
Teljes értékű kesztyű
# Csizma vagy moto
Erős csizma csúszásm
bokavédelemmel
# Kabát és nadrág
Védelmet biztosító, j
és megfelelő motoro
öltözet).

Védőfelszerelés

3VI
A bukósisak hián
sérülések és a ha
balesetek esélyét

Mindig viseljen b
bukósisakot, és g
hogy utasa is ezt
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tasításokat:
n erős fékezést és vissza-

ezéstől a motorkerékpár 
sztheti.
, kanyarodás előtt lassítson, 
otorkerékpár kerekei meg-

sú útfelületeken óvatosan 

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

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

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

váltásokat.
● Vezessen visszafogottan.

Kövesse az alábbi u
● Kerülje a túlzotta

váltásokat.
u A hirtelen fék

stabilitását ve
u Ha lehetséges

különben a m
csúszhatnak.

● Alacsony tapadá
vezessen.
u A gumiabron

felületeken kö
így a féktáv is

● Kerülje a folyam
u Az ismételt fé

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

Bejáratási periódus

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

jtmenetben.
rülmények

s körülmények között csú-
b csökkentheti a fékhaté-

yelmes vizes útburkolaton 

sznek, használja őket 
ességen, hogy megszárad-
● A teljes fékhatás kihasználása érdekében 
egyszerre működtesse az első és a hátsó féket.

# Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
Ezt a modellt blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS) 
szerelték fel, amely erős fékezéskor megakadá-
lyozza, hogy blokkoljon a kerék.
● Az ABS a fékezési távolságot nem csökkenti. 

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

● Az ABS nem működik kis sebességnél 
(kb. 10 km/óra, vagy ez alatt).

● A fékezés közben a fékkarok enyhén vissza-
rúghatnak. Ez normális jelenség.

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

# Motorfék
A motorfék a motork
gázkar visszaengedé
lassítás érdekében fo
A motorkerékpár las
mellett folyamatosan
különösen hosszú le
# Vizes vagy esős kö
Az útburkolatok vize
szósak, amely továb
konyságot.
Legyen különösen fig
történő fékezéskor.
Ha a fékek vizesek le
néhányszor lassú seb
janak.
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agy középállványon
rt.
olóféket. 2 93. oldal
t használva

ltámaszt.
motorkerékpárjával balra, 
val rá nem nehezedik az 

t használva
eengedéséhez álljon a 
al oldalára.

 kormányszárat és a bal oldali 

yomja le a középállványt és 
elfelé és hátra a motorkerék-

 ki balra a kormányt.
dított kormány esetén a mo-
stabillá válhat és felborulhat.
● Állítsa le a járművet szilárd felületű, egyenletes 
talajra.

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

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

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

● A motorkerékpár ellopásának megelőzése 
érdekében mindig zárja le a kormányzárat és a 
gyújtáskapcsolót (2 79. oldal), majd vigye 
magával a Honda SMART kulcsot. Deaktiválja 
a Honda SMART kulcs rendszert, amennyiben 
szükséges. 2 82. oldal
Az egyéb lopásgátló alkalmazások használatát 
is javasoljuk.

# Parkolás oldal- v
1. Állítsa le a moto
2. Húzza be a park
3. Az oldaltámasz

Hajtsa ki az olda
Lassan dőljön a 
amíg teljes súlyá
oldaltámaszra.
A középállvány
A középállvány l
motorkerékpár b
Fogja meg a bal
kapaszkodót.
A jobb lábával n
eközben húzza f
párt.

4. Teljesen fordítsa
u A jobbra kifor

torkerékpár in

Parkolás
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mutatásokat a motor és a 
érdekében:
 benzint használjon.
ánszámú benzint használja. 
számú benzin teljesítmény-
ényez.
gas alkoholtartalmú üzem-
. oldal
n állott vagy szennyezett 
benzin keveréket!
ne kerüljön kosz vagy víz az 
.

anyag útmutató
5. Zárja a kormányzárat. 2 79. oldal
Majd, vigye magával a Honda SMART kulcsot. 
Deaktiválja a Honda SMART kulcs rendszert, 
amennyiben szükséges. 2 82. oldal

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

Az alacsony oktán
csökkenést eredm

● Ne használjon ma
anyagokat! 2 208

● Soha ne használjo
benzint, vagy olaj/

● Ügyeljen rá, hogy 
üzemanyagtankba

Tankolás és üzem
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otorozás

ozás nem minden esetben tud 
va útviszonyokhoz és a gázkar 
éhez. Gyorsítás közben, 
lata mellett, mindig vegye 

s 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 
nyomatékszabályozási szint alapján.

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

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

A nyomatékszabály
alkalmazkodni a dur
hirtelen működtetés
motorozási tapaszta
figyelembe az út- é
Ha a motorkerékpá
hóban vagy homok
dítani kikapcsolt ny
A nyomatékszabály
segíthet az egyens
uralom fenntartásá

A nyomatékszabály
érdekében mindig 
lánckerekeket hasz

Honda választható 
nyomatékszabályozó (HSTC)
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t nem arra tervezték, hogy 
futót szereljenek rá. Ennek 
n rontaná a motorkerékpár 

GYÁZAT
 kiegészítők 
 az átalakítások súlyos 
setet okozhatnak.

és átalakításokkal 
esse a kezelési 

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

oldalkocsit vagy után
megszegése súlyosa
vezethetőségét.

3VI
A nem megfelelő
felszerelése vagy
vagy halálos bale

A kiegészítőkkel 
kapcsolatban köv
könyvben leírtak
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IGYÁZAT
y a poggyász nem 
ősítése súlyos vagy 
t okozhat.

határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
Terhelés
● A poggyász-súlyhatár meghaladása befolyá-

solja a motorkerékpár stabilitását, irányítható-
ságát, fékezését.
Mindig a poggyásznak megfelelő, biztonságos 
sebességgel közlekedjen.

● Kerülje a túlterhelést!
Maximum terhelhetőség / Maximum 
csomag terhelhetőség 2 210. oldal

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

● Ne helyezzen tárgyakat a lámpák vagy a 
kipufogó közelébe!

3V
Túlterhelés vag
megfelelő feler
halálos balesete

Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.



Üzemeltetési útmutató

e

(157.o)

lca (146.o)

6.o)

 doboz (116.o)

zlet (118.o)

ka (118.o)

rkolat (141.o)

adéktartály (150.o)

93.o)

 rugóelőfeszítés-állító 

 húzófokozati-
lító (159.o)

k tágulási tartály 

at tárolózseb (120.o)
20
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Az alkatrészek elhelyezkedés

Elsőfék-kar 

Ülés (116.o)

Olajbetöltő-sapka/nívópá

Gázkar (15

Csomagtartó
Szerszámkés

Irattartó tás

Első alsó bu

Elsőfék-foly

USB-csatlakozó-
aljzat (115.o)

Parkolófék (

Első futómű
(158.o)

Első futómű
csillapítás ál

Hűtőfolyadé
(148.o)

Idomburkol
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” biztosítékdoboz 
o)

ánc (154.o)

ámasz (153.o)

150.o)

futómű rugóelőfeszítés-
160.o)

állvány (15.o)

ulátor (139.o)

osítékok (190.o)

-állító (158.o)

Adatkábel 
csatlakozó

pka (113.o)

alburkolat (143.o)

„A”/„B
(188.

Hajtól

Oldalt

Hátsófék-folyadéktartály (
Hátsófék-kar (157.o)

Hátsó 
állító (

Közép

Akkum
Főbizt

Első futómű rugóelőfeszítés
Szélvédő (161.o)

Tanksa

Bal old



okáig! Ez az akkumulátor 

mértékegysége 
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Üzem
eltetési útm

utató

Műszerek

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

A sebesség, a megtett távolság és az üzemanyag-felhasználás mérő 
változtatható. (45.o) (60.o)
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TOROZÁSI MÓD 
94.o)

TOROZÁSI MÓD 
RAMÉTER (94.o)/ 

Honda okostelefon 
ngvezérlő rendszer 
ülete (90.o)

felület (29.o)

sségfokozat-kijelző 
8.o)

ldaltámasz visszajelző 
Információs rész (30.o)/ 
Felugró információ (69.o)/ 
Multifunkcionális kijelző (112.o)

Állapotjelző sáv (27.o)

MO
(

MO
PA
A 
ha
fel

Visszajelző 

Sebe
(2

Sebességmérő/fordulatszámmérő/üzemanyagszint-jelző/o
felülete (25.o)
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ödtetheti a kijelző 

solókra vonatkozó 

választókapcsolón
választókapcsolón
Műszerek (Folytatás)
Alapműveletek
A bal kormányszáron lévő kapcsolók segítségével állíthatja be és műk
különböző funkcióit.

A kijelző működtetéséhez vagy beállításához nézze át a kijelzett kapc
használati útmutatót.
Kapcsoló használati útmutató típusa:

 vagy : Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón
 vagy : Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón

: Tolja a választókapcsolót  irányba
: Tolja a választókapcsolót  irányba

 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a 
 vagy : Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a 

: Tolja el és tartsa a választókapcsolót  irányba
: Tolja el és tartsa a választókapcsolót  irányba

    
Választókapcsoló

 Funkciókapcsoló
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asz visszajelző felülete

érő piros zóna 
ulatszám tartomány)

emanyag mennyisége, 
empty (üres)) szegmens 
lbelül 2,5 liter

t-jelző

a tartalék üzemanyagszint 
ítani kezd.
yagszint-jelző ismétlődő-
 kikapcsol: (174.o)

) szegmens felé közeledik, akkor 
séges. Ha kezd elfogyni az üzem-
yhat és a katalizátor megsérülhet.
Sebességmérő/fordulatszámmérő/üzemanyagszint-jelző/oldaltám

Oldaltámasz-visszajelző
Akkor jelenik meg, amikor 
az oldaltámasz ki van hajtva.

Fordulatszámm
(túlzott motorford

Sebességmérő

FIGYELEM

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

Fordulatszámmérő

A fennmaradó üz
amikor az első (E=
villogni kezd: körü

Üzemanyagszin

Ezzel egyidőben 
visszajelző is világ
u Ha az üzeman

en villog vagy

Kijelzőtípus: Ismétlődő (LOOP)

FIGYELEM

Ha a kijelző az E (első
tankoljon, amint lehet
anyag, a motor kihag
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sz visszajelző felületnek 

asz visszajelző 

ő

lzőtípus: Digitális (DIGITAL)

Sebességmérő

Üzemanyagszint-jelző

rdulatszámmérő

Oldaltámasz-
visszajelző
Műszerek (Folytatás)
A sebességmérő/fordulatszámmérő/üzemanyagszint-jelző/oldaltáma
négy különböző megjelenési típusa van.
A sebességmérő, fordulatszámmérő, üzemanyagszint-jelző, oldaltám
megjelenítése és elrendezése a kijelzőtípustól függ.
A kijelzőtípus módosítása: (45.o) (54.o)

Oldaltámasz-
visszajelző

Sebességmérő Üzemanyagszint-jelz

Kijelzőtípus: Dizájn (DESIGN) Kijelzőtípus: Analóg (ANALOG) Kije

SebességmérőÜzemanyagszint-jelző

Fordulatszámmérő Fordulatszámmérő Fo

Oldaltámasz-
visszajelző
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lyásolhatja az érzékelő által 
beletelhet, míg az érzékelő 
Állapotjelző sáv

A környezeti hőmérsékletet mutatja.

Állapotjelző ikon

Óra (12 vagy 24 órás kijelző) 
Az óra beállítása: (45.o) (59.o)

Levegőhőmérséklet-mérő

A kijelzett tartomány: -12 °C-tól 49 °C-ig
● -12 °C alatt: „---” jelenik meg.
● 49 °C felett: 49 °C villog
Az útról feláramló és a más járművek kipufogójáról érkező hő befo
mért értéket, különösen 30 km/h sebesség alatt. Néhány percbe is 
stabilizálódik és a leolvasott érték a valóságot fogja tükrözni.

A Honda okostelefon hangvezérlő 
rendszer állapotát jelzi ki. (90.o)
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majd vissza az elektromos 

t közben villog: 
Műszerek (Folytatás)
Sebességfokozat-kijelző
A sebességfokozat-kijelző az aktuális sebességfokozatot mutatja.
A visszajelző villoghat, ha:
u az első kerék elemelkedik a talajtól;
u megforgatja a kereket, miközben a motorkerékpár állványon áll.
Ez normális jelenség. A rendszer újbóli működtetéséhez kapcsolja ki, 
rendszert.
Ha a sebességfokozat-kijelző ablakban a „-” visszajelző mene
(173.o)
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ajnyomás visszajelző

lyadék-hőmérséklet 

netfény (DRL) visszajelző 

zajelző

anyagszint-visszajelző

isszajelző

n kezd világítani: 

dszer bekapcsolását 
eg.

át követően kialszik.
n kezd világítani: 

keztesse a parkolófék-kar 

ikor csak a tartalék 
t az üzemanyagtankban. 
 Alacsony ol

 Magas hűtőfo
visszajelző

 Nappali me
(111.o)

 Távfény viss

 Alacsony üzem

 Parkolófék-v

Visszajelző felület

Ha menet közbe
(167.o)

Az elektromos ren
követően jelenik m
A motor beindítás
Ha menet közbe
(168.o)

Világít, hogy emlé
kioldására.

Világítani kezd, am
mennyiség marad
(25.o)
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NFO) rész oldalai 

oldalai közötti váltáshoz tol-
ót  vagy  irányba.
 oldal

 

 

 

ztókapcsolót  irányba
ztókapcsolót  irányba
Műszerek (Folytatás)
Információs rész
Az információs (INFO) felület a járművel 
kapcsolatos különböző információkat jeleníti 
meg.

Az információs (INFO) rész négy oldalból áll, 
és mindegyik oldalon négy különböző 
információt képes megjeleníteni.

Az információs (INFO) részen megjelenő 
információt bármikor tetszés szerint meg lehet 
változtatni.
Az információ megváltoztatásához: 
(45.o) (57.o)

Az információs (I
közötti váltás
Az információs rész 
ja a választókapcsol

Aktuális oldalszám

1. információs

2. információs
oldal

3. információs
oldal

4. információs
oldal

Tolja a válas
Tolja a válas



31

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

ltség) (38.o)

38.o)

lhasználó által beállított 

ltási pont) (39.o)

.-fogy.)  (39.o)

 fogy.)  (40.o)

 sebesség)  (40.o)

dő)  (41.o)

ízhőmérséklet) (42.o)

egtehető távolság) 

 (maradék ü.a.-fogy.) 
Az információs (INFO) részen az alábbi típusú 
információkat lehet megjeleníteni:
TOTAL (megtett km) (32.o)

TRIP A („A” napi számláló) (32.o)

TRIP A CONS. („A” napi számláló fogyasztás) 
(33.o)

TRIP A AVG. CONS. („A” napi számláló átl. 
fogy.) (33.o)

TRIP B („B” napi számláló) (34.o)

TRIP B CONS. („B” napi számláló fogyasztás) 
(34.o)

TRIP B AVG. CONS. („B” napi számláló átl. 
fogy.) (35.o)

INST. CONS. (pill. fogy.) (35.o)

AVG. CONS. (átl. fogy.) (36.o)

AVG. SPEED (átl. sebesség)(36.o)

ELAPSED (eltelt idő) (37.o)

REV (ford.szám) (37.o)

GRIP ANGLE (gázmarkolat-állás szöge) 
(37.o)

VOLTAGE (feszü
DATE (dátum) (
USER LETTER (fe
szöveg) (38.o)

Logó (38.o)

SHIFT POINT (vá
FUEL CONS. (ü.a
AVG. CONS. (átl.
AVG. SPEED (átl.
ELAPSED (eltelt i
WATER TEMP. (v
RES TRIP (még m
(42.o)

RES FUEL CONS.
(43.o)

Üres (43.o)
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ló [TRIP A]
ló nullázása óta megtett 

eg, keresse fel márkake-
és céljából.
láló nullázása: (44.o)
Műszerek (Folytatás)
# Km-számláló [TOTAL]
A teljes megtett távolság.

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

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

Ha „----.-” jelenik m
reskedőjét ellenőrz
Az „A” napi szám



33

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

láló átlag üzemanyag-fel-
P A AVG. CONS.]
emanyag-felhasználást az 
 nullázása óta.
ag-felhasználás az „A” napi 

rt futásteljesítmény alapján 

ny: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
 vagy mile/L)
nyag-felhasználás nullázása 
jelenik meg.

teken kívül jelenik meg 
keresse fel márkakereskedő-
ból.

áló nullázásakor az „A” napi 
emanyag-felhasználás is 

mláló nullázása: (44.o)
# „A” napi számláló üzemanyag-fogyasz-
tás [TRIP A CONS.]

Kijelzi az üzemanyag-fogyasztást az „A” napi 
számláló nullázása óta.
A kijelző tartománya: 0,0 és 299,9 L (gal) 
között

Ha „---.-” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
Az „A” napi számláló nullázásakor az „A” napi 
számláló üzemanyag-fogyasztás is nullázódik.
Az „A” napi számláló nullázása: (44.o)

# „A” napi szám
használás [TRI

Kijelzi az átlag üz
„A” napi számláló
Az átlag üzemany
számláló által mé
kalkulálódik.
A kijelzett tartomá
ig (km/L, mile/gal
● Az átlag üzema

esetén:. „---.-” 

Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
jét ellenőrzés céljá
Az „A” napi száml
számláló átlag üz
nullázódik.
Az „A” napi szá
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utató

ló üzemanyag-fogyasz-
S.]
mláló nullázása óta mért 
zemanyag-fogyasztást.
y: 0,0 és 299,9 L (gal) 

eg, keresse fel márkakeres-
céljából.
 nullázásakor a „B” napi 
g-fogyasztás is nullázódik.

áló nullázása: (44.o)
Műszerek (Folytatás)
# „B” napi számláló [TRIP B]
A „B” napi számláló nullázása óta megtett 
távolság.

Ha „----.-” jelenik meg, keresse fel márkake-
reskedőjét ellenőrzés céljából.
A „B” napi számláló nullázása: (44.o)

# „B” napi számlá
tás [TRIP B CON

Kijelzi a „B” napi szá
„B” napi számláló ü
A kijelzett tartomán
között

Ha „---.-” jelenik m
kedőjét ellenőrzés 
A „B” napi számláló
számláló üzemanya
A „B” napi száml
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manyag-felhasználás 

an felhasznált üzemanyag-
 ki.
ny: 0,0-tól 299,9 L/100 km-

 vagy mile/L)
 7 km/h vagy kevesebb: 
eg.

teken kívül jelenik meg 
keresse fel márkakereskedő-
ból.
# „B” napi számláló átlag üzemanyag-fel-
használás [TRIP B AVG. CONS.]

Kijelzi az átlag üzemanyag-felhasználást a „B” 
napi számláló nullázása óta.
Az átlag üzemanyag-felhasználás a „B” napi 
számláló által mért futásteljesítmény alapján 
kalkulálódik.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén:. „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.
A „B” napi számláló nullázásakor a „B” napi 
számláló átlag üzemanyag-felhasználás is 
nullázódik.
A „B” napi számláló nullázása: (44.o)

# Pillanatnyi üze
[INST. CONS.]

Az adott pillanatb
mennyiséget jelzi
A kijelzett tartomá
ig (km/L, mile/gal
● Ha a sebessége

„---.-” jelenik m

Ha a fent leírt ese
„---.-” a kijelzőn, 
jét ellenőrzés céljá
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utató

AVG. SPEED]
sséget az átlagsebesség 

y: 0-tól 299 km/h-ig
 „---” jelenik meg.
erékpár kevesebb, mint 
 motor beindítását követő-
eg.

erékpár kevesebb, mint 16 
emelt a motor beindítását 
elenik meg.

m eseten kívül jelenik meg 
sse fel márkakereskedőjét 

 nullázása (44.o)
Műszerek (Folytatás)
# Átlag üzemanyag-felhasználás [AVG. 

CONS.]
Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 
óta érvényben lévő átlag üzemanyag-felhasz-
nálás jelenik meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/gal vagy mile/L)
● Az átlag üzemanyag-felhasználás nullázása 

esetén:. „---.-” jelenik meg.

Ha a fent leírt eseteken kívül jelenik meg 
„---.-” a kijelzőn, keresse fel márkakereskedő-
jét ellenőrzés céljából.
Az átlag üzemanyag-felhasználás 
nullázása (44.o)

# Átlagsebesség [
Kijelzi az átlagsebe
nullázása óta.
A kijelzett tartomán
● Ellenőrzőkijelző:
● Amikor a motork

0,2 km-t haladt a
en: „---” jelenik m

● Amikor a motork
másodpercet üz
követően: „---” j

Ha a fent leírt háro
„---” a kijelzőn, kere
ellenőrzés céljából.
Az átlagsebesség
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utató

folytatás

dulatszámmérő kijelző 

nti fordulatszámát jelzik ki.
ny: 0 és 99 990 ford/perc 

llás szöge [GRIP ANGLE]
lás szögét mutatja működés 

ny: 0 - 90 fokig

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

Ha „--:--” jelenik meg, keresse fel márkakeres-
kedőjét ellenőrzés céljából.
Az eltelt idő nullázása (44.o)

# Numerikus for
[REV]

A motor percenké
A kijelzett tartomá
(rpm) között

# Gázmarkolat-á
A gázmarkolat-ál
közben.
A kijelzett tartomá

Ha „--” jelenik me
dőjét ellenőrzés c



38

Üzem
eltetési útm

utató

l beállított szöveg
kiválasztott karaktersort 

al beállított szöveg 
eállítása: (45.o) 

eníti meg.
Műszerek (Folytatás)
# Akkumulátor-feszültség [VOLTAGE]
A pillanatnyi feszültséget jeleníti meg.

# Dátum [DATE]
Az aktuális dátumot jeleníti meg.

Az aktuális dátum beállítása: (45.o) 
(59.o)

# Felhasználó álta
A felhasználó által 
mutatja.

A Felhasználó ált
(USER LETTER) b
(58.o)

# Logó 
Az X-ADV logót jel
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utató

folytatás

gyasztás ezen idő alatt 
]

dszer bekapcsolása óta 
fogyasztást jeleníti meg.
ny: 0,0 és 50,0 L (gal) között
: „--.-” jelenik meg.
dszer kikapcsolásakor az 
sztás is nullázódik.

ten kívül jelenik meg „--.-” a 
el márkakereskedőjét ellen-
# Váltási pont visszajelző beállítási értéke 
[SHIFT POINT]

A váltási pont visszajelző beállított értékét jelzi ki.
A kijelzett tartomány: 4000 és 7000 ford/perc 
(rpm) között

A váltási pont értékének beállítása: 
(45.o) (51.o)

# Üzemanyag-fo
[FUEL CONS. 

Az elektromos ren
mért üzemanyag-
A kijelzett tartomá
● Ellenőrzőkijelző
Az elektromos ren
üzemanyag-fogya

Ha a fent leírt ese
kijelzőn, keresse f
őrzés céljából.
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utató

zen idő alatt [AVG. 

szer bekapcsolása óta 
et jeleníti meg.
y: 0-tól 299 km/h-ig

 „---” jelenik meg.
erékpár kevesebb, mint 
 motor beindítását követő-
eg.

erékpár kevesebb, mint 16 
emelt a motor beindítását 
elenik meg.
szer kikapcsolásakor az 
llázódik.

m eseten kívül jelenik meg 
sse fel márkakereskedőjét 
Műszerek (Folytatás)
# Átlag üzemanyag-felhasználás ezen idő 

alatt [AVG. CONS. ] (átl. fogy.)
Az elektromos rendszer bekapcsolása óta 
mért átlag üzemanyag-felhasználást jeleníti 
meg.
A kijelzett tartomány: 0,0-tól 299,9 L/100 km-
ig (km/L, mile/GAL vagy mile/L)
● Ellenőrzőkijelző: „---.-” jelenik meg.
Az elektromos rendszer kikapcsolásakor az 
átlag üzemanyag-felhasználás is nullázódik.

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

# Átlagsebesség e
SPEED ]

Az elektromos rend
mért átlagsebesség
A kijelzett tartomán
● Ellenőrzőkijelző:
● Amikor a motork

0,2 km-t haladt a
en: „---” jelenik m

● Amikor a motork
másodpercet üz
követően: „---” j

Az elektromos rend
átlagsebesség is nu

Ha a fent leírt háro
„---” a kijelzőn, kere
ellenőrzés céljából.
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utató

folytatás
# Eltelt idő ezen idő alatt [ELAPSED ]
A motornak az elektromos rendszer bekap-
csolása óta mért üzemelési idejét jeleníti meg.
A kijelzett tartomány: 00:00-tól 99:59-ig 
(óra:perc)
● 99:59 után visszaáll 00:00 értékre.
● Ellenőrzőkijelző: „--:--” jelenik meg.
Az elektromos rendszer kikapcsolásakor az 
eltelt idő is nullázódik.

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



42

Üzem
eltetési útm

utató

ámláló [RES TRIP]
agszint visszajelző 
tett távolságot mutatja.
y: 0,0-tól 9999,9 km-ig 

aáll 0,0 értékre.
manyagszint visszajelző ki 
---.-” jelenik meg.

n kívül jelenik meg 
eresse fel márkakereske-
ljából.
Műszerek (Folytatás)
# Hűtőfolyadék hőmérséklet kijelző [WA-

TER TEMP.]
A hűtőfolyadék-hőmérsékletet mutatja.
A kijelzett tartomány: 35–132 °C
● 34 °C vagy kevesebb: „---” jelenik meg.
● 122 °C és 131 °C között:

-a magas hűtőfolyadék-hőmérséklet 
visszajelző világít.

-a hűtőfolyadék-hőmérsékletet jelző szám 
villog.

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

-„132” (°C) villog

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

# Tartalék napi sz
A tartalék üzemany
felvillanása óta meg
A kijelzett tartomán
(mérföldig)
● 9999,9 után vissz
● Ha a tartalék üze

van kapcsolva: „-

Ha a fent leírt esete
„----.-” a kijelzőn, k
dőjét ellenőrzés cé
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lenik meg.

# Tartalék üzemanyag-fogyasztás [RES 

FUEL CONS.]
A tartalék üzemanyagszint visszajelző 
kigyulladása óta mért üzemanyag-fogyasztást 
jeleníti meg.
A kijelzett tartomány: 0,0 és 299,9 L (gal) 
között
● Ha a tartalék üzemanyagszint visszajelző ki 

van kapcsolva: „---.-” jelenik meg.

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

# Üres kijelző
A kijelző üresen je
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utató

ló, az „A” napi számláló 
ztás és az „A” napi 

anyag-felhasználás 
ázódik, amikor már csak a 
-mennyiség maradt a 
üzemanyagszint-
és tankolást követően a 
szint-visszajelző kialszik. 

llázás mód ki-, illetve 
45.o) (52.o)
Műszerek (Folytatás)
# Az információk lenullázása
A választókapcsoló  vagy  gombjával 
válassza ki azt az információs oldalt (INFO), 
mely a kívánt nullázandó tételt tartalmazza. 
(30.o)

Nyomja meg és tartsa lenyomva az  
funkciókapcsolót, míg az információs tétel 
háttérszíne meg nem változik.
u Amennyiben ezen az oldalon nem található 

nullázandó információs tétel, abban az 
esetben a kapcsoló használata esetén 
semmilyen változás nem történik.

u Amennyiben több nullázandó tétel is található 
ezen az információs oldalon, használja a 
választókapcsoló  vagy  gombját a 
kívánt tétel kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a választó-
kapcsoló  gombját, míg a kívánt tétel nem 
nullázódik.
A nullázási módból való kilépéshez nyomja meg 
és tartsa lenyomva az  funkciókapcsolót.

Az „A” napi számlá
üzemanyag-fogyas
számláló átlag üzem
automatikusan null
tartalék üzemanyag
tankban (a tartalék 
visszajelző világít), 
tartalék üzemanyag
Az automatikus nu
bekapcsolható. (
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r választókapcsolójának  

 a képernyő tetején kerül 

ntba való visszalépéshez.

d

Beállítási mód
Átváltás beállítási módba
Tolja el és tartsa a választókapcsolót  irányba
A kívánt beállítási menü kiválasztásához használja a bal kormányszá

   gombjait.
u A beállítási módba kapcsoláskor az óra, a visszajelzők és a sebesség

kijelzésre.

Visszatérés a normál kijelzőhöz
● Nyomja meg és tartsa lenyomva az  funkciókapcsolót.
● Tolja el és tartsa a választókapcsolót  irányba a felsőbb menüpo
● Ha nem nyomja meg a gombot 30 másodpercig.
● Ki-, majd újra bekapcsolja az elektromos rendszert.

Normál kijelző Beállítási mó
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mva

(50.o)

(51.o)

G MODE)

ló irányjelző 
N SIGNALS)

POINT)

omatikus 
O RESET)

(52.o)

(52.o)

(53.o)N MODE)
Műszerek (Folytatás)
Beállítási folyamat

Tolja el/nyomja meg
Tolja el és tartsa lenyomva/nyomja meg és tartsa lenyo

Funkció 
(FUNCTION)

Kijelző 
(DISPLAY)

Normál kijelző

Motorozási mód (RIDIN

Automatikusan kikapcso
(SELF-CANCELLING TUR

Váltási pont (SHIFT 

„A” napi számláló aut
nullázása (TRIP A AUT

Beállítási mód

Gazdaságos mód (ECO
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folytatás

omva

(54.o)

(55.o)GHTNESS)

LAY TYPE)

OUND)

mációk
MATION)

llított szöveg 
ER)

(56.o)

(57.o)

(58.o)
Tolja el/nyomja meg
Tolja el és tartsa lenyomva/nyomja meg és tartsa leny

Fényerősség (BRI

Kijelző 
(DISPLAY)

Általános 
(GENERAL)

Kijelzőtípus (DISP

Háttér (BACKGR

Kedvenc infor
(FAVORITE INFOR

Felhasználó által beá
(USER LETT

Funkció 
(FUNCTION)
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utató

(59.o)

(60.o)NIT)

 & TIME)

GE)

aállítása 
ULT)

(61.o)

(62.o)

(63.o)

mva

 törlése 
G RESET)
Műszerek (Folytatás)

Mértékegység (U
Általános 

(GENERAL)

Szerviz 
(SERVICE)

Dátum és idő (DATE

Nyelv (LANGUA

Alapbeállítások vissz
(RESTORE DEFA

Kijelző 
(DISPLAY)

Tolja el és tartsa lenyomva/nyomja meg és tartsa lenyo
Tolja el/nyomja meg

Bluetooth párosítás
(BLUETOOTH PAIRIN
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yomva

TENANCE)

TC)

IPMENT)

(67.o)

(67.o)

(64.o)

ULATORY) (68.o)
Tolja el/nyomja meg
Tolja el és tartsa lenyomva/nyomja meg és tartsa len

Általános 
(GENERAL)

Szerviz 
(SERVICE)

Karbantartás (MAIN

Hibakód (D

Felszerelés (EQU

Szabályozások (REG
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llítások inicializálásához:
a választókapcsolót  

állításokat a kapcsoló 
utató alapján. (24.o)
Műszerek (Folytatás)
# Motorozási mód (94.o)

A felhasználói mód (USER MODE) beállítási 
értékeit módosíthatja.

!a Válassza ki a kívánt paramétert („P”, „EB”, „D”, 
„T” vagy „ABS”) a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b Válassza ki a kívánt beállítási szintet a 

választókapcsoló  vagy  gombjával.
!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 

normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el és tartsa a 
választókapcsolót  irányba a felsőbb 
menüpontba való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.

Visszatérés a beá
!a Tolja el és tartsa 

irányba.
!b Állítsa vissza a be

működtetési útm
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/be („ON/OFF”) vagy váltási 
INT”) menüpontot a 

ló  vagy  gombjával.
vánt beállítást a kapcsoló 
tató alapján. (24.o)

jezéséhez lépjen vissza a 
e. (45.o)
atásához tolja el és tartsa a 
lót  irányba a felsőbb 
aló visszalépéshez.
rték rögzül.
# Váltási pont (SHIFT POINT)

Felfelé váltás mód: (71.o)

!a Válassza ki a ki
pont („SHIFT PO
választókapcso

!b Válassza ki a kí
használati útmu

!c A beállítás befe
normál kijelzőr
A beállítás folyt
választókapcso
menüpontba v
uA beállított é

Be/ki 
(ON/OFF)

: A váltási pont mód ki-, illetve 
bekapcsolható.

Váltási pont 
(SHIFT 
POINT)

: A váltási pont módban 
beállítható, hogy melyik 
fordulatszám elérése esetén 
villogjon a felfelé váltásra 
figyelmeztető visszajelző.
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ló automatikus nullázá-
 RESET)

ló automatikus nullázása 
apcsolható. (44.o)

gy kikapcsolás („ON”/„OFF”) 
lasztókapcsoló  vagy 

zéséhez lépjen vissza a 
 (45.o)
tásához tolja el a választó-
nyba a felsőbb menüpontba 
ez.
ék rögzül.
Műszerek (Folytatás)
# Automatikus irányjelző-kikapcsolás 

(SELF-CANCELLING TURN SIGNALS)
Az automatikus irányjelző-kikapcsolás funkció 
ki- és bekapcsolható. (76.o)

!a Válassza a be- vagy kikapcsolás („ON”/„OFF”) 
menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 

normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el a választó-
kapcsolót  irányba a felsőbb menüpontba 
való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.

# „A” napi számlá
sa (TRIP A AUTO

Az „A” napi számlá
mód ki-, illetve bek

!a Válassza a be- va
menüpontot a vá

 gombjával.
!b A beállítás befeje

normál kijelzőre.
A beállítás folyta
kapcsolót  irá
való visszalépésh
uA beállított ért
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folytatás
# Gazdaságos mód (ECON MODE)
Az ECON mód ki- és bekapcsolható. (71.o)

!a Válassza a be- vagy kikapcsolás („ON”/„OFF”) 
menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-

mál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el a választó-
kapcsolót  irányba a felsőbb menüpontba 
való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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Műszerek (Folytatás)
# Kijelzőtípus (DISPLAY TYPE)
A sebességmérő/fordulatszámmérő/üzem-
anyagszint-jelző/oldaltámasz-visszajelző felü-
lete módosítható. (25.o)

!a Válassza ki a kijelzőtípust („LOOP”, „DESIGN”, 
„ANALOG” vagy „DIGITAL”) a választó-
kapcsoló  vagy  gombjával.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el és tartsa a 
választókapcsolót  irányba a felsőbb 
menüpontba való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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# Fényerősség (BRIGHTNESS)
A háttérvilágítás fényerejét 8 fokozatban lehet 
állítani, vagy beállíthatja automatikusra.
Automatikus fényerősség-szabályzás: 
(199.o)

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

!a Válassza ki a háttérvilágítás fényerejét a 
választókapcsoló  vagy  gombjával.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el a választó-
kapcsolót  irányba a felsőbb menüpontba 
való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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Műszerek (Folytatás)
# Háttér (BACKGROUND)
A háttér beállítását három különböző színbe-
állítás között válthatja, vagy beállíthatja auto-
matikus szabályzásra.
Automatikus háttérvilágítás-szabályzás: 
(199.o)

!a Válassza ki a háttérvilágítás színét a választó-
kapcsoló  vagy  gombjával.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a nor-
mál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el a választó-
kapcsolót  irányba a felsőbb menüpontba 
való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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# Kedvenc információk (FAVORITE IN-
FORMATION)

Módosíthatja az információs („INFO”) 
területen megjelenítendő tételeket. (30.o)

!a Válassza ki az információs („INFO”) területen 
az „INFO1”, „INFO2“, „INFO3” vagy „INFO4” 
oldalt a választókapcsoló  vagy  
gombjával.

!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 
használati útmutató alapján. (24.o)
uHa egy olyan tételt jelöl ki, amely egy másik 

területen már kijelölésre került, akkor a 
korábban megjelölt tétel automatikusan 
kisötétedik.

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el és tartsa a 
választókapcsolót  irányba a felsőbb 
menüpontba való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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Műszerek (Folytatás)
# Felhasználó által beállított szöveg (US-

ER LETTER)
A USER LETTER opciónál maximum 10 karakter 
adható meg.

!a Kezdje el szerkeszteni a „USER LETTER” 
szöveget.
uEgy karakter kiválasztásához használja a 

választókapcsoló     
gombjait.

uEgy karakter rögzítéséhez használja az  
funkciókapcsolót.

!b Válassza az „OK” menüpontot és nyomja 
meg az  funkciókapcsolót.
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# Dátum és idő (DATE & TIME)
!a Válassza ki a 24 vagy 12 órás órabeosztást 

(„24h vagy 12h”), az évet („YEAR”), hónap/
napot („MONTH/DAY”), óra/percet („HOUR/
MINUTE”) vagy a de/du („am/pm”) 
beállításokat a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
!b Válassza ki a kívánt beállítást a kapcsoló 

használati útmutató alapján. (24.o)
uAmikor a „24 / 12” opció 24 órás kijelzésre 

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

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el és tartsa a 
választókapcsolót  irányba a felsőbb 
menüpontba való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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fogyasztáshoz szeretné ki-
km” vagy „km/L” mérték-
tte a sebesség („SPEED”) 
ll választani a „km/h” mér-

z „mph” van kiválasztva, a 
le/L” is kiválasztható.
Műszerek (Folytatás)
# Mértékegység (UNIT)
A sebesség, a megtett távolság és az üzem-
anyag-felhasználás mérő mértékegysége vál-
toztatható.

!a Válassza ki a sebesség („SPEED”) vagy az 
üzemanyag-fogyasztás („FUEL CONS.”) 
menüpontot a választókapcsoló  vagy 

 gombjával.
uA hőmérséklet („TEMP”) megjelenik a 

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

használati útmutató alapján. (24.o)

!c A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el és tartsa a 
választókapcsolót  irányba a felsőbb 
menüpontba való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.

Ha az üzemanyag-
választani az „L/100
egységet, akkor elő
menüpontban ki ke
tékegységet.
Ha a sebességhez a
„mile/gal” vagy „mi
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# Nyelv (LANGUAGE)
A rendszer által használt nyelvet lehet 
megváltoztatni.

!a Válassza ki a rendszer által használt nyelvet a 
választókapcsoló  vagy  gombjával.

!b A beállítás befejezéséhez lépjen vissza a 
normál kijelzőre. (45.o)
A beállítás folytatásához tolja el a választó-
kapcsolót  irányba a felsőbb menüpontba 
való visszalépéshez.
uA beállított érték rögzül.
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 beállított szöveg (USER 

ciók (FAVORITE 

s területen kiválasztott oldal 
aállnak gyári alapbeállításra.
ATE & TIME)
kegység nem áll vissza 
.
NIT)
 (RIDING MODE)
g kiválasztott motorozási 
ll alapbeállításra.
yjelző-kikapcsolás 
NG TURN SIGNALS)
E)

ó automatikus nullázása 
ESET)
Műszerek (Folytatás)
# Alapbeállítások visszaállítása (RESTORE 

DEFAULT)
Az eredetileg beállított értékek vissza-
állíthatóak.

A visszaállítást a kapcsoló működtetési 
útmutató alapján végezze el. (24.o)

A visszaállítás során az alábbi tételek állnak 
vissza a gyári alapbeállításra.
● Kijelzőtípus (DISPLAY TYPE)
● Váltási pont (SHIFT POINT)
● Gazdaságos mód (ECON MODE)
● Fényerősség (BRIGHTNESS)
● Háttér (BACKGROUND)

● Felhasználó által
LETTER)

● Kedvenc informá
INFORMATION)
uAz információ

adatai is vissz
● Dátum és idő (D

uA 12/24 mérté
alapbeállításra

● Mértékegység (U
● Motorozási mód

uA pillanatnyila
mód is visszaá

● Automatikus irán
(SELF-CANCELLI

● Nyelv (LANGUAG
● „A” napi számlál

(TRIP A AUTO R
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# Bluetooth párosítás törlése 
(BLUETOOTH PAIRING RESET)

A Bluetooth® párosítási előzmények is 
alaphelyzetbe állíthatók.
Az eszköz csatlakoztatása (92.o)

A visszaállítást a kapcsoló működtetési 
útmutató alapján végezze el. (24.o)

u Ha az okostelefonban megmarad a párosítási 
információ, a telefon még akkor is 
csatlakoztatható lehet a motorkerékpárhoz, 
ha a járműben ki lett törölve a párosítási 
információ.
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y:
CE):
99999 km-ig 
 mérföldig)
tán: „-” jelenik meg.
ékegység „mile”-ról „km”-re 
 távolságtól függően a 
ya kitolódik 12 000 km fölé.

ber (JAN-DEC)
Műszerek (Folytatás)
# KARBANTARTÁS
A következő időszakos karbantartás és 
olajcsere idejét lehet ellenőrizni.
A következő időszakos karbantartás és 
olajcsere beállított idejét lehet módosítani.

A kijelzett tartomán
Távolság (DISTAN
-----, 12000-től - 
(8000-től - 99999
u0 km (mérföld) u
uA sebesség mért

váltása esetén a
kijelző tartomán

Dátum (DATE):
Hónap (Month): 
---, január-decem
Év (Year): 
----, 2020-2119

A következő időszakos karbantartás

A következő olajcsere
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Amennyiben átlépi az alábbi értékeket, egy 
felugró információ jelenik meg a normál 
kijelzőben. (69.o)

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

● „100 km” („60 mile”) a következő 
olajcseréig.

● Egy hónappal a beállított hónap előtt.

A karbantartással kapcsolatos 
felugró információ
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nt beállítást a kapcsoló 
ató alapján.
(„DISTANCE”) beállítása 
mja és nyomva tartja a 
oló  vagy  gombját, 
tben az érték 1000-es 
en ugrik.

STANCE) rendelkezésre álló 
mánya:
12000 km-ig (100-tól 8000 

zéséhez lépjen vissza a 
 (45.o)
tásához tolja el és tartsa a 
t  irányba a felsőbb 
ó visszalépéshez.
Műszerek (Folytatás)
A következő karbantartási időpont 
beállítása
!a Válassza ki a „ ” (időszakos karbantartás) 

vagy a „ ” (olajcsere) ikont a 
választókapcsoló  vagy  gombjával.

!b Válassza ki a kívá
használati útmut
uHa a távolság 

közben lenyo
választókapcs
abban az ese
nagyságrendb

uA távolság (DI
beállítási tarto
-----, 100-tól 
mérföldig)

!c A beállítás befeje
normál kijelzőre.
A beállítás folyta
választókapcsoló
menüpontba val



67

Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

)
atnyilag fennálló problémá-

milyen probléma merül fel a 
an az esetben egy hibakód 
.
égét és, amint lehet, ellenőriz-
árját márkakereskedőjével.

gyzések
# Felszerelés (EQUIPMENT)
A felszerelés („EQUIPMENT”) megjelenik a 
kijelzőn, de nem alkalmazható.

# Hibakód (DTC
A járműben pillan
kat jeleníti meg.
Amennyiben vala
rendszerben, abb
(DTC) jelenik meg
Csökkentse sebess
tesse motorkerékp

DTC beje
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Műszerek (Folytatás)
# Szabályozások (REGULATORY)
A rádióhullám hitelesítése képernyő jelenik 
meg.
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folytatás

(INFO) területen.

z információk felugró 

Megoldás
Keresse fel márka-
kereskedőjét ellenőrzés 
céljából.
Cserélje le a 
motorolajat.
Felugró információ
Az alábbi esetekben felugró információ jelenik meg az információs 
● Karbantartási információ:

amennyiben közeledik az ellenőrzés időpontja.
● Hasznos információk:

ha a jármű hasznos információt szeretne megjeleníteni.
Amennyiben a járműnek több megjelenítendő információja is van, a
ablakban jelennek meg egymás után.

# Karbantartási információ
Kijelzés Magyarázat

Amikor az időszakos 
ellenőrzés időpontja 
közeledik.
Amikor az olajcsere 
időpontja közeledik.
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ombjai egyikének vagy az 
ó információ látható.

Megoldás
Lásd az „Amikor a Honda 
SMART kulcs rendszer 
nem működik 
megfelelően” című részt. 
(175.o)

Lásd az „A Honda SMART 
kulcs elemcseréje” című 
részt. (163.o)
Műszerek (Folytatás)
# Hasznos információk

A felugró információ elrejthető a választókapcsoló     g
 funkciókapcsoló megnyomásával, miközben a képernyőn a felugr

Kijelzés Magyarázat
Abban az esetben jelenik 
meg, ha a kommunikáció a 
motorkerékpár és a Honda 
SMART kulcs között az elekt-
romos rendszer bekapcsolá-
sát követően megszakad.
Abban az esetben jelenik 
meg, amikor a Honda 
SMART kulcs eleme 
lemerülőben van.
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ód
mmód bekapcsolása esetén 
rő színe a beállított váltási 
ltozik.
mód beállítása (45.o) 

érő sárgán villog, amikor a 
ma átlépi a beállított váltási 
Fordulatszámmérő színkódos információ

# Gazdaságos mód (ECON MODE)
A gazdaságos üzemmód bekapcsolása esetén 
a fordulatszámmérő színe az üzemanyag-
fogyasztás alapján változik.
A gazdaságos (ECON) mód beállítása 
(45.o) (53.o)

Amennyiben az üzemanyag-fogyasztás 
csökken, a kijelző átvált zöld színre.
u Az ECON mód színek kb. 20 km/h alatti 

sebesség esetén nem jelennek meg.
u A SPORTS vagy GRAVEL mód beállítása 

esetén az ECON mód színei nem jelennek 
meg még akkor sem, ha az ECON mód be 
van kapcsolva.

# Felfelé váltás m
A felfelé váltás üze
a fordulatszámmé
pontok alapján vá
A felfelé váltás 
(51.o)

A fordulatszámm
motor fordulatszá
pont értéket.



esse fel márkakereskedőjét 

kel kapcsolatban. (29.o)

yjelző visszajelző

szajelző
sebességváltó üresben van.

dszer bekapcsolását 
eg. Kialszik, ha a jármű 
ál nagyobb sebességet.
n kezd világítani: 

sgátló fékrendszer) 
72
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Visszajelzők

Az elektromos rendszer bekapcsolását 
követően jelenik meg rövid időre.

 PGM-FI (Programozott benzin-
befecskendezés) meghibásodásra 
figyelmeztető lámpa (MIL)

Ha ezek közül valamelyik nem világít, amikor szükséges lenne, kérjük, ker
ellenőrzés céljából.
Nézze át a Műszerek című fejezetet a kijelzőn megjelenő visszajelzők

 Bal oldali irányjelző visszajelző  Jobb oldali irán

Ha menet közben kezd világítani: (169.o)

 Üres fokozat vis
Világítani kezd, ha a 

Az elektromos ren
követően jelenik m
elérte a 10 km/h-n
Ha menet közbe
(170.o)

 ABS (Blokkolá
visszajelző
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a nyomatékszabályozó 

 rendszer bekapcsolását 
ik meg. Körülbelül 5 km/h 
t kialszik, jelezve, hogy a 
ályozó működőképes.

abályozó-visszajelző

en kezd világítani: 

eg, amikor a nyomaték-
ndszer ki van kapcsolva.

abályozó kikapcsolva 
 Honda SMART kulcs visszajelző
Az elektromos rendszer bekapcsolását 
követően jelenik meg rövid időre.
Amikor a Honda SMART kulcs 
visszajelző villog: (172.o)

Rövid időre jelenik meg a kormányzár 
bekapcsolásakor.
Kormányzár: (79.o)

 Kormányzár-visszajelző

● Villog, amikor 
működik.

● Az elektromos
követően jelen
sebesség felet
nyomatékszab

 Nyomatéksz

Ha menet közb
(171.o)

● Akkor jelenik m
szabályozó re

 Nyomatéksz
visszajelző



zer aktiválására vagy 
lis státusz ellenőrzése 

dtetését végzi.

obb kormányszár 
apcsoló (78.o)
74
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Kapcsolók

Ez a gomb a Honda SMART kulcs rends
deaktiválására szolgál, valamint az aktuá
végezhető el vele. (81.o)

 KI/BE gomb

Visszajelző rendszer: (87.o)

 Visszajelző gomb
Ez a gomb a visszajelző rendszer műkö

Bal kormányszár 
kapcsoló (76.o)

J
k
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eg a  gyújtáskapcsoló 

el a /  gyújtáskapcsoló 
 óramutató járásával 
 irányba.

lja az elektromos rendszert a 
ításához/motorozáshoz.

 a motort.

zeli a kormányzárat. (79.o)

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

aktiválva van-e (82.o) és a lépjen be a 
működési tartományba. (83.o)

Nyomja m
gombot.
Forgassa 
gyűrűt az
ellenkező

Bekapcso
motor ind

Leállítja

Retes

 (be) gyújtás-
kapcsoló gomb

/  (ki/zárás) gyújtáskapcsoló gyűrű

Forgassa 
gyűrűt az
ellenkező

 (Zárás)

 (Ki)

 (Be)
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yszórót villogtatja.

ali menetfény (DRL) vagy 
t fényszóró) (111.o)

ürt kapcsoló

ányjelzők manuálisan is 
ő a sávváltás után 7 
sol. Egyes esetekben az 
irányjelző-kikapcsolás 
használja.
csolása: (52.o)

ásához. (108.o)
Kapcsolók (Folytatás)

● : A távolsági fén

● : Automatikus napp
DRL kikapcsolva (tompítot

● : Távolsági fény
Fényváltó kapcsoló/fényk

Az irányjelző automatikusan kikapcsol az irányváltást követően. (Az ir
kikapcsolhatók a kapcsoló megnyomásával.) Sávváltáskor az irányjelz
másodperccel vagy 150 m megtételét követően automatikusan kikapc
irányjelzés kikapcsolásához szükséges idő változhat. Az automatikus 
megfelelő működése érdekében mindig a javasolt gumiabroncsokat 

 Irányjelző kapcsoló

#  A bal oldali kormányszár kapcsolói

Az automatikus irányjelző-kikapcsolás funkció be- vagy kikap

A sebességfokozat felváltásához. 
(108.o)

Felfelé váltás kapcsoló (+)

 Kürtgomb

Lefelé váltás kapcsoló (-)
A sebességfokozat visszavált
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folytatás

ató 
pcsolva.
illognak, 

tható. (94.o)

sa végezhető el vele. (24.o) 
lítására is szolgál. (111.o)

eállítása végezhető el vele. 

 (111.o) és motorozási 
(94.o) továbbá a Honda 
ndszer működtetése is 

apcsoló
Bekapcsolt elektromos rendszer esetén kapcsolható be. Lekapcsolh
függetlenül attól, hogy az elektromos rendszer be vagy ki van-e ka
u A vészvillogó bekapcsolását követően az irányjelzők folyamatosan v

még az elektromos rendszer lekapcsolása esetén is.

 Vészvillogó kapcsoló

 Funkciókapcsoló

 kapcsolóMODE
A motorozási mód változta

A kijelző működtetése és beállítá
A nappali menetfény (DRL) beál

A kijelző működtetése és b
(24.o) 
A nappali menetfény (DRL)
mód beállítására is szolgál. 
okostelefon hangvezérlő re
elvégezhető vele (90.o).

    Választók
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csolót  
.

solt) 
 indítógomb

ód közötti váltáshoz. 

t (107.o)
Kapcsolók (Folytatás)

u Vészhelyzetben állítsa a kap
állásba a motor leállításához

Normális esetben  (bekapc
állásban kell maradnia.

Motorleállító kapcsoló/ 

Az üres fokozat (N) és AT-m
(107.o)

N-D kapcsoló

Váltás AT- és MT-mód közöt
A/M-kapcsoló

#  Jobb kormányszár kapcsolók
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/  gyújtáskapcsoló gyűrűt az 
sával ellenkező irányba az 
dszer lekapcsolásához. 

a ki balra a kormányt.

/  (ki/zárás) 
gyújtáskapcsoló 
gyűrű

!c
Fordítsa el és 
tartsa meg
Kormányzár
Parkoláskor reteszeli a kormányzárat a lopás 
megelőzése érdekében.
U alakú kerékzár vagy hasonló eszközök 
alkalmazása is javasolt.
u Az U-zár alkalmazásakor ügyeljen arra, 

nehogy a kerék megsérüljön.

# Zárás
!a Forgassa el a 

óramutató járá
elektromos ren
(75.o)

!b Teljesen fordíts

!b

Kormány-
zár-vissza-
jelző
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 a Honda SMART kulcs 
82.o) és lépjen be a 

ányba. (83.o)

gyújtáskapcsoló gombot.
 automatikusan kiold.
zár visszajelző villog, a 
incs kioldva, mert túl nagy 
ányra.

tben fordítsa el a kormányt 
ig, majd nyomja meg a  
ló gombot. (A kormányzár 
tó, hogy másodperceken 
hogy a kormányzár-
ogni kezdett, teljesen 
 a kormányt.)
Kapcsolók (Folytatás)
!c Forgassa el a /  gyújtáskapcsoló gyűrűt az 

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

világít és a kormányzár automatikusan 
lezáródik.

uAmennyiben a visszajelző villog és figyel-
meztető hangot ad, abban az esetben a 
kormányzár nem zárt le teljesen, mert a 
kormány nem lett teljesen balra kifordítva.
Ebben az esetben fordítsa el a kormányt 
balra végállásig, fordítsa a gyújtáskapcso-
lót az óramutató járásával ellenkező irány-
ba és tartsa meg (a kormány úgy is 
zárható, ha balra végállásba fordítják, ami-
kor a figyelmeztető hang hallható).

# Nyitás
!a Ellenőrizze, hogy

aktiválva van-e (
működési tartom

!b Nyomja meg a  
uA kormányzár
uHa a kormány

kormányzár n
erő hat a korm
Ebben az ese
balra végállás
gyújtáskapcso
úgy is kioldha
belül azután, 
visszajelző vill
kifordítja balra
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r
Honda SMART kulcs rendsze

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

A Honda SMART kulcs rendszer alacsony in-
tenzitású rádióhullámokat használ. Az olyan 
orvosi eszközök, mint például szívritmussza-
bályzók, működését befolyásolhatja.
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Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
A Honda SMART kulcs rendszer 
bekapcsolása

# A Honda SMART kulcs rendszer aktivá-
lása és deaktiválása

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

# A Honda SMART kulcs rendszer státu-
szának ellenőrzése

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

a Honda SMART kulcs rendszer 
hitelesítése elvégezhető.

Piros: 
(inaktív)

a Honda SMART kulcs rendszer 
hitelesítése nem végezhető el.

LED

KI/BE gomb
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működtethető, amikor a 
lcs az ábrán jelölt területen 
Működési tartomány
A Honda SMART kulcs rendszer alacsony in-
tenzitású rádióhullámokat használ. Ezért az 
alábbi körülmények között a működési tarto-
mány szűkebb vagy tágabb lehet, illetve a 
Honda SMART kulcs rendszer nem biztos, 
hogy megfelelően működik.
● Amikor a Honda SMART kulcs eleme 

merülőben van.
● Amikor erős rádióhullámokat sugárzó léte-

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

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

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

A rendszer akkor 
Honda SMART ku
belül van.
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da SMART kulcs a műkö-
elül található, abban az 
űveleteket bárki elvégez-

sa
oldása
ása
etöltő fedél nyitása
nál a Honda SMART kul-

 a motorkerékpárról vagy 
zetés közben.

da SMART kulcsot a 
szbe!
Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
Ha a Honda SMART kulcs a motorkerékpár 
működési tartományán belül tartózkodik, még 
akkor is, ha egy fal vagy üveg választja el a 
motorkerékpártól, bárki fel tudja oldani a 
gyújtáskapcsoló zárolását és be tudja indítani 
a motorkerékpárt. Amennyiben Ön távol 
tartózkodik motorkerékpárjától, de a Honda 
SMART kulcs még mindig a működési 
területen belül van, deaktiválja a Honda 
SMART kulcs rendszert.
A Honda SMART kulcs rendszer 
bekapcsolása (82.o)

Amennyiben a Hon
dési tartományon b
esetben az alábbi m
heti:
● A motor beindítá
● A kormányzár ki
● Az ülészár kinyit
● Az üzemanyag-b
Mindig tartsa magá
csot, amikor leszáll
felszáll rá, illetve ve

Ne helyezze a Hon
középső tárolóreke
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ló működtetése

 rendszer bekapcsolása
gy a Honda SMART kulcs 
, és lépjen be a működési 

82.o)

  gyújtáskapcsoló gombot. 

s rendszer bekapcsol, és a 
ató.

Honda SMART kulcs
pcsoló gomb
Ha az elektromos rendszer bekapcsolt állás-
ban van, a motorkerékpár még egy olyan sze-
mély által is üzemeltethető, akinek nincs 
hitelesített Honda SMART kulcsa.
Amennyiben leparkolja motorkerékpárját, 
minden esetben kapcsolja le az elektromos 
rendszert és zárja le a kormányzárat. (79.o)

A gyújtáskapcso

# Az elektromos
!a Ellenőrizze, ho

aktiválva van-e
tartományba. (

!b Nyomja meg a
(75.o)
uAz elektromo

motor indíth
 (be) gyújtáska
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Honda SMART kulcs rendszer (Folytatás)
# Az elektromos rendszer kikapcsolása
!a Forgassa el a /  gyújtáskapcsoló gyűrűt az 

óramutató járásával ellenkező irányba.
!b A Honda SMART kulccsal hagyja el a műkö-

dési tartományt (83.o) vagy kapcsolja a 
Honda SMART kulcs rendszert inaktív álla-
potba. (82.o)

Amikor a Honda SMART kulcs rendszer 
nem működik megfelelően (175.o)
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szajelző gombot a Honda 

dszer nem működik, ha az 
szer bekapcsolt állapotban 

 rendszer több, mint 10 na-
potban volt, akkor a vissza-
m fog működni. Amikor a 
a motorkerékpár jelet kap a 
megnyomásával, akkor a 
i ideje 10 nappal meg-

állításához kapcsolja be az 
zert egyszer.

otorkerékpár akkumulátora 
lző rendszer lehet, hogy 
i.
Visszajelző rendszer
A visszajelző rendszer a motorkerékpár helyze-
tét segít meghatározni. Amikor az immobilizer 
rendszer aktív és Ön megnyomja a visszajelző 
gombot a Honda SMART kulcson, miközben az 
elektromos rendszer ki van kapcsolva, az irány-
jelzők világítanak és egy berregő hang hallható 
annak jelzésére, hogy merre található a jármű.

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

# Működtetés
Nyomja meg a vis
SMART kulcson.
u A visszajelző ren

elektromos rend
van.

Ha az elektromos
pig lekapcsolt álla
jelző rendszer ne
rendszer aktív és 
visszajelző gomb 
rendszer aktiválás
hosszabbodik.
A rendszer vissza
elektromos rends

Amennyiben a m
gyenge, a visszaje
nem fog működn

Vissza-
jelző 
gomb
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őlegesen 10 másodpercet, 
ART kulcs visszajelző ki nem 
sség beállításra került.
et a /  gyújtáskapcsoló 
ramutató járásával ellenke-
ténő forgatásával lehet sza-
 mielőtt a Honda SMART 
ző kialszik.

lző gomb

Honda SMART 
kulcs visszajelző
Visszajelző rendszer (Folytatás)
# A visszajelző rendszer hangerejének be-

állítása
A berregő hang hangereje 3 erősségben 
állítható be.
!a Zárja a kormányzárat. (79.o)

!b Győződjön meg róla, hogy a Honda SMART 
kulcs aktivált állapotban van-e. (82.o)

!c Nyomja meg a visszajelző gombot a Honda 
SMART kulcson egy percen belül háromszor, 
miközben a  gyújtáskapcsoló gombot 
lenyomva tartja.

!d Engedje el a  gyújtáskapcsoló gombot.
uA Honda SMART kulcs visszajelző világítani 

kezd.
!e Nyomja meg a visszajelző gombot a három 

különböző hangerősség valamelyikének 
kiválasztásához.
uA hangerő a visszajelző gomb minden 

egyes megnyomását követően változik.

!f Várjon hozzávet
míg a Honda SM
alszik. A hangerő
uA hangerősség

gyűrűnek az ó
ző irányba tör
bályozni, még
kulcs visszajel

Gyújtás  (be) 
kapcsoló

Visszaje



89

Üzem
eltetési útm

utató

tőlegesen 10 másodpercet, 
MART kulcs visszajelző ki nem 
ásminta beállítása megtörtént.
intát a /  gyújtáskapcsoló 
 óramutató járásával ellenke-
rténő forgatásával is be lehet 

 mielőtt a Honda SMART kulcs 
ialszik.

jelző gomb

Honda SMART kulcs 
visszajelző
# A visszajelző rendszer berregő hang 
mintájának beállítása

A berregő hang 3 különböző mintája közül 
választhat.
!a Zárja a kormányzárat. (79.o)

!b Győződjön meg róla, hogy a Honda SMART 
kulcs aktivált állapotban van-e. (82.o)

!c Nyomja meg a visszajelző gombot a Honda 
SMART kulcson egy percen belül négyszer, mi-
közben a  gyújtáskapcsoló gombot lenyomva 
tartja.

!d Engedje el a  gyújtáskapcsoló gombot.
uA Honda SMART kulcs visszajelző világítani 

kezd.
!e Nyomja meg a visszajelző gombot a három 

különböző hangzásminta valamelyikének 
kiválasztásához.
uA hangminta a gomb minden egyes meg-

nyomását követően változik.

!f Várjon hozzáve
míg a Honda S
alszik. A hangz
uA hangzásm

gyűrűnek az
ző irányba tö
állítani, még
visszajelző k

 (be) gyújtás-
kapcsoló 
gomb

Vissza



rlő 
tartomány:
tt egy méter sugarú kör

tooth® verziók és 

nélküli technológia
jelzés és logók a Bluetooth 
 márkavédjegyei és azok 

otors Co., Ltd., általi hasz-
lyozza.

s márkanevek felett a tulaj-
ik.

tooth 4.2 vagy újabb
T (Generic Attribute Profile)
P (HID over GATT Profile)
90
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Honda okostelefon hangvezé
rendszer
Az okostelefon csatlakoztatása a járműhöz és 
egy Bluetooth® headsethez Bluetooth®-on ke-
resztül lehetővé teszi Önnek, hogy okostelefon-
ját a headsetet használva, hangvezérléssel 
működtesse. A rendszert egyébként a kormány-
száron található gombokkal is lehet vezérelni.
u A rendszer használatához egy applikációt kell 

az okostelefonra letölteni és telepíteni, majd 
párosítani kell a készüléket a járműhöz és a 
headsethez.

A szolgáltatási feltételekkel és az applikáció 
telepítésével/használatával kapcsolatos infor-
mációkhoz keresse fel az alábbi weboldalt:
https://global.honda/voice-controll-system/

Kommunikációs 
A járműtől számíto

Támogatott Blue
profilok

Bluetooth® vezeték
A Bluetooth® márka
SIG, Inc., regisztrált
bármilyen, Honda M
nálatát licenc szabá
Egyéb védjegyek é
donosuk rendelkez

Bluetooth® 
verzió Blue
Bluetooth®-
profil

GAT
HOG
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elnek-e az adott útviszo-
irányító lámpáknak, 
nak stb. Amennyiben bi-
 óvatosan, nagyobb figye-

 közlekedési szabályokat és 
lekedjen a vezetés során.
IGYÁZAT
elefon hangvezérlő rend-
zbeni használata elvon-
t a közlekedésről, 
ényeképpen súlyos sérü-
s balesetet is szenvedhet.

lag legyen különösen 
szteződések környékén 
galmi helyzetben is.
se az útjelzéseket.

özlekedési szabályokat.
● A funkció használatához szükséges hálózati 
kommunikációval és kommunikációs esz-
közökkel kapcsolatos költségek a felhasz-
nálót terhelik.

● Egyszerre kettő vagy annál több okos-
telefon nem párosítható.

● Egyes okostelefonok lehet, hogy nem 
kompatibilisek a rendszerrel.

● Az okostelefonok csatlakoztatásából és 
használatából eredő meghibásodásért nem 
vállalunk felelősséget.

● Amennyiben nem lehetséges az okostele-
fon járműhöz történő csatlakoztatása, vál-
toztassa meg az okostelefon tárolási 
pozícióját.

Továbbá a rendszernek is vannak bizonyos 
korlátai.
Ezért Önnek minden esetben meg kell győ-
ződnie arról, hogy a rendszer által nyújtott 
hangutasítások és a műszerben megjelenő in-

formációk megfel
nyoknak, forgalom
közlekedési táblák
zonytalan, mindig
lemmel járjon el.
Mindig tartsa be a
józan módon cse

3V
A Honda okost
szer vezetés kö
hatja a figyelmé
melynek eredm
lést vagy halálo

● Ebből kifolyó
óvatos útkere
vagy erős for

● Mindig köves
● Tartsa be a k
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mációkat a kapcsoló 
utató szerint állíthatja 

24.o)

 állítást követően végezze el 
zben a Bluetooth®-

 az okostelefonon lévő 

ő visszatér normál kijelzőre 
visszajelző villog.

működtetéséhez kövesse 
ait.

párosítást azután végezze el, 
egy biztonságos helyen.

Bluetooth®-
visszajelző
Honda okostelefon hangvezérlő rendszer (Folytatás)
# A Honda okostelefon hangvezérlő 

rendszer korlátai
Az operációs rendszerben, hardverben, szoft-
verben és egyéb, a Honda okostelefon hang-
vezérlő rendszer működésének biztosításához 
szükséges technológiákban végzett módosí-
tások, továbbá az új vagy átdolgozott kor-
mányzati szabályozások a Honda okostelefon 
hangvezérlő rendszer működésének és szol-
gáltatásának kimaradását vagy esetleges 
megszűnését okozhatják.

A Honda nem vállal garanciát vagy jótállást a 
Honda okostelefon hangvezérlő rendszer 
jövőbeni teljesítményéért vagy működéséért.

# Az okostelefon párosítása Bluetooth® 
segítségével

!a  Válassza ki a Bluetooth párosítás 
visszaállítása (BLUETOOTH PAIRING RESET) 
menüpontot. (63.o)

!b A párosítási infor
működtetési útm
alaphelyzetbe. (

!c Az alaphelyzetbe
a párosítást mikö
visszajelző villog
applikációban.
uAmikor a kijelz

a Bluetooth®-

uAz applikáció 
annak utasítás

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

A parkolófék alkalmazása:
Tolja el a parkolófék-kart jobbra, amíg be nem 
ugrik a helyére.
u A parkolófék-zár nem működik, ha a parkoló-

fék nincsen megfelelően beállítva. (152.o)

A parkolófék kiengedése:
Nyomja hátra a parkolófék-kart az eredeti 
helyzetébe.
u Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a parkolófék-

visszajelző nem világít-e és győződjön meg 
arról is, hogy a parkolófék teljesen ki van-e 
engedve, ezáltal nem lassítja a hátsó kereket. Parkolófék-kar

Alkalmazza



is motorozási mód

ny)
D-szint 
(DCT-mód)

szint
torfék)

ABS
(ABS-mód)lyozó 
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Motorozási mód
A motorozási mód változtatható.
A motorozási mód az alábbi paraméterekből 
áll.

P: Motorteljesítmény
EB: Motorfék szintje
D: DCT-mód
T: Nyomatékszabályozó szint
ABS: ABS-mód

Aktuál
P-szint
(Motorteljesítmé

EB-
(Mo

T -szint
(Nyomatékszabá
szint)
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RAVEL MODE]: laza, 
elületen használható.
ód sportos motorozás ese-
 motor rendkívül kifinomul-

ál mód beállításához képest.

llított értékeket nem lehet 

ER]
llított értékeket meg lehet 

T-szint ABS-mód
2 2
3 2
1 1
1 2

2*1, 2 2*1
Öt különböző motorozási mód áll 
rendelkezésre.
A rendelkezésre álló módok: Normál [STAN-
DARD], Eső [RAIN], Laza útfelület [GRAVEL], 
Felhasználói [USER] és Sport [SPORT]

Normál [STANDARD]: általános, minden 
közlekedési helyzetben használható mód.
Eső [RAIN]: csúszós felületen, pl. nedves 
útfelületen történő motorozás esetén stabil 
menettulajdonságokat biztosít.

Laza útfelület [G
poros, murvás útf
[SPORT]: ez a m
tén használható. A
tan reagál a norm

Az eredetileg beá
megváltoztatni.

Felhasználói [US
Az eredetileg beá
változtatni.

Alapbeállítás
P-szint EB-szint D-szint

STANDARD 2 2 2
RAIN 1 1 1

GRAVEL 3 3 3G
SPORT 3 3 4
USER 2*1 2*1 3*1

Megjegyzés:
*1: A szint módosítható.
*2: Ha a 0 szint van kiválasztva, a szint 2-es szintre vált az elektromos rendszer következő bekapcsolását követően.
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k szint)
atban állítható be.
beállítási tartomány: 1-3
ndelkezésre a legkisebb 

ndelkezésre a legnagyobb 

kozatban állítható be.
beállítási tartomány: 1-2
ep motorozási mód.
cai motorozási mód.
Motorozási mód (Folytatás)
P-szint (Motorteljesítmény szint) 
A P-szint 3 fokozatban állítható be.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 1-3
u A 1. szint a legkisebb teljesítmény.
u A 3. szint a legnagyobb teljesítmény.

T-szint (Nyomatékszabályozó szint)
A T-szint 3 fokozatban állítható vagy ki lehet 
kapcsolni.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány: 0-3
u Az 1. a legalacsonyabb nyomatékszabályozási 

szint.
u A 3. a legmagasabb nyomatékszabályozási 

szint.
u A 0. szint esetén a nyomatékszabályozó ki van 

kapcsolva.
u Ha az elektromos rendszert kikapcsoltból 

bekapcsolt állapotba kapcsolja úgy, hogy a 
T-érték 0-ra van beállítva, akkor a T-érték 
automatikusan 2-re áll át.

EB-szint (Motorfé
Az EB-szint 3 fokoz
Rendelkezésre álló 
u Az 1. szinten áll re

motorfékhatás.
u A 3. szinten áll re

motorfékhatás.

ABS (ABS-mód)
Az ABS-mód két fo
Rendelkezésre álló 
u Az 1-es szint a ter
u A 2-es szint az ut
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folytatás
D-szint (DCT-szint)
A D-szintet (DCT) öt különböző fokozatban 
lehet beállítani.
Rendelkezésre álló beállítási tartomány:
AT-mód: 1-4 (1, 2, 3, 3G, 4)
MT-mód: a pillanatnyi szint vagy 3G
u Magasabb motorfordulatszám a fokozatok 

növelésével érhető el.
u Az 1. szinten érhető el a legalacsonyabb 

motorfordulatszám.
u A 4. szinten érhető el a legmagasabb 

motorfordulatszám.
u A 3G szint a laza, poros, murvás útfelületen 

használható.

Váltás AT- és MT-mód között (107.o)
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eg a  kapcsolót.MODE

SPORT

DARD (normál)

AIN (eső)

 (felhasználói)

L (laza útfelület)
Motorozási mód (Folytatás)
A motorozási mód kiválasztása
!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Nyomja meg a  kapcsolót gázadás 

nélkül.

Az elektromos rendszer lekapcsolását 
követően a motorozási mód visszaáll általános 
(STANDRAD) üzemmódba.

MODE

 kapcsolóMODE

Nyomja m

STAN

R

USER

GRAVE
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folytatás

an a D-szint csak a 
 beállított szint és a 3G-szint 
tó át.
 a pillanatnyilag beállított szint a 
-szintet csak ez és a 3. szint 

átváltani.
int sem jelenik meg a kijelzőn.
s MT-mód között (107.o)

rtsa lenyomva a  
 a paraméter érték villogása 
k.

a felhasználói (USER) 
eg lehet változtatni. 

)

MODE
A motorozási mód beállítása
A P-, T-, D-, EB- és ABS-szintek a USER (felhasz-
nálói) módban állíthatóak be.

!a Állítsa meg a motorkerékpárt.
!b Válassza ki a USER (felhasználói) menüpontot 

a motorozási módban. (98.o)

!c Nyomja le és tartsa lenyomva a  
kapcsolót, amíg a P villogni nem kezd.

!d Válassza ki a kívánt paramétert és beállítási 
szintet.
uA paraméter kiválasztásához tolja el a 

választókapcsolót  vagy  irányba.
uA beállítási szint kiválasztásához nyomja meg 

a választókapcsoló  vagy a  gombját.
uA T-szint lekapcsolható (0) a választókapcsoló 

 gombjának megnyomásával és nyomva 
tartásával a T-paraméter kiválasztása közben.

uAz MT-módb
pillanatnyilag
között váltha
Amennyiben
3G, akkor a D
között lehet 
Továbbá a sz
Váltás AT- é

!e Nyomja le és ta
kapcsolót, amíg
meg nem szűni

A szintek értékeit 
üzemmódban is m
(45.o) (50.o

MODE
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MT-mód
Pillanatnyi

szint
Motorozási mód (Folytatás)

AT-mód
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pcsolón
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  kapcsolótMODE

Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón
Nyomja meg a  gombot a választókapcsolón

Tolja a választókapcsolót  irányba
Tolja a választókapcsolót  irányba

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a választóka



kolóféket.
 róla, hogy a motorleállító 
ban van-e.
nyzár reteszelését. (80.o)

romos rendszert. (85.o)

váltót üresbe (az -
tani kezd).
ndítógombot gázadás nélkül.
gedje ki a parkolófék-kart.

ercen belül nem indul, kapcsolja le 
ert és várjon 10 másodpercet a 
lőtt, hogy az akkumulátor ismét 

gas alapjárat és a motor 
or és a kipufogórendszer 
thet.
an a gázkar rángatása vagy az 5 

alapjárat a kipufogó-könyökök 
ti elő.

N
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A motor beindítása
Az alábbi műveletsort követve indítsa be a 
motort, függetlenül attól, hogy a motor hideg 
vagy meleg.
Ez a motorkerékpár Honda SMART kulcs 
rendszerrel van felszerelve. Motorozás 
közben mindig tartsa magánál a Honda 
SMART kulcsot. (83.o)

!a Ellenőrizze a par
!b Győződjön meg

kapcsoló  állás
!c Oldja ki a kormá
!d Aktiválja az elekt
!e Állítsa a sebesség

visszajelző világí
!f Nyomja meg az i
!g Elindulás előtt en

!a!c !d

!e

!b

!f

FIGYELEM

● Ha a motor 5 másodp
az elektromos rendsz
következő indítózás e
feltöltődhessen.

● A hosszan tartó ma
túlpörgetése a mot
károsodásához veze

● A felmelegedési fázisb
percig is tartó magas 
elszíneződését idézhe
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 a motort
sához tegye a sebességváltót 
isszajelző világít).
 az elektromos rendszert úgy 
 hogy a motorkerékpár sebes-
 a motor a kuplung kinyomott 
g leállni.
elektromos rendszert.
 húzza be a parkolófék-kart. 
Ha nem indul a motor:
A gázkar óvatos (kb. 3 mm-es, holtjáték nélküli) 
elfordítása mellett nyomja meg az indítógombot.

Ha a motor nem indul:
!a Adja rá teljesen a gázt, és nyomja le az 

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

műveletsort.
!c Ha a motor beindult és az alapjárat 

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

mielőtt megismételné az !a és !b lépéseket.

# Ha a motor nem indul (166.o)

Amikor leállítja
!a A motor leállítá

üresbe (az  v
uAmennyiben

kapcsolja ki,
ségben van,
állásában fo

!b Kapcsolja ki az 
!c Parkolás esetén

(93.o)

3 mm, holtjáték nélkül
N



t követően a 
ltó egy önellenőrzést 

ány másodpercre a 
n, majd kialszik. Amíg a „ ” 
 lehet fokozatot váltani.

csoló
csoló
AT-

mód
MT-

mód
104
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Sebességváltás
Az Ön motorkerékpárja egy automatikusan 
vezérelt 6 fokozatú sebességváltóval van fel-
szerelve. A sebességváltás történhet automa-
tikusan (AT-mód), vagy kézi kapcsolással 
(MT-mód).

Duplakuplungos sebességváltó
A vezető igényeinek és a vezetési körülmények 
teljes körű kiszolgálásának érdekében a sebes-
ségváltó két különböző üzemmóddal rendel-
kezik: az AT-móddal (D) (automata váltás a 
normál vezetéshez), valamint az MT-móddal 
(6 fokozatú manuális működtetés), ami kézi 
kapcsolású sebességváltóként működik.
u Mindig a javasolt gumiabroncsokat és 

fogaskerekeket használja a duplakuplungos 
(DCT) sebességváltó megfelelő működése 
érdekében.

A motor beindításá
duplakuplungos vá
végez.
„ ” jelenik meg néh
fokozatkijelző helyé
látható, addig nem

N-D kap
A/M-kap
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-fokozat és D-mód 

r áll és a motor alapjáraton jár.
n teljesen zárva. A gázkar 
llett nem lehet N-fokozatból 
olni.
rognak, nem lehet N-fokozat-
apcsolni.
fel van hajtva.

nak elkerülése érdekében ne 
ra, hogy a motorkerékpárt 
a megtartsa!
Üres (N): Az üres fokozatot a rendszer 
automatikusan választja ki a gyújtás 
rákapcsolását követően.
Amennyiben az elektromos rendszer 
bekapcsolásakor nem az üres sebességi 
fokozat kerül kiválasztásra:
u Kapcsolja ki, majd újra be az elektromos 

rendszert.
u Ha az elektromos rendszer ki- és bekapcsolá-

sát követően sem választja ki a rendszer az 
üres fokozatot. (173.o)
Kattogó hangot hallhat, amikor a sebesség-
váltó üres (N) fokozatba kapcsol. Ez normális 
jelenség.

Mikor válthat N
között?
u A motorkerékpá
u A gázkar nincse

nyitott állása me
D-módba kapcs

u Ha a kerekek fo
ból D-módba k

u Az oldaltámasz 
FIGYELEM

A kuplung károsodásá
használja a gázkart ar
emelkedőn felfelé állv
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z alaphelyzet az AT-mód 
ot normál vezetési 
 üzemanyag-takarékos 
s választani.

d (6 fokozatú kézi kapcso-
bességfokozat közül vá-
Sebességváltás (Folytatás)
AT-mód: Ebben a módban a sebességfoko-
zatok automatikusan kerülnek kiválasztásra a 
vezetési körülményeknek megfelelően.
Továbbá a felfelé váltás (+) és a visszafelé váltás 
(-) kapcsolók segítségével is válthat felfelé vagy 
lefelé. Ezeket a kapcsolókat akkor használhatja, 
amikor például kanyarodás előtt stb. átmeneti-
leg szeretne visszakapcsolni. (108.o)

Az automatikus AT-módban módosíthatja a 
D-szintet, amikor nagyobb teljesítményre van 
szüksége, mint például hegymenetben vagy 
előzés közben.
Magasabb motorfordulatszám a fokozatok 
növelésével érhető el.
A D-szintet csak felhasználói (USER) módban 
lehet módosítani.
A D-szint módosítása: (45.o) (50.o) 
(99.o)

Motorozási mód: (94.o)

D-mód (AT): Ez a
esetében. A D-mód
körülményekhez és
vezetéshez érdeme

MT-mód: MT-mó
lású működés) 6 se
laszthat.
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N-D kapcsoló

!b

!d

!f
AT-mód

MT-mód
!g
Az üres (N) és AT/MT-mód közötti váltás

Váltás üres fokozatból (N) AT-módba
Nyomja meg az N-D kapcsoló D oldalát (!a).
A paraméter-kijelző D-re ( !b) vált, és az „1” 
látszik a fokozatkijelzőn, miközben az egyes 
sebességi fokozat kerül kiválasztásra.
Váltás AT- vagy MT-módból üres 
fokozatba
Nyomja meg az N-D kapcsoló N oldalát ( !c).
Üres sebességi fokozatban a D-paraméter je-
lenik meg ( !d).
Váltás AT- és MT-mód között
Nyomja meg az A/M-kapcsolót ( !e).
AT-módban a D-paraméter jelenik meg ( !f).
MT-módban az M-paraméter jelenik meg ( !g).

A/M-kapcsoló
!a

!c

!e
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lé váltás (+) kapcsolót 

lé váltás (-) kapcsolót (!i).
tos nyomásával nem lehet 
sséget váltani.
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 sebes-

ségváltó 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 felfe
( !h).
Lefelé váltás:
Nyomja meg a lefe
A kapcsoló folyama
folyamatosan sebe
A következő kapcso
csolót, majd nyomj

Váltási határok
Nem lehetséges a v
ettől túlpörögne.

!h

!i
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pcsol, ha:
eket;
apcsolva;
ár lassulása normális 

yomja a vészvillogó 

kapcsol
t oldali irányjelző villog
Vészfékezést jelző vészvillog
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 kika
● felengedi a fék
● az ABS ki van k
● a motorkerékp

mértékű lesz;
● a vezető megn

kapcsolót.

A rendszer működésbe lépése:

Hirtelen fékezés 
történik

A féklámpa be
Mindké

Mindkét oldali irányjelző visszajelző villog
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Vészfékezést jelző vészvillogó (Folytatás)
u Ez a rendszer nem véd meg a ráfutásos bal-

esetektől. Javasoljuk, hogy csak indokolt eset-
ben 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.
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Nappali 
menetfény 
(DRL)
DRL (Nappali menetfény)
Amikor a fényszóró (tompított/távolsági) kap-
csoló  helyzetbe, a DRL pedig „AUTO” 
beállításba van kapcsolva (112.o), a fény-
szóró és a nappali menetfény (DRL) működése 
automatikusan, a külső fényerősségtől függő-
en történik.
Minél világosabb van annál erősebb lesz a 
nappali menetfény fényerőssége, majd söté-
tedés során a fényerősség szintje visszaáll a 
helyzetjelző lámpa szintjére.
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g az  funkciókapcsolót.

g a  gombot a válasz-

g a  gombot a válasz-
DRL (Nappali menetfény) (Folytatás)
A nappali menetfény automatikus ki- és 
bekapcsolásának kiválasztása
!a Indítsa be a motort.
!b Nyomja meg az  funkciókapcsolót.

uAz információs területen megjelenik a DRL 
funkció.

!c Válassza az automatikus [AUTO] vagy kikap-
csolva [OFF] menüpontot a választókapcsoló 

 vagy  gombjával.
uAmennyiben a DRL-visszajelző nem világít, 

miközben a DRL automatikusra („AUTO”) 
van állítva, az „AUTO” felirat villog.

!d Nyomja meg az  funkciókapcsolót a multi-
funkcionális kijelző elrejtéséhez.

Nyomja me

Nyomja me
tókapcsolón

Nyomja me
tókapcsolón
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nyagot a töltőnyílás nyak 
fölé!

fedél-nyitókapcsoló

nksapka

A betöltőnyílás 
nyak első alsó 
pereme
Tankolás
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: 13,2 l

# Tankolás és üzemanyag útmutató 
(16.o)

A tanksapka kinyitása
!a Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

aktiválva van-e (82.o) és lépjen be a 
működési tartományba. (83.o)

!b Nyomja meg az üzemanyag-betöltő fedelet 
nyitó kapcsolót.

!c Fordítsa el a tanksapkát az óramutatóval el-
lentétes irányba ütközésig, majd távolítsa el.

Ne töltsön üzema
első alsó pereme 

Üzemanyag

Ta

Nyíl jelek

Üzemanyag-
betöltő fedél
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Tankolás (Folytatás)
A tanksapka lezárása
!a Helyezze vissza és szorosan húzza meg a 

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

az üzemanyagtankon egy vonalba esik-e.
!b Csukja le az üzemanyagtank-fedelet.

3VIGYÁZAT
A benzin rendkívül gyúlékony és robba-
nékony anyag. Ha üzemanyaggal tevé-
kenykedik, könnyen súlyos balesetet 
szenvedhet.
● Állítsa le a motort és mindenféle hőt, 

szikrát vagy tüzet tartson távol a mo-
torkerékpártól!

● Csak nyílt térben foglalkozzon üzem-
anyaggal!

● Azonnal törölje fel a kicsepegett 
üzemanyagot!
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lemerülésének megakadályozá-
k járó motor mellett használja a 
t.

csatlakozóaljzatba kerülésének 
kében, ha nem használja a ki-
zóaljzatot, mindig zárja le a 

fedelét.

SB-eszközök használata károsodást 
óban.
sználja nedves körülmények vagy a 
ása közben!

Fedél

USB-csatlakozó-
aljzat
USB-csatlakozóaljzat
Ez a motorkerékpár USB-csatlakozóaljzattal van 
ellátva (csak USB C típus).
Az USB-csatlakozóaljzat a csomagtartó 
dobozban található. (116.o)

Ez a csatlakozó csak eszközeinek akkumulátor-
töltéséhez használható. 
Az USB-eszközöket csak saját felelősségére 
használja. A Honda nem vállal semmilyen fele-
lősséget az USB-eszközökkel kapcsolatosan ke-
letkezett károkért.

Csak az alábbi specifikációval rendelkező USB-
eszközök csatlakoztathatóak.
Nyissa fel a fedelet, hogy hozzáférjen a kiegé-
szítő csatlakozóaljzathoz.
Teljesítmény: 15 W (5 V, 3,0 A).

u Az akkumulátor 
sa érdekében csa
csatlakozóaljzato

u Idegen anyag a 
megelőzése érde
egészítő csatlako
csatlakozóaljzat 
FIGYELEM

● A nem megfelelő U
okozhat a csatlakoz

● A csatlakozót ne ha
motorkerékpár mos



 a Honda SMART kulcs 
82.o) és lépjen be a 

ányba. (83.o)

ülésnyitó kapcsolót.
ülés hátsó részét.

átsó részét, hogy biztosan 

zét kissé megemelve győ-
 hogy a fülek a megfelelő 
ltek.
nda SMART kulcsot, ill. a 
valamelyik tárolórekeszben 

edélyezett maximális 

őség: 5,0 kg
116

Üzem
eltetési útm

utató

A felszerelések tárolása
Csomagtartó doboz Nyitás

!a Ellenőrizze, hogy
aktiválva van-e (
működési tartom

!b Nyomja meg az 
!c Húzza felfelé az 

Zárás
Nyomja le az ülés h
záródjon.
u Az ülés hátsó rés

ződjön meg róla,
helyzetben rögzü

u A nem aktivált Ho
szervizkulcsot ne 
tárolja!

Ne lépje túl az eng
tömeget!
A teljes terhelhet

Ülésnyitó kapcsoló

Ülés

Csomagtartó doboz
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

gy egyes sisakok a méretük 
iatt nem férnek el a rekesz-
u Ne tároljon éghető vagy hőre érzékeny 
anyagokat ebben a rekeszben!

u Ne helyezzen bele törékeny vagy értékes 
tárgyakat!

A csomagtartó doboz egy sisak befogadására 
alkalmas.
A sisak eleje felfelé nézzen.

u Előfordulhat, ho
vagy formájuk m
ben.

Sisak
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Üzem
eltetési útm

utató

z ülés hátoldalán található.

sa (116.o)

Irattartó táska
A felszerelések tárolása (Folytatás)
Szerszámkészlet
A szerszámkészletet egy gumiszalag rögzíti a 
csomagtartó dobozban.

# Az ülés felnyitása (116.o)

Irattartó táska
Az irattartó táska a

# Az ülés felnyitá

Gumiszalag

Szerszámkészlet
Gumiszalag
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Üzem
eltetési útm

utató

folytatás

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

álos balesetet okozva.

ználja a sisaktartót, ha a 
 parkol. Ne motorozzon 
zített sisakkal!
Sisaktartó
A sisaktartó az ülés alatt található.
A sisakrögzítő kábel a szerszámkészletben 
található.

u Csak akkor használja a sisaktartót, ha a 
motorkerékpár parkol.

# Az ülés felnyitása (116.o)

D-karika a sisakon

Sisakrögzítő kábel

Sisaktartó

Sisakrögzítő kábel

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

Csak akkor has
motorkerékpár
sisaktartón rög
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Üzem
eltetési útm

utató

Idomburkolat 
tárolózseb fedél

 jel
A felszerelések tárolása (Folytatás)
Idomburkolat tárolózseb
Ne lépje túl az engedélyezett maximális 
tömeget!
A teljes terhelhetőség: 0,5 kg

Nyitás
Az idomburkolat tárolózseb nyitásához húzza 
meg a tárolózseb fedelet.

Zárás
Nyomja meg a  jelet a tárolózseb fedelén, 
hogy a fedél bezáródjon.
u Ne helyezzen bele törékeny vagy értékes 

tárgyakat!
u Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy az 

idomburkolat tárolózseb fedele be van-e zárva.
u Ügyeljen rá, hogy ne árassza el vízzel ezt a 

területet, amikor a motorkerékpárt mossa!

Idomburkolat 
tárolózseb
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A karbantartás fontossága

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

pzettséggel.
minden veszélyhelyzetre 
i karbantartás közben fel-

l eldöntenie, mely karban-
 képes önállóan elvégezni.

sse ezeket az útmutatásokat.
s kapcsolja ki az elektromos 

erékpárt szilárd felületű, 
az oldaltámaszt, a középáll-
rbantartó állványt használva.
 érjen a motorhoz, kipufo-

s egyéb forró alkatrészhez, 
k, mivel megégetheti magát!
okolt esetben, jól szellőző 
a be.

antartás
122

Karbantartás

A
a
t
c
t
e
K
2

 motorkerékpár karbantartása elengedhetetlen 
 biztonság és a befektetett érték megóvása, a 
eljesítmény fenntartása és a levegőszennyezés 
sökkentése érdekében. A karbantartás a 
ulajdonos felelőssége. Minden elindulás előtt 
llenőrizze motorkerékpárját és végezze el a 
arbantartási tervben javasolt karbantartásokat. 
123. oldal

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

Karbantartáskor köve
● Állítsa le a motort é

rendszert.
● Állítsa le a motork

egyenletes talajra 
ványt vagy egy ka

● Szervizelés előtt ne
góhoz, fékekhez é
amíg le nem hűlne

● A motort csak ind
helyiségben indíts

A karbantartás fontossága

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

Mindig kövesse a kezelési könyvben leírt 
karbantartási és ellenőrzési tanácsokat.

Biztonságos karb
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Karbantartás
Karbantartási terv

 szereplő karbantartási mun-
nntartási költség része, me-

z felszámít Önnek. Őrizze 
a a motorkerékpár eladásra 

onylatokat a járművel együtt 
 új tulajdonosnak.

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

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

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

A Honda azt javas
szerelési munkála
próbautat a moto
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Éves 
ellenőrzés

Rendsze-
res csere

Lásd: 
oldalszám8

2
–
–

156
–
–
–
–

146
–
–
–

3 évente 148
–
–

rbantartási jelmagyarázat
:

:
:
:

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

előtti 
ellenőrzés 
2 126. o.

Gyakoriság*1

× 1 000 km 1 12 24 36 4
× 1000 mi 0,6 8 16 24 3

Üzemanyag-vezeték
Üzemanyagszint
Gázkarműködés
Légszűrő *2

Forgattyúsház-szellőző*3

Gyújtógyertya
Szelephézag
Motorolaj
Motorolajszűrő
Kuplungolajszűrő
Motor alapjárati fordulatszám
Hűtőfolyadék *4

Hűtőrendszer
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.
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tartást.
álja motorkerékpárját.

Éves 
ellenőrzés

Rendsze-
res csere

Lásd: 
oldalszám48

32
 154

–
2 évente 150

151
126
152

–
–
–

153
–
–

135
–

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

Tételek
Elindulás előtti 

ellenőrzés 
2 126. o.

Gyakoriság*1

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

Hajtólánc Minden 1000 km (600 mi): 
Hajtólánc-vezető
Fékfolyadék *4

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



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

k: ellenőrizze a 
 és a fékbetétkopást. 2 150., 

győződjön meg a lámpák, 
 kürt megfelelő 

soló – ellenőrizze helyes 
oldal
áslekapcsoló rendszer – 
megfelelően működik-e. 

roncsok – ellenőrizze 
másukat, és szükség szerint 
5. oldal
126

Karbantartás

B
d
h
g
is
d
le

E
v
●

●

●

●

iztonsága érdekében az Ön felelőssége az elin-
ulás előtti ellenőrzés és az esetlegesen feltárt 
ibák kijavítása. Az elindulás előtti ellenőrzés na-
yon fontos, nemcsak a biztonság miatt, de azért 
, mert távol a lakott területektől egy műkö-
észavar vagy lapos gumiabroncs rendkívül kel-
metlen lehet.

llenőrizze a következőket, mielőtt használatba 
enné a motorkerékpárt:
Üzemanyagszint – tankoljon, ha szükséges. 
2 113. oldal
Gázmarkolat - bizonyosodjon meg arról, hogy 
visszatér-e alaphelyzetébe, és minden 
állásban könnyedén működik-e. 2 156. oldal
Motorolajszint – ha szükséges, töltse fel. 
Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 146. oldal
Hűtőfolyadék-szint – ha szükséges, töltsön 
utána. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 2 148. oldal

● Hajtólánc – ellenő
feszességét, kenje
szükséges. 2 154.

● Fékrendszer- ellen
Első és hátsó féke
fékfolyadékszintet
2 151. oldal

● Világítás és kürt – 
az irányjelzők és a
működéséről.

● Motorleállító kapc
működését. 2 78.

● Oldaltámasz gyújt
ellenőrizze, hogy 
2 153. oldal

● Kerekek és gumiab
állapotukat és nyo
fújja fel őket. 2 13

Elindulás előtti ellenőrzés
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IGYÁZAT
onda alkatrészek besze-

gy akár halálos baleset-

setén csak eredeti 
ak megfelelő minőségű, 

ához tervezett és 
atrészt használjon.
Alkatrészcsere esetén a megbízhatóság és biz-
tonság érdekében csak eredeti Honda vagy ezen 
minőségnek megfelelő alkatrészt használjon.
Fényezett elemek cseréje esetén adja meg a 
modell nevét, színét és a színkód címkén látható 
színkódját.
A jármű színkódját azonosító címke a csomag-
tartóban található, az ülés alatt. 2 116. oldal

Alkatrészek cseréje

Színkód címke

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

Alkatrészcsere e
Honda vagy ann
motorkerékpárj
jóváhagyott alk
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umulátoron azt jelenti, hogy 
i hulladékként kezelni.

adék akkumulátor veszélyes lehet 
yezetre is.
örvényeket és előírásokat az 
l kapcsolatban.
Motorkerékpárja karbantartásmentes akkumulá-
torral rendelkezik. Nem szükséges az elektrolit 
szintjének ellenőrzése vagy desztillált víz utántöl-
tése. Tisztítsa meg az akkumulátorsarukat, ha el-
koszolódtak vagy korrodáltak.
Ne távolítsa el a záródugókat! A töltés idejére 
sem kell a dugókat eltávolítani.

Ez a jel az akk
tilos háztartás

Akkumulátor

FIGYELEM

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

FIGYELEM

A helytelenül kezelt hull
az egészségre és a körn
Mindig kövesse a helyi t
akkumulátor kezeléséve
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saruk megtisztítása
mulátort. 2 139. oldal
dálni kezdtek, és fehér színű 
et, mossa le őket meleg vízzel 
árazra.

IGYÁZAT
 normális helyzetben is 
yes hidrogéngázt bocsát 

ngtól az akkumulátor 
melynek ereje könnyen 
sérüléseket vagy halált.

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

u folyamatosan mossa a szemét hideg vízzel 
legalább 15 percen keresztül. A nagynyo-
mású víz sérülést okozhat a szemben.

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

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

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

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

anyag borítja ők
és törölje őket sz

3V
Az akkumulátor
robbanásveszél
ki.

Szikrától vagy lá
felrobbanhat, a
okozhat súlyos 

Viseljen védőru
képzett szakem
karbantartást.
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ktromos áramköröket védik 
Ha a motorkerékpáron 
s berendezés nem 
 kell ellenőrizni, hogy nem 
íték. 2 188. oldal

enőrzése és cseréje
mos rendszert a biztosítékok 
zéséhez. Ha egy biztosíték ki-
kű biztosítékot helyezzen be. 

 kapcsolatban nézze át a 
ejezetet. 2212. oldal

ékű biztosítékot szerel be, úgy meg-
r meghibásodásának a kockázata.

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

4. Tisztítás után helyezze vissza az akkumulátort.

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

A biztosítékok az ele
a motorkerékpáron. 
valamilyen elektromo
működik, először azt
égett-e ki egy biztos

# A biztosítékok ell
Kapcsolja le az elektro
kivételéhez és ellenőr
égett, egy azonos érté
A biztosíték értékével
„Specifikációk” című f

FIGYELEM

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

Biztosítékok

FIGYELEM

Amennyiben nagyobb ért
nő az elektromos rendsze
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abvány egy jelzőszám, amely alap-
otorok számára választható motor-
zzák. Két osztály van: MA és MB. 
ező jelzés mutatja az MA osztályt.

 viszkozitásuk alapján osztályozza 

zás a motorolajok minőségét és 
atározza meg. Soha ne használjon 

agasabb kategóriájú olajakat, 
ak látva a kör alakú energiataka-
onserving” vagy „Resource Con-
kével!

Olajkód
Olaj osztályozás

solt Javasolt
Ha egy biztosíték ismételten kiég, valószínűleg 
elektromos meghibásodás van a rendszerben. 
Keresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
céljából.

A motorolaj-fogyasztás és az olaj minősége a 
vezetési körülményeknek és az eltelt időnek 
megfelelően változik.
Rendszeresen ellenőrizze a motorolajszintet és tölt-
sön utána az ajánlott motorolajból, ha szükséges. A 
koszos vagy régi olajat mihamarabb le kell cserélni.
# A motorolaj kiválasztása
A javasolt motorolajjal kapcsolatban nézze át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 211. oldal

Ha nem eredeti Honda motorolajat használ, 
ellenőrizze a címkén található adatokat, hogy 
megfelel-e az alábbi normáknak:
● JASO T 903 szabvány*1: MA
● SAE-szabvány*2: 10W-30
● API-osztályozás*3: SG vagy magasabb

*1. A JASO T 903 sz
ján a 4 ütemű m
olajakat osztályo
Például a követk

*2. A SAE-szabvány
az olajakat.

*3. Az API-osztályo
teljesítményét h
olyan SG vagy m
amelyek el vann
rékos („Energy C
serving”) API cím

Motorolaj

Nem java
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g akadálymentesen, furcsa 
tek a görgők, lazák a csapok 
oznak, abban az esetben 
kereskedőjével.

s a hajtott fogaskereket is. 
erék fogai kopottak vagy 
le márkakereskedőjével.

ncot kopott lánckerekekkel, mert 
ezethet!

Kopott
CSERE)

Sérült
(CSERE)
Csak vészhelyzet esetén töltsön utána vagy 
cserélje le a fékfolyadékot. Csak bontatlan 
dobozból használjon fékfolyadékot. Utántöltés 
esetén mihamarabb ellenőriztesse a fékrendszert 
márkakereskedőjével.

A hajtóláncot rendszeresen ellenőrizni és kenni kell. 
Gyakrabban ellenőrizze a láncot, ha sokat 
motorozik rossz útfelületen, nagy sebességen vagy 
rendszeresen gyorsít teljes gázzal. 2 154. oldal

Ha a lánc nem mozo
hangokat ad ki, sérül
vagy O gyűrűk hiány
ellenőriztesse márka

Ellenőrizze a hajtó é
Ha bármelyik fogask
sérültek, cseréltesse 

Fékfolyadék

FIGYELEM

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

Javasolt fékfolyadék:
Honda DOT 4 Brake Fluid vagy ezzel 
egyenértékű

Hajtólánc
FIGYELEM

Soha ne használjon új lá
az korai lánckopáshoz v

Normális
(JÓ) (
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borotvát, nagynyomású mo-
tkefét, benzint vagy erős ol-

tót vagy olyan tisztítószert, 
ten O gyűrűs láncokhoz fej-
zek károsíthatják a gumi O 

g fékre és gumiabroncsra 
 lánckenőanyag túlzott 
t és a kenőanyag ruhára vagy 
rténő permetezését.
# Tisztítás és kenés
A holtjáték ellenőrzése után tisztítsa meg a láncot 
és fogaskerekeket, miközben a hátsó kereket for-
gatja. Használjon száraz ruhát és lánctisztítót, amit 
kifejezetten O gyűrűs láncokhoz fejlesztettek ki. 
Használjon puha kefét, ha koszos a lánc.
Tisztítás után törölje szárazra és kenje be az 
ajánlott kenőanyaggal.

Ne használjon gőz
sóberendezést, dró
dószert, dörzstisztí
amit NEM kifejezet
lesztettek ki, mert e
gyűrű tömítéseket!
Kerülje a kenőanya
kerülését. Kerülje a
mértékű használatá
motorkerékpárra töJavasolt kenőanyag:

Kifejezetten O gyűrűs láncokhoz kifejlesz-
tett hajtólánc kenőanyag
Ha nem áll rendelkezésre, használjon SAE 80 
vagy 90 hajtóműolajat.
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 el a műveletet, ha esőben 
otorozott, illetve ha a 
sta, vagy az felborult. Ürítse 
zegyűlt anyag láthatóvá 
szében.

rtalma túlfolyik, a légszűrő 
ződhet, aminek gyenge 
het az eredménye.

rokhoz való hűtőfolyadék vagy 
ziót okozhat.

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

A 40%-nál kevesebb fagyállót tartalmazó oldat 
nem biztosít kellő védelmet a korrózió és a hideg 
ellen.
A 60%-nál több fagyállót tartalmazó oldat 
megfelelő védelmet biztosít hideg éghajlaton is.

Csak HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐFOLYA-
DÉKOT használjon, vízzel való hígítás nélkül. Az 
eredeti HONDA GYÁRI ELŐKEVERT HŰTŐFO-
LYADÉK kiválóan véd a korróziótól és túlmelege-
déstől.
A hűtőfolyadékot a karbantartási tervben előírtak 
alapján kell ellenőrizni és cserélni. 2 123. oldal

Gyakrabban végezze
vagy teljes gázzal m
motorkerékpárt lemo
ki a csövet, ha az öss
válik a cső átlátszó ré
Ha a leeresztőcső ta
motorolajjal szennye
motorteljesítmény le

Javasolt hűtőfolyadék

Koncentráció:
50% fagyálló és 50% desztillált víz

Kivéve Hongkong, Makaó

Hongkong, Makaó

FIGYELEM

A nem alumínium moto
csapvíz használata korró

Forgattyúsház-sz
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őrzése
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-

gyazódott szög vagy egyéb 
ze azt is, hogy nincs-e a 
alfalában dudor vagy kitü-

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

# A sérülések ellen

zatban nincs-e beá
éles tárgy. Ellenőriz
gumiabroncsok old
remkedés.
# A rendellenes ko

Gumiabroncsok (ellenőrzés/csere)

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

GYÁZAT
ott vagy nem megfele-

abroncsok súlyos vagy 
 okozhatnak.

si könyvben leírtakat a 
újására és karbantartá-
.

# A mintamélység ellenőrzése
Ellenőrizze a kopásjelzőket. Ha láthatóvá válnak, 
azonnal cserélje le a gumiabroncsokat.
A biztonságos motorozás érdekében, ha elérte a 
minimális profilmélységet, cserélje le a gumi-
abroncsot.

 
A német törvények t
kisebb profilmélységA profilmélység-jelző 

helyének jelölése

vagy TWI

3VI
A túlságosan kop
lően felfújt gumi
halálos balesetet

Kövesse a kezelé
gumiabroncs felf
sára vonatkozóan

Németország
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nélküli gumiabroncsot hasz-
otorkerékpáron.
remeket tömlő nélküli gumi-
rvezték, és erős gyorsításnál 
a tömlős gumiabroncs meg-
en, megsérülhet és hirtelen 

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

si könyvben ajánlott 
ust szereltesse fel.
A gumiabroncsokat márkakereskedőjénél 
cseréltesse le.
A javasolt gumiabroncsokkal, nyomásértékekkel 
és mintamélységgel kapcsolatban olvassa át a 
„Specifikációk” című fejezetet. 2 211. 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 
náljon ezen a m
A keréktárcsa-pe
abroncsokhoz te
vagy fékezésnél 
csúszhat a perem
leengedhet.

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

Mindig a kezelé
gumiabroncstíp
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A
2

A
m
r

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 szerszámkészlet az ülés alatt található. 
116. oldal

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

észcserék hajthatók végre.

10 × 14 mm-es villáskulcs
12 × 14 mm-es villáskulcs
19 mm-es csillagkulcs
5 mm-es imbuszkulcs
Csavarhúzónyél
Normál/csillagcsavarhúzó
BFR-állító
Körmöskulcs
Hosszabbító rúd
Biztosítékcsipesz
EM-mód csatolóegység
Sisakrögzítő kábel
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A motorkerékpár részegységeinek eltávolítása és visszaszerelése

tív - sarut az akkumulátorról.
tív + sarut az akkumulátorról.
akkumulátort és vigyázzon, 
 a sarurögzítő anyákat.
 akkumulátort, miközben az 
 az akkumulátorrögzítő-szala-
al pedig az akkumulátort tartja.

és
 eltávolítás fordított sorrend-
a. Először mindig a pozitív + 
Ellenőrizze, hogy a csavarok 
 meg vannak-e húzva.
isszacsatlakoztatását 
e az órát. 2 45. oldal
egfelelő kezelése 
 át a „Karbantartási 
szt. 2 128. oldal 
emerül” 2 187. oldal
Akkumulátor

# Eltávolítás
Győződjön meg róla, hogy az elektromos 
rendszer le van-e kapcsolva.
1. Távolítsa el a karbantartónyílás fedelet. 

2 142. oldal
2. Akassza ki a gumiszalagot.

3. Vegye le a nega
4. Vegye le a pozi
5. Távolítsa el az 

nehogy elejtse
uTávolítsa el az

egyik kezével
got, a másikk

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

Gumiszalag

Pozitív saruNegatív saru

AkkumulátorAkkumulátor-
rögzítő-szalag
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Patent
Eltávolítás
1. Nyomja be a középső tüskét, hogy kioldja a 

rögzítést.
2. Húzza ki a patentet a furatból.

Visszaszerelés
1. Nyomja be a középső tüske alját.

2. Helyezze vissza a patentet a furatba.
3. Nyomja be a középső tüskét, hogy rögzítse 

a patentet.

Középső 
tüske
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„A” és „B” csavarokat, vala-
ket. 2 140. oldal
első alsó burkolatot.

s
z eltávolítás fordított sor-
 vissza.

lat

Patentek„B” csavar
Első alsó burkolat

# Eltávolítás
1. Távolítsa el a védőlemezt a csavarok 

kiszerelésével.

2. Távolítsa el az 
mint a patente

3. Távolítsa el az 

# Visszaszerelé
Az alkatrészeket a
rendjében szerelje

VédőlemezCsavarok

Első alsó burko

Patent
„A” csavar

Patent
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st. 2 116. oldal
ámkészletet.
tenteket (2 140. oldal) és a 
s fedelet.

ltávolítás fordított sorrend-
.

Karbantartónyílás fedél # Eltávolítás
1. Nyissa fel az ülé
2. Vegye ki a szersz
3. Távolítsa el a pa

karbantartónyílá

# Visszaszerelés
Az alkatrészeket az e
jében szerelje vissza

Karbantartónyílás fedél

Patentek
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et a nyílásokból.
zza ki a füleket a nyílásokból.
átrafelé az oldalburkolatot, 
ampókat a nyílásokból.
zza ki a kampókat a nyílá-

l oldalburkolatot.

Bal oldalburkolat

Fülek

Kampók
Bal oldalburkolat
# Eltávolítás
1. Nyissa fel az ülést. 2 116. oldal
2. Távolítsa el a csavart és a patentet. 

2 140. oldal
3. Távolítsa el az akasztókat a gumiágyakból.

4. Húzza ki a fülek
uÓvatosan hú

5. Enyhén húzza h
hogy kioldja a k
uÓvatosan hú

sokból.
6. Távolítsa el a ba

Gumiágyak

Patent
Csavar

Akasztó

Akasztó
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trafelé a bal oldalburkolatot, 
 a kampókat a nyílásokba.
zítése érdekében nyomja 
kolatot előre.

Kampók

# Visszaszerelés

1. Helyezze a bal oldalburkolatot a kapaszkodó 
hátuljára.

2. Enyhén döntse meg a bal oldalburkolatot az 
„A” felé.

3. Enyhén húzza há
és akassza vissza
uA kampók rög

a bal oldalbur
Bal oldalburkolat

Kapaszkodó

Bal oldalburkolat

A

Nyílások
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4. Illessze a füleket a nyílásokba.
5. Helyezze vissza az akasztókat a gumiágyakba.
6. Szerelje vissza a csavart és a patentet.
7. Zárja le az ülést.

Nyílások

Fülek

Fülek
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apka/nívópálca
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A
1

2

3

4

5

6

7

 motorolaj ellenőrzése
. Ha a motor hideg, járassa alapjáraton 

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

várjon 2–3 percig.
. Helyezze a motorkerékpárt a középáll-

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

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

csavarná.
. Az olajszintnek az olajbetöltő sapka/nívó-

pálca felső és alsó szintjelzése között kell 
lennie.

. Csavarja vissza a betöltősapkát/nívópálcát.

Olajbetöltő-s

Felső szint

Alsó szint
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 az olajbetöltő-sapkát/

választással kapcsolatban 
antartási alapelvek” című 

felelő olajszinttel vagy olajnyomás-
lyosan károsodhat. Ne keverjen 
mányú és besorolású olajakat! Ezek 
atják a kenést és a kuplung műkö-
A motorolaj utántöltése
Ha a motorolajszint az alsó szintjelzés 
közelében vagy alatta van, töltse fel a javasolt 
motorolajjal. 2 131., 2 211. oldal
1. Vegye ki az olajbetöltő-sapkát/nívópálcát. A 

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

motorkerékpárt a középállványra szilárd 
felületű, egyenletes talajon.

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

az olajbetöltő-nyílásba.
uAzonnal törölje fel a kicsepegett 

folyadékot.

2. Csavarja vissza
nívópálcát.

Az olajjal és olajki
olvassa át a „Karb
részt. 2 131. oldal

FIGYELEM

Ha a motort nem meg
sal járatják, a motor sú
össze különböző gyárt
negatívan befolyásolh
dését.



Hűtőfolyadék

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

ulási tartályon keresztül 
volítsa el hűtősapkát!

UPPER (felső) szint

LOWER (alsó) szint
148
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A
A
a
1

2

3

H
k
k
k

 hűtőfolyadék ellenőrzése
 hűtőfolyadékszintet a tágulási tartályban 
kkor ellenőrizze, amikor a motor hideg.
. Állítsa le a motorkerékpárt szilárd felületű, 

egyenletes talajra.
. Tartsa meg a motorkerékpárt függőleges 

helyzetben.
. Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadékszint a 

tágulási tartály UPPER (felső) és LOWER 
(alsó) szintjelzése között van-e.

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

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

Tágulási tartály
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ulási tartály sapka
1. Távolítsa el az első alsó burkolatot. 
2 141. oldal

2. Vegye le a tágulási tartály sapkáját és tölt-
sön be hűtőfolyadékot a felső szintjelzésig.
uNe töltse a felső szintjelzés fölé!
uBiztosítsa, hogy ne kerüljön idegen tárgy 

a tágulási tartály nyílásába!
3. Csavarja vissza a tágulási tartály sapkát.
4. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 

sorrendjében szerelje vissza.

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

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

Tág



Fékek
ntje bármelyik tartályban a 
elzés alá csökken vagy a 
megnő, ellenőrizze a fék-

 kopottak, ellenőriztesse a 
es szivárgás miatt. Keresse 
jét ellenőrzés céljából.

ER (alsó) szintjelzés

yadéktartály
150
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A
1

2

E

 fékfolyadék ellenőrzése
. A motorkerékpárt állítsa szilárd felületű, 

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

le vízszintesen áll-e, és hogy a folyadékszint 
a LOWER (alsó) szintjelzés felett van-e.

Ha a fékfolyadék szi
LOWER (alsó) szintj
fékkarok holtjátéka 
betétek kopását.
Ha a fékbetétek nem
fékrendszert esetleg
fel márkakereskedő

Elsőfék-folyadéktartály

LOWER (alsó) szintjelzés LOW

Hátsófék-follöl Hátul
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teket a féknyereg első része 
e.
őrizze mind a bal, mind a 
ékbetétet.
téteket jobb oldalon, a 
 hátulja felől ellenőrizze.
réltesse le a betéteket 
vel.
 cserélje le a bal és jobb 

Kopás-
jelzőTárcsa

tétek
A fékbetétek ellenőrzése
Ellenőrizze a fékbetét-kopásjelzők állapotát.

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

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

1.  A fékbeté
felől ellenőrizz
uMindig ellen

jobb oldali f
2.  A fékbe

motorkerékpár
Ha szükséges, cse
márkakereskedőjé
Mindig egyidőben
fékbetéteket.

Elöl

Hátul

Elöl

Hátul

Elöl Hátul

Tárcsa
Kopás-
jelző

Kopás-
jelzők

Kopás-
jelzők

Fékbetétek Fékbe
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y a parkolófék-kar első 
ási tartományon belül (a 
 van-e, amikor a fék fogni 

llítási tartományon kívül 
z esetben állíttassa be a 

dőjével.
A parkolófék ellenőrzése

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

2. Helyezze a motorkerékpárt a 
középállványra egyenes, kemény talajon.

3. Forgassa meg a hátsó kereket kézzel, majd 
lassan húzza be a parkolófék-kart.

4. Ellenőrizze, hog
pereme a beállít
jelölések között)
kezd.

Amennyiben a beá
kezd fogni, abban a
féket márkakereske

A parkolófék-kar első pereme

Beállítási tartomány

Parkolófék-kar

Referencia jelölések
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Oldaltámasz

orkerékpárra és hajtsa fel az 

tort és nyomja meg az N-D 
t, hogy a sebességváltót D 
ódba kapcsolja.
je le az oldaltámaszt. A 
n a pillanatban le kell állnia. 

m áll le, ellenőriztesse 
ját márkakereskedőjével.
Az oldaltámasz ellenőrzése

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

2. Ellenőrizze az oldaltámasz-rugó épségét 
és feszességét.

3. Üljön fel a mot
oldaltámaszt.

4. Indítsa be a mo
kapcsoló D felé
(előremenet) m

5. Teljesen enged
motornak ebbe
Ha a motor ne
motorkerékpár

Oldaltámasz-rugó



Hajtólánc
hajtólánc alsó részén a két 
tt félúton ellenőrizze.
yomja a láncot, mérje meg 
 lengőkar aljától a láncig.

a motorkerékpárt, ha a 
, mint 55 mm!

áncig
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A
e
E
t
m
h
K
c

1

2

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

atnak vagy megsérülhettek.
eresse fel márkakereskedőjét ellenőrzés 
éljából.

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

. Helyezze a motorkerékpárt a 
középállványra egyenes, kemény talajon.

3. A feszességet a 
fogaskerék közö
uMiközben len

a távolságot a

uNe használja 
holtjáték több

Láncfeszesség:
Lengőkartól a l
45–50 mm
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a hátsó kereket és 
nc egyenletes mozgását.
gaskerekeket. 2 132. oldal
s kenje meg a láncot. 
4. Forgassa meg 
ellenőrizze a lá

5. Ellenőrizze a fo
6. Tisztítsa meg é

2 133. oldal

Nyomja le

Láncfeszesség

Lengőkar Hajtólánc



Gázkar

Gázkar
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A
Á
k
A
v
m

 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.
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Egyéb beállítások

el

Fékkar

Előre

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

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

A beállítás után ellenőrizze a kar megfelelő 
működését.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértéken túl!

Beállító

Referenciaj
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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 
található csillagkulccsal. 2 138. oldal
Az előfeszítés 15 fokozatban állítható. A beállí-
tót az óramutató járásával megegyezően for-
gatva növelheti (kemény), ellentétesen forgatva 
pedig csökkentheti (puha) a rugóelőfeszítést.
Az alapbeállítás 7 fordítás a legpuhább 
beállítástól számítva.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a ha
A jobb és bal villán egyfo

Beállító
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határértékeken túl!

Beállító

BFR-állító
# Húzófokozati csillapítás
A húzófokozati csillapítás a különböző moto-
rozási és terhelési feltételeknek megfelelően 
az állítóval állítható. A húzófokozati csillapítás 
3 vagy több fokozatban állítható.
Tekerje az állítót a szerszámkészletben 
található BFR-állítóval. 2 138. oldal
Az állítót az óramutató járásával megegyező-
en forgatva növelheti (kemény), ellentétesen 
forgatva pedig csökkentheti (puha) a húzófo-
kozati csillapítást. Az alapbeállítás 2 fordulat a 
legkeményebb beállítástól számítva; ekkor az 
állítón lévő beütés jel egy vonalban van a refe-
renciajellel.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a 

Referencia-
jel

Beütés jel
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csillapítója nagynyomású nitro-
róbálja meg a lengéscsillapítót 
gy javítani! Keresse fel márkake-

kulcs
1 2 3 4 5 6

10 9 8 7
Beállító
A hátsó futómű beállítása
# Rugóelőfeszítés
A rugóelőfeszítés a beállítóval állítható a kü-
lönböző motorozási és terhelési feltételeknek 
megfelelően. A beállítót a szerszámkészletben 
található körmöskulccsal és hosszabbító rúd-
dal fordítsa el. 2 138. oldal
Az 1. és 3. fokozat (lágy) könnyű súly esetén 
megfelelő, a rugóelőfeszítés növeléséhez 
viszont tekerje 5-10. fokozatba (kemény). 
A 4. fokozat a normál alapbeállítás.

FIGYELEM

Ne tekerje az állítót a határértékeken túl!
A rugóstag megsérülhet, ha közvetlenül az 1-ből a 10-es 
vagy a 10-ből az 1-es pozícióba állítják.

FIGYELEM

A hátsó rugóstag lengés
géngázt tartalmaz. Ne p
szétszerelni, kiszerelni va
reskedőjét.

Körmös

Hosszabbító rúd
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ögzítő-kar

llító-kar
A szélvédőmagasság beállítása
A szélvédő magassága 5 helyzetbe állítható.
A szélvédőmagasság-jelző mutatja a szélvédő 
magasságának beállítását. A 1. fokozat a 
normál alapbeállítás.
uA szélvédő beállítását ne motorozás köz-

ben végezze!

1. Húzza a szélvédőrögzítő-kart kifelé, amíg 
be nem pattan a helyére. Miközben 
megtartja a szélvédőt a szélvédő tetejénél 
fogva, húzza a szélvédőállító-kart kifelé.

Szélvédőr

Szélvédőá

Szélvédő
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védő nem mozog könnye-
en mossa ki a csúszó felü-

sen felgyülemlett port.
ítást követően sem mozog 
 fel márkakereskedőjét 
2. A kívánt helyzetben illessze egy vonalba a 
magasságállító jelölést a referenciajellel, 
majd tolja a rögzítőkart befelé a szélvédő 
rögzítéséhez.
uÓvatosan megmozgatva a szélvédőt 

győződjön meg róla, hogy a szélvédő a 
kívánt pozícióban rögzült-e.

3. Nyomja vissza a szélvédőrögzítő-kart az 
eredeti helyzetébe.
uEllenőrizze, hogy a szélvédőrögzítő-kar 

megfelelően beugrott-e a helyére.

Amennyiben a szél
dén, abban az esetb
letek közé esetlege
Amennyiben a tiszt
könnyedén, keresse
ellenőrzés céljából.

Visszajelzők

Referenciajel

5
4

1

3
2
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Egyéb cserélendő tételek

urkolt pénzérmét vagy 
varhúzót a bevágásba 
 le a felső burkolatot.
t vagy csavarhúzót burkolja 
 rongyba, nehogy 
 a Honda SMART kulcs 

eg az áramkört vagy az 
z problémákat okozhat.
os, nehogy megkarcolja a 
rítást, és ne engedje, hogy 
 bele!
i erőt a Honda SMART kulcs 
ekor!
gi elemet egy újra, és azt a 
lával felfelé szerelje be.
A Honda SMART kulcs 
elemcseréje
Amennyiben a Honda SMART kulcs 5-ször vil-
log az elektromos rendszer bekapcsolásakor, 
vagy a működési tartomány bizonytalanná vá-
lik, amint lehet, cserélje ki az elemet.
Javasoljuk, hogy ennek érdekében keresse fel 
márkakereskedőjét.

1. Egy rongyba b
laposhegyű csa
helyezve vegye
uA pénzérmé

be egy puha
megkarcolja
felületét.

uNe érintse m
érintkezőt! E

uLegyen óvat
vízhatlan bo
por kerüljön

uNe fejtsen k
szétszerelés

2. Cserélje le a ré
negatív - olda

Az elem típusa: CR2032

Bevágás

Védőrongy

Elem

Ház alsó része

Ház felső része
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 helytelen kezelése rob-
t. Csak a megfelelő típusú 

e ki erős hőhatásnak, mint 
apsugárzásnak vagy nyílt 
áshoz vagy a gyúlékony 
zivárgásához vezethet 

agy szállítás közben!
ék elemet soha ne dobja 
őbe, és ne próbálja meg 
összezúzni vagy -darabolni, 
z vezethet!
e ki különlegesen alacsony 
ásnak nagy 
ert az robbanáshoz vagy a 
 vagy gáz szivárgásához 
3. Pattintsa össze a távirányító két felét.
uGyőződjön meg róla, hogy a ház alsó és 

felső része megfelelően van-e össze-
szerelve.

FIGYELEM Az elem
banáshoz is vezethe
elemet szerelje be.
FIGYELEM Ne tegy
például közvetlen n
tűznek, ami robban
folyadék vagy gáz s
használat, tárolás v
FIGYELEM A hullad
tűzbe vagy forró süt
mechanikus módon 
mert az robbanásho
FIGYELEM Ne tegy
környezeti légnyom
magasságokban, m
gyúlékony folyadék
vezethet!

3VIGYÁZAT
Figyelmeztetés vegyi anyag okozta 
égési sérülésre: ne nyelje le az elemet!
Az elem lenyelése égési sérülést, de akár 
halált is okozhat.

● Tartsa távol az elemet gyerekektől és az 
elemtároló rekeszt mindig tartsa zárva!

● Amennyiben az elemtartó nem zárható 
tökéletesen, ne használja tovább a ter-
méket és tartsa elzárva gyermekek elől!

● Amennyiben egy gyermek lenyelte az 
elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
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A motor nem indul
or nem működik
iakat:
felelő motorindítási 
. oldal
-e kiolvadt biztosíték. 

 az akkumulátor kábelek 
 (2 139. oldal) és a saruk 
e (2 128. oldal).
umulátor állapotát. 

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

●

●

z indítómotor működik, de a 
otor nem indul

llenőrizze az alábbiakat:
Ellenőrizze a megfelelő motorindítási folya-
matot. 2 102. oldal
Ellenőrizze a benzin mennyiségét az üzem-
anyag-tankban.
Ellenőrizze, hogy a PGM-FI meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL) világít-e.
uHa a visszajelző világít, keresse fel 

márkakereskedőjét, amint lehet.

Az indítómot
Ellenőrizze az alább
● Ellenőrizze a meg

folyamatot. 2 102
● Ellenőrizze, nincs

2 188. oldal
● Ellenőrizze, hogy

nem lazultak-e le
nem korrodáltak-

● Ellenőrizze az akk
2 187. oldal

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

odhat. Ne indítsa be a 
assa el motorkerékpárját 
őjéhez.

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

 motort! Szállíttassa el 
ját márkakereskedőjéhez.
űtőfolyadék mennyiségét a 
ban. 2 148. oldal
rint töltsön utána hűtő-

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

em működik:

űködik:

asztalható:
A motor túlmelegszik, ha az alábbiak 
fordulnak elő:
● A magas hűtőfolyadék-hőmérséklet vissza-

jelző világít.
● A gyorsulás elmarad a megszokottól.

Ha ez előfordul, álljon meg biztonságosan az 
út szélén és kövesse az alábbi műveletsort.

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

1. Állítsa le a motort a gyújtáskapcsolóval, 
majd nyomja meg a  gyújtáskapcsoló 
gombot az elektromos rendszer bekapcso-
lásához.

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

Hibára gyanak
motort! Szállítt
márkakeresked

Hagyja a moto
romos rendsze

3. A motor lehűlé
hűtőcsövet és 
szivárgás. 2 14

Ne indítsa be a
motorkerékpár

4. Ellenőrizze a h
tágulási tartály
uSzükség sze

folyadékot.
5. Ha az 1-4. ellen

lő, folytathatja 
őrizze a magas
visszajelzőt.

FIGYELEM

A túlmelegedett motorral történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.

Ha a ventilátor n

Ha a ventilátor m

Ha szivárgás tap



A figyelmeztető visszajelzők világítanak vagy villognak
 hirtelen csökkenni kezd, 
gy egyéb komoly 
otorkerékpárnak. Keresse 
jét ellenőrzés céljából.
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lacsony olajnyomás visszajelző
a az alacsony olajnyomás visszajelző világít, 
lljon meg biztonságosan, és állítsa le a 
otort.

. Ellenőrizze a motorolajszintet és töltsön 
utána, ha szükséges. 2 146., 2 147. oldal

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

ha az alacsony olajnyomás visszajelző 
már nem világít.

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

Ha a motorolajszint
szivárgás áll fenn va
problémája van a m
fel márkakereskedő

FIGYELEM

Az alacsony olajnyomással történő motorozás súlyos 
motorkárosodást okozhat.
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útját, miközben a hibajelző lámpa 
ibocsátás szabályzó rendszer és a 

újraindítását követően a hibajelző 
kor 50 km/h-nál alacsonyabb 
ve keresse fel a legközelebbi 
nőriztesse motorkerékpárját.
befecskendezés) meghibásodá
PGM-FI (Programozott benzin-
befecskendezés) meghibásodás-
ra figyelmeztető lámpa (MIL)
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 visszajelző lámpa villog
Állítsa meg a motorkerékpárt egy biztonságos 
helyen, gyúlékony anyagoktól távol, és várjon 
legalább 10 percig leállított motor mellett, 
amíg az lehűl.

FIGYELEM

Amennyiben folytatja 
világít, a károsanyag-k
motor károsodhat.

FIGYELEM

Amennyiben a motor 
lámpa ismét villog, ak
sebességgel közleked
márkakereskedőt. Elle
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ző továbbra is világít, ab-
krendszer hagyományos 
ködik, de a blokkolásgátló 

villoghat, ha a hátsó kere-
iközben a motorkerékpár 
 az esetben kapcsolja le az 
rt, majd újra vissza. Az 
szik, ha a motorkerékpár 
0 km/h értéket.
jelző
ABS (Blokkolásgátló fékrend-
szer) visszajelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet az ABS-rendszer-
ben. Csökkentse sebességét és ellenőriztesse 
motorkerékpárját márkakereskedőjével, amint 
lehet.

● A visszajelző menet közben világítani vagy 
villogni kezd.

● A visszajelző nem világít az elektromos 
rendszer bekapcsolása esetén.

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

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

Az ABS-visszajelző 
ket megforgatja, m
állványon áll. Ebben
elektromos rendsze
ABS-visszajelző kial
sebessége eléri a 3
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omatékszabályozó-vissza-
torkerékpár normál üzem-
thető, a 
zó funkció nélkül.
 a nyomatékszabályozó 
en kezd világítani, a normál 
ágok megtartása 
sen zárja a gázt.

lyozó-visszajelző világítani 
ó kereket megforgatja, mi-
rékpár állványon áll. Ebben 
lja le az elektromos rend-

ssza. A nyomatékszabályo-
szik, ha a motorkerékpár 
 5 km/h értéket.
Nyomatékszabályozó-vissza-
jelző
Ha a visszajelző bármely alábbi módon műkö-
dik, komoly probléma lehet a nyomatékszabá-
lyozó rendszerben. Csökkentse sebességét és 
ellenőriztesse motorkerékpárját márkakeres-
kedőjével, amint lehet.

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

● A visszajelző nem világít az elektromos 
rendszer bekapcsolása esetén.

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

Amennyiben a ny
jelző világít, a mo
módban üzemelte
nyomatékszabályo
uHa a visszajelző

működése közb
menettulajdons
érdekében telje

A nyomatékszabá
kezdhet, ha a háts
közben a motorke
az esetben kapcso
szert, majd újra vi
zó-visszajelző kial
sebessége eléri az
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folyásolja a motorkerék-
daddig, amíg az elektro-
m kapcsolja.

em fogja tudni lekapcsolni 
zert, amennyiben motoro-
te a Honda SMART kulcsot, 
lve, vagy a rendszert erős 
y rádiózaj befolyásolja. Eb-
ítsa el a /  gyújtáskapcso-
sával ellentétes irányba, és 
, míg az elektromos rend-

zert úgy is le lehet kapcsol-
áskapcsoló gyűrűt három 
áromszor az óra járásával 
ordítja.

alálja a Honda SMART 
pcsoló zárolását ki lehet 
is. 2 178. oldal
Honda SMART kulcs visszajelző
# Ha a Honda SMART kulcs visszajelző 

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

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

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

solhatja a rendszert.
● Motorozás közben elveszíti a Honda 

SMART kulcsot.

Ez azonban nem be
pár működését min
mos rendszert le ne

Előfordulhat, hogy n
az elektromos rends
zás közben elvesztet
az elem le van merü
rádió frekvencia vag
ben az esetben ford
ló gyűrűt az óra járá
tartsa ott mindaddig
szer le nem kapcsol.
Az elektromos rends
ni, hogy a /  gyújt
másodpercen belül h
ellentétes irányba elf

Amennyiben nem t
kulcsot, a gyújtáska
oldani más módon 
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Ha a „–” visszajelző a sebességfokozat-kijelző ablakban menet közben villog

rt, miközben behúzva tartja 
tsófék-kart.

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, ko-
moly probléma lehet a Duplakuplungos se-
bességváltó rendszerben.
Parkoljon le egy biztonságos helyen és azon-
nal ellenőriztesse motorkerékpárját márkake-
reskedőjével.
A motorkerékpárral esetleg továbbhaladhat 
az alábbi lépések betartásával.
1. Kapcsolja ki az elektromos rendszert.
2. Kapcsolja be az elektromos rendszert és 

indítsa be a motort.

Kapcsolja le az elektromos rendszert és moz-
gassa a motorkerékpárt előre-hátra (hogy ki-
ugorjon sebességből).
Ismét kapcsolja be az elektromos rendszert és 
indítsa be a motort.

Indítsa be a moto
az első- vagy a há

Ha a fokozatkijelz
az esetben tovább
sebességben.
Biztonságos sebes
márkakereskedőjé

A sérülés megaka
használatát. Azon
kedőjét ellenőrzés

Ha nem indul a motor:

Ha még mindig nem

Ha tud váltani N-fo

Ha nem tud váltani 
visszajelző villog:



Egyéb figyelmeztető visszajelzők
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A
h
H
s
f
H
m

z üzemanyagszint-jelző meg-
ibásodásának jelzése
a meghibásodás van az üzemanyag-rend-

zerben, az üzemanyagszint-jelző az alábbi 
ormában jelenik meg.
a ez megtörténik, mihamarabb keresse fel 
árkakereskedőjét.



175folytatás

Hibaelhárítás
Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem működik megfelelően

y nincs-e kommunikációs 
a Honda SMART kulcs rend-
da SMART kulcs rendszer 
itású rádióhullámokat hasz-

ART kulcs rendszer lehet, 
ödik megfelelően az alábbi 
:

 rádióhullámokat sugárzó 
k vannak a közelben, mint 
ornyok, erőművek, 
sok vagy repülőterek.
nda SMART kulcsot 
gy olyan vezeték nélküli 
iós eszközökkel együtt 

egy rádió vagy mobiltelefon.
nda SMART kulcs fém tár-

vagy be van burkolva velük.
Amikor a Honda SMART kulcs rendszer nem 
működik megfelelően, végezze el az alábbiakat.
● Ellenőrizze, hogy a Honda SMART kulcs 

rendszer aktivált állapotban van-e.
Enyhén nyomja meg a KI/BE gombot a 
Honda SMART kulcson.
Amikor a Honda SMART kulcs visszajelző 
pirosan világít, aktiválja a Honda SMART 
kulcs rendszert. 2 82. oldal
Amennyiben a Honda SMART kulcs LED 
nem reagál, cserélje le az elemet.

● Ellenőrizze, hog
meghibásodás 
szerben. A Hon
alacsony intenz
nál. A Honda SM
hogy nem műk
feltételek esetén
uAmikor erős

létesítménye
például TV-t
rádióállomá

uAmikor a Ho
laptoppal va
kommunikác
tárolja mint 

uAmikor a Ho
gyakhoz ér 
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umulátor állapotát és az ak-
keket a motorkerékpáron.
umulátort és a sarukat. Ha 
yenge, vegye fel a kapcso-
edőjével.

 kulcs rendszer más okok-
aktiválható, keresse fel 
meghibásodásának jelzése
● Ellenőrizze, hogy regisztrált Honda SMART 

kulcsot használ-e.
Használjon regisztrált Honda SMART 
kulcsot.
A Honda SMART kulcs rendszer nem aktivál-
ható regisztrált Honda SMART kulcs nélkül.

● Ne használjon sérült Honda SMART kulcsot!
Sérült kulccsal a Honda SMART kulcs rend-
szer nem aktiválható. Vigye el a szervizkul-
csot és az azonosító lapkát márkakereske-
dőjéhez.

● Ellenőrizze az akk
kumulátor-vezeté
Ellenőrizze az akk
az akkumulátor g
latot márkakeresk

Ha a Honda SMART
ból kifolyólag nem 
márkakereskedőjét.
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Az ülészár nyitása vészhelyzetben

lészárnyitó fedél

Vészhelyzeti 
ülészárnyitó

Szervizkulcs
A szervizkulcs segítségével az ülészár kinyitható.

# Nyitás
1. Távolítsa el a vészhelyzeti ülésnyitó fedelét.
2. Helyezze a szervizkulcsot az ülészárba, 

majd fordítsa el a kulcsot az óramutató 
járásával ellenkező irányba.

3. Húzza felfelé az ülés hátsó részét.

# Zárás
1. Zárja le az ülést. 2 116. oldal
2. Az alkatrészeket az eltávolítás fordított 

sorrendjében szerelje vissza.
Vészhelyzeti ü



Az elektromos rendszer aktiválása vészhelyzetben
vizkulcsot az ülés felnyitá-
al

l oldalburkolatot. 

mód csatlakozót (fehér) a 
l.
ér vak csatolóegységet az 
ozó fülének kioldásával, 
eli a fehér vak csatolóegy-

ülésnyitó kapcsolót vagy az 
ltő fedél nyitókapcsolót.
jra a fehér vak csatoló-
178
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A
m

#

z elektromos rendszert az azonosítószám 
egadásával lehet aktiválni.

Állítsa az azonosítószám bevitel 
módba

1. Használja a szer
sához. 2 177. old

2. Távolítsa el a ba
2 143. oldal

3. Húzza ki az EM-
gumi porvédőbő

4. Távolítsa el a feh
EM-mód csatlak
miközben felem
ség akasztóját.

5. Nyomja meg az 
üzemanyag-betö

6. Csatlakoztassa ú
egységet.

Gumi porvédő

Fehér vak csatolóegység

Fül Akasztó

EM-mód csatla-
kozó (fehér)
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s  (be) kapcsoló

él- Ülésnyitó 
kapcsoló

Azonosítószám
7. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gyúj-
táskapcsoló gombot több mint négy má-
sodpercig a fehér vak csatolóegység 
csatlakoztatását követő 60 másodpercen 
belül.
uA kormányzár visszajelző világítani kezd, 

megszólal egy búgó hang és a rendszer 
átáll az azonosítószám-bevitel módba.

8. Ellenőrizze az azonosítószámot az 
azonosító lapkán.

Gyújtá

Üzemanyagfed
nyitókapcsoló
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egadása közben, ameny-
 másodpercig nem nyom-

egadott szám törlésre 
visszatér a csatlakozó le-
ti állapotba (búgó hang 
ányzár-visszajelző kialszik).
jelzése
# Azonosítószám bevitel
Az azonosítószám bevitele a  gyújtáskapcsoló 
gomb megnyomásával és a /  gyújtáskap-
csoló gyűrűnek az óramutató járásával ellen-
kező irányba történő forgatásával lehetséges. 
Az azonosítószámot balról haladva adja meg 
a  gyújtáskapcsoló gomb megnyomásával.
A megadott azonosítószám attól függ, hogy 
hányszor nyomja meg a  gyújtáskapcsoló 
gombot.
Nyomja meg a  gyújtáskapcsoló gombot any-
nyiszor, amennyiszer a megadandó szám 
alapján szükséges, majd fordítsa el a /  
gyújtáskapcsoló gyűrűt az óramutató járásá-
val ellenkező irányba az aktuális szám rögzíté-
séhez (búgó hang hallatszik és a kormányzár 
visszajelző kialszik egy pillanatra, majd világí-
tani kezd újra), és folytassa ezt a műveletet az 
összes azonosítószám megadásához.

Az azonosítószám m
nyiben a gombot 60
ja meg, az addig m
kerül és a rendszer 
csatlakoztatása előt
hallatszik és a korm
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 megadásához nyomja meg 
oló gombot egyszer, és 
yújtáskapcsoló gyűrűt az 
ával ellenkező irányba a 
jegy megadásához.

árás) gyújtáskapcsoló gyűrű

szám

Egyszer nyomja meg

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

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

● Az „1” számjegy
a  gyújtáskapcs
fordítsa a /  g
óramutató járás
következő szám

A „0” számjegy megadása

/  (ki/zárás) gyújtáskapcsoló gyűrű

Azonosítószám Ne nyomja meg
 (be) gyújtáskapcsoló gomb

/  (ki/z

Azonosító

Az „1” számjegy me
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otorozás előtt, az eltávolí-
jében szerelje vissza.

al a motor és az elektro-
csolható, a kormányzár 
 30 másodperccel az elekt-
apcsolását követően a 
ködtetése már nem lehet-

szer újraaktiválásához is-
ktromos rendszer vész-
 aktiválásának lépéseit.
jelzése

Az utolsó számjegy megadását követően az 
azonosítószám hitelesítésre kerül és a kor-
mányzár visszajelző 2 másodpercenként vil-
logni fog.
Nyomja meg a  gyújtáskapcsoló gombot az 
azonosítószám hitelesítését követő 30 másod-
percen belül.

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

Az elektromos rendszer aktiválásra kerül. A 
motor beindítható.

Az alkatrészeket, m
tás fordított sorrend

A gyújtáskapcsolóv
mos rendszer lekap
pedig reteszelhető.
romos rendszer lek
gyújtáskapcsoló mű
séges.

Az elektromos rend
mételje meg az ele
helyzetben történő

Sikeres azonosítószám megadás

Amennyiben a kormány le van zárva

Amennyiben a kormány nincs zárva
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ot adott meg, megszakít-
szám megadását, ha a 

ásodpercig nem nyomja 
hallatszik és a kormányzár-
).
elektromos rendszer 
rténő aktiválásának lépéseit.

egadásának megszakítása

Amennyiben az azonosítószám-megadást 
követően az azonosítószám hitelesítése nem 
történik meg, abban az esetben egy búgó 
hang hallható és a kormányzár visszajelző 
kialszik. A kormányzár kireteszelése nem 
lehetséges és az elektromos rendszer nem 
aktiválódik.
Ismételje meg az elektromos rendszer vész-
helyzetben történő aktiválásának lépéseit.

Ha helytelen szám
hatja az azonosító
gombot kb. 60 m
meg (búgó hang 
visszajelző kialszik
Ismételje meg az 
vészhelyzetben tö

Sikertelen azonosítószám megadás Az azonosítószám m



Gumiabroncs defekt

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

t és súlyos, akár halálos, 
vetkezménye.

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

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

észhelyzeti javítás gumi-
broncsjavító készlettel
isebb defekt esetén a tömlő nélküli gumi-
broncsjavító készlettel elvégezheti a vész-
elyzeti javítást.
övesse a gumiabroncsjavító készletben meg-
dott utasításokat.
z ideiglenes javításon átesett gumiabroncs-
sal történő motorozás kockázatos lehet. Ne 
pje túl az 50 km/h sebességet! Mihamarabb 
seréltesse le a gumiabroncsot márkakereske-
őjével.

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

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

Okostelefon párosítási problémák
ldás
ok nem kompatibilisek a 
 korlátozott lehet.
az okostelefon is párosítás 

 hogy a környezetében ne 
 közelben található egyéb 
atják a párosítás folyamatát 

 legyen a közelben más 
ásra kész. A közelben 
néha megzavarhatják a 
terferencia miatt.

osítási információit kitörölte 
l. Egyes okostelefonok 
s, hacsak a párosítási 
Hibajelenség Hibaok/mego

Az okostelefon párosítása 
nem történik meg

Elképzelhető, hogy egyes okostelefon
motorkerékpárral és/vagy működésük
Ellenőrizze, hogy a motorkerékpár és 
módban van-e. 2 92. oldal
Az ismételt párosítás előtt ellenőrizze,
legyen másik párosítás folyamatban. A
Bluetooth®-eszközök néha megzavarh
pl. rádióhullám-interferencia miatt.
Egy okostelefon csatlakozása során ne
olyan Bluetooth®-eszköz, mely párosít
található egyéb Bluetooth®-eszközök 
párosítás folyamatát pl. rádióhullám-in
Ellenőrizze, hogy a motorkerékpár pár
az okostelefon Bluetooth® beállításábó
esetében a csatlakozás nem lehetsége
információkat nem törlik.



Gumiabroncs defekt
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torkerékpárját márkakeres-

dás
őbe telik a motorkerék-
lmazás használata.
enetileg megszűnhet, de 

eghibásodás. Az okostele-
zik.
lző ikon megjelenik-e. Az 
án ellenőrizze, hogy az 
 van-e.

 automatikusan. A csatla-
álati útmutatójában talál-

lefon nem párosítható.

Ha a probléma a fent leírt ellenőrzés után is fennáll, ellenőriztesse mo
kedőjével.

Hibajelenség Hibaok/megol

Az okostelefon nem 
párosítható

Egyes okostelefonok esetén bizonyos id
párhoz való csatlakozás és a kijelölt alka
A kapcsolat a motor indítása közben átm
ez a normális működés része és nem m
fon a motor indítása után ismét csatlako
Ellenőrizze, hogy a Bluetooth® állapotje
okostelefon használati útmutatója alapj
okostelefon csatlakoztatható állapotban
Egyes okostelefonok nem csatlakoznak
kozáshoz kövesse az okostelefon haszn
ható utasításokat.
Egyszerre kettő vagy annál több okoste
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Elektromos meghibásodás

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

Kiégett izzó
A motorkerékpáro
típusú. Ha valame
jon márkakereske

FIGYELEM

Az indítókábeles indítás, más néven „bikázás”, nem 
megengedett, különösen nem autó akkumulátorról, mivel 
ez a motorkerékpár elektromos rendszerének károsodását 
okozhatja.
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l oldalburkolatot. 

sítékdoboz fedelét.
sítékokat egyesével a szer-
található biztosíték-
nőrizze őket. A kiégett 

dig azonos értékű biztosí-
.
osítékok a biztosítékdoboz 
oldalán találhatóak.
 az eltávolítás fordított 
erelje vissza.
Kiolvadt biztosíték
A biztosítékok kezelése előtt olvassa át a „Biz-
tosítékok ellenőrzése és cseréje” című részt. 
2 130. oldal

# Biztosítékok az „A” biztosítékdo-
bozban

1. Távolítsa el a ba
2 143. oldal

2. Vegye le a bizto
3. Húzza ki a bizto

számkészletben 
csipesszel és elle
biztosítékot min
tékkal cserélje le
uA tartalék bizt

fedelének hát
4. Az alkatrészeket

sorrendjében sz

Biztosíték-
doboz 
fedél

Tartalék biztosítékok
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l oldalburkolatot. 2 143. oldal
tosítékdoboz fedelét.
osítékokat egyesével a szer-
n található biztosíték-
llenőrizze őket. A kiégett 
ndig azonos értékű biztosí-
le.
t az eltávolítás fordított 
zerelje vissza.
# Biztosítékok a „B” biztosítékdobozban 1. Távolítsa el a ba
2. Nyissa fel a biz
3. Húzza ki a bizt

számkészletbe
csipesszel és e
biztosítékot mi
tékkal cserélje 

4. Az alkatrészeke
sorrendjében s

Biztosítékdoboz 
fedél

Tartalék 
biztosítékok
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bantartónyílás fedelet. 

ület az adatkábel csatlako-
z.
ásának segítségével húz-

ót a mágneskapcsolóról.
# Főbiztosíték 1. Távolítsa el a kar
2 142. oldal

2. Nyomja meg a f
zó eltávolításáho

3. A fülek megnyom
za le a csatlakoz

Kábelcsatlakozó

Adatkábel csatlakozó

Fül

Csatlakozó-rögzítő

Fül
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sszel, és ellenőrizze őket. A 
ékot mindig azonos értékű 
erélje le.
biztosíték a „B” biztosítékdo-
lható. 2 189. oldal
t a kiszerelés fordított 
zerelje vissza.

telten kiég, valószínűleg elektro-
n a rendszerben. Keresse fel márka-
s céljából.
4. Vegye le az indítómotor mágneskapcsoló 
fedelét.

5. Egyenként húzza ki az 1. és 2. főbiztosítékot 
a szerszámkészletben található 

biztosítékcsipe
kiégett biztosít
biztosítékkal cs
uA tartalék fő

bozban talá
6. Az alkatrészeke

sorrendjében s

Indítómotor-
mágneskapcsoló

1. főbiztosíték2. főbiztosíték

Indítómotor-
mágneskapcsoló fedél

FIGYELEM

Ha egy biztosíték ismé
mos meghibásodás va
kereskedőjét ellenőrzé
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Szervizdiagnosztikai 
rögzítőberendezések
Az Ön motorkerékpárja szervizzel kapcsolatos 
készülékekkel van felszerelve, melyek rögzítik a 
hajtáslánc teljesítményére és a motorozási körül-
ményekre vonatkozó információkat.
Az adatok a szerelők segítségére lehetnek a mo-
torkerékpár diagnosztizálásához, javításához 
vagy karbantartásához. Ezen adatokhoz, a törvé-
nyileg arra jogosultakon kívül, a jármű tulajdono-
sának hozzájárulása nélkül senki nem férhet 
hozzá.
A Honda, a hivatalos márkakereskedők és 
javítóműhelyek, azok alkalmazottai, képviselői és 
szerződött partnerei azonban hozzáférhetnek 
ezekhez az adatokhoz a motorkerékpár műszaki 
ellenőrzése, és kutatási, ill. fejlesztési célokból.
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Kulcslap

sszám és vonalkód
Kulcsok

Az Ön motorkerékpárjának két szervizkulcsa van 
és egy kulcsszámot és vonalkódot tartalmazó 
kulcslapja. Őrizze meg a kulcslapot biztos helyen.
Másolat elkészítéséhez vigye el a kulcsot és a 
kulcsszámot márkakereskedőjéhez vagy egy a 
kulcsmásolóhoz.
Ha minden kulcs és a kulcsszámot tartalmazó lap 
is elveszik, márkakereskedőjének valószínűleg ki 
kell szerelnie a vészhelyzeti ülészárnyitó 
egységet a kulcsszám megállapításához.

A szervizkulcsot vészhelyzet esetén kell használni.
● Az ülészár nyitása: 2 177. oldal
Ne tárolja a szervizkulcsot a tárolórekeszek 
valamelyikében!

Szervizkulcs

Szervizkulcs

Kulc
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lcs elektronikus áramköröket 
iben megsérül, abban az 
MART kulcs nem fog 

nda SMART kulcsot, és ne 
 tárgyakat!
MART kulcsot a közvetlen 
magas hőmérséklettől és 

 vagy lyukassza ki!
sezett termékek mellett, mint 
s kulcstartón!
ol a Honda SMART kulcsot az 
s készülékektől, mint TV, 
zámítógép vagy alacsony 
zázskészülék.
nda SMART kulcsot 

mennyiben nedves lesz, 
meg egy puha ronggyal.
nda SMART kulcsot a 
l a motorkerékpár mosása 

 hőnek!
A Honda SMART kulcs segítségével az alábbi 
műveleteket tudja elvégezni.
● Az ülészár kinyitása
● Az üzemanyagbetöltő fedél zár nyitása
● A kormányzár reteszelése és kioldása, 

valamint az elektromos rendszer ki- vagy 
bekapcsolása

A Honda SMART kulcs azonosítószáma az 
azonosító lapkán található. Az elektromos 
rendszert az azonosítószám megadásával is 
aktiválhatja.

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

Mindig tároljon egy másolatot az 
azonosítószámról egy biztonságos helyen (nem 
a motorkerékpáron).

A Honda SMART ku
tartalmaz. Amenny
esetben a Honda S
működni.
● Ne dobja el a Ho

tegyen rá súlyos
● Védje a Honda S

napsugárzástól, 
páratartalomtól.

● Ne karcolja meg
● Ne tárolja mágne

például mágnese
● Mindig tartsa táv

olyan elektromo
rádió, személyi s
frekvenciás mass

● Tartsa távol a Ho
folyadékoktól. A
azonnal szárítsa 

● Tartsa távol a Ho
motorkerékpártó
közben.

● Ne tegye ki nagy

Honda SMART kulcs
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cs rendszer eleme általában 

font és egyéb rádiójelet 
t a tárolórekeszekben! Az 
ármazó rádiófrekvenciás 
 a Honda SMART kulcs 
.

T kulcs beszerzése érdeké-
évő Honda SMART kulcsot 
 márkakereskedőjéhez.

ulcs Azonosító lapka
● Ne tisztítsa ultrahangos tisztítóban!
● Amennyiben üzemanyag, polírpaszta vagy zsír 

kerülne a Honda SMART kulcsra, azonnal tö-
rölje le, hogy elkerülje a kulcs megrepedését 
vagy eldeformálódását.

● Ne szerelje szét a Honda SMART kulcsot, csak 
elemcsere esetén! A Honda SMART kulcsnak 
csak a borítását lehet leszerelni. Ne szereljen 
szét rajta más alkatrészeket!

● Ne veszítse el a Honda SMART kulcsot! Amen-
nyiben elveszítette, új Honda SMART kulcsot 
kell regisztrálnia. Keresse fel márkakereskedő-
jét a szervizkulccsal és az azonosító lapkával a 
regisztráció érdekében.

A Honda SMART kul
2 évig működik.

Ne tartson mobiltele
kibocsátó eszközöke
ilyen eszközökből sz
jelek megzavarhatják
rendszer működését

Újabb Honda SMAR
ben, vigye el a megl
és motorkerékpárját

Honda SMART k
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Csak Szingapúr
EU-irányelv
Ez a Honda SMART kulcs rendszer megfelel a 
rádióberendezések forgalmazására vonatkozó 
európai uniós irányelvnek (2014/53/EU).

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 Marokkó
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.999 értéken, ha elérte és 
lométert.

aáll 0,0-ra, ha elérte a 

s az egyéb járműhöz kap-
z ülés alján található mű-
ban tárolhatja. 2 116. oldal

zor automatikusan leállítja a 
nyag-szivattyút, ha a jármű 
 alaphelyzetbe állítása érde-
 elektromos rendszert, majd 
ielőtt beindítaná a motort.

áló

ó rendszer
Műszerek, kezelőszervek 
és egyéb felszereltségek

Ha az elektromos rendszer a motor leállítását 
követően bekapcsolva marad, az akkumulátor 
lemerül.

Ne működtesse a gyújtáskapcsolót motorozás 
közben!

A motorleállító kapcsolót csak vészhelyzetben 
használja. Ha motorozás közben használja, azzal 
a motor hirtelen leállását okozza, ami baleset-
veszélyes.
Amennyiben a motort a motorleállító kapcsoló-
val állította le, forgassa a /  gyújtáskapcsoló 
gyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba 
az elektromos rendszer leállításához. Ha nem te-
szi meg, az akkumulátor lemerül.

A kijelző megáll 999
túllépte a 999.999 ki

A napi számláló vissz
9.999,9 km értéket.

A kezelési könyvet é
csolódó anyagokat a
anyag irattartó táská

A dőlésérzékelő szen
motort és az üzema
felborul. Az érzékelő
kében kapcsolja le az
ismét kapcsolja be, m

Gyújtáskapcsoló

Motorleállító kapcsoló

Kilométer-száml

Napi számláló

Irattartó táska

Gyújtáslekapcsol
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y fényérzékelő szabályozza.
rzékelőt és ne takarja le!

a nappali menetfény (DRL), az 
ősség- és a háttérvilágítás-
hogy nem fog megfelelően 

ény (DRL), automatikus 
 háttérvilágítás-

zékelő
Ez motorkerékpár elektronikus gázkarrendszer-
rel van felszerelve.
Ne tegyen mágneses tárgyakat vagy mágneses 
interferenciára fogékony tárgyakat a jobb oldali 
kormányszár kapcsolói közelébe!

A fényerősséget eg
Ne sértse meg az é
Ellenkező esetben 
automatikus fényer
szabályozás lehet, 
működni.

Elektronikus gázkarrendszer Nappali menetf
fényerősség- és
szabályozás

Fényér
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ár locsolását közvetlenül a 
ipufogóba és az elektromos 

 a motorkerékpárt bő, tiszta 
 tiszta ronggyal törölje 

ően a mozgó alkatrészeket 

 ne kerülhessen kenőanyag 
gumiabroncsokra! A féktár-
re, -dobokra vagy -pofákra 

yban csökkenti a fékhatást, 
z vezethet.
mosása és szárítása után 
a hajtóláncot.
zésére használjon polírozó-

 termékeket, melyek erős 
y kémiai oldószereket 
zek károsíthatják a fém, 
anyag elemeket motor-
A motorkerékpár ápolása
A rendszeres tisztítás és ápolás nagyon fontos a 
hosszú élettartam megőrzésének érdekében. 
Egy tiszta motorkerékpáron könnyebb 
észrevenni a potenciális problémákat.
Például a hómentesítés érdekében használt 
útszóró só korrózió kialakulásához vezethet. Az 
ilyen utakon történő motorozást követően 
mihamarabb mossa le motorkerékpárját.

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

motorkerékpárját, hogy feláztassa a lazább 
szennyeződéseket.

2. Ha szükséges, szivacsot vagy puha rongyot 
használva törölje át semleges tisztítószerrel.
u A szélvédőt, fényszóró-burákat, idomokat és 

egyéb műanyag elemeket különös gonddal 
kezelje, nehogy megkarcolódjanak.

Kerülje a vízsug
légszűrőbe, a k
alkatrészekbe.

3. Alaposan öblítse le
vízzel, majd puha,
szárazra.

4. A száradást követ
kenje be.
u Biztosítsa, hogy

a fékekre vagy 
csákra, -betétek
kerülő olaj nag
mely balesethe

5. A motorkerékpár 
azonnal kenje be 

6. A korrózió megelő
szert.
u Kerülje az olyan

tisztítószert vag
tartalmaznak. E
fényezett és mű
kerékpárján.

Mosás
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et az ülés alá:
latt kárt okozhat a dokumen-
egyéb tárgyakban.
et a légszűrőbe:
rőben megakadályozhatja a 
át.
et a fényszóró közelébe:
pár fényszórója bepárásod-
gy esős időben történő mo-
tően. Ez nem befolyásolja a 
ködését.
agyobb mennyiségű vizet vél 
nyszóróban, akkor keresse fel 
dőjét.
aszt vagy polírozószert a matt 
teken:
szeres, bő vízzel és puha 
 szivaccsal tisztítsa meg a 
et. Puha, tiszta ronggyal 
árazra.
A polírozószert tartsa távol a fékektől és 
gumiabroncsoktól.

u Ha a motorkerékpáron található matt 
fényezésű elem, ezeken az elemeken 
kerülje a polírozóanyagok használatát.

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

u A nagynyomású víz károsíthatja a motorke-
rékpár mozgó és elektromos részeit, akár 
működésképtelenné is téve őket.

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

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

indítást és korróziót okozhat.
● Szárítsa ki a fékeket:

u A víz negatívan befolyásolhatja a fékezési 
hatékonyságot. A mosást követően néhány-
szor alacsony sebességen működtesse a fé-
keket, hogy könnyebben megszáradjanak.

● Ne irányítsa a viz
u A víz az ülés a

tumokban és 
● Ne irányítsa a viz

u A víz a légszű
motor indítás

● Ne irányítsa a viz
u A motorkerék

hat mosást va
torozást köve
fényszóró mű
Ha azonban n
felfedezni a fé
márkakereske

● Ne használjon vi
fényezésű felüle
u Enyhén mosó

ronggyal vagy
matt felületek
törölje őket sz
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ggyal vagy szivaccsal tisztít-
(Ne használjon vegyszert 
reket a szélvédőn!) Puha, 

je őket szárazra.

édő esetén használhat 
hatású tisztítószert a szivacs 

 szélvédőt. (A visszamaradt 
dő berepedését okozhatják.)
 nem távolíthatóak el és be-
st, cserélje le a szélvédőt.

szélvédőre és a szélvédő-
n benzin, fékfolyadék és 
anyag elemek ettől megsé-

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

fémszivacsot vagy egyéb csiszolószereket!
● Ne ugrasson fel útpadkára!

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

vizet.
● A makacs szennyeződések eltávolítására csak 

hígított tisztítószert használjon és bő vízzel 
öblítse le.

● Ne kerüljön benzin, fékfolyadék vagy mosó-
szer a műszeregységre, az idomokra vagy a 
fényszóróra!

Bő vízzel és puha ron
sa meg a szélvédőt. 
tartalmazó tisztítósze
tiszta ronggyal töröl

Nagyon koszos szélv
felhígított, semleges 
és bő víz mellett.
Alaposan öblítse le a
tisztítószerek a szélvé
Amennyiben a karcok
folyásolják a tiszta látá

Ügyeljen rá, hogy a 
elemekre ne kerüljö
más vegyszer! A mű
rülhetnek.

Alumínium alkatrészek

Idomok

Szélvédő

FIGYELEM

A karcolások vagy egyéb
vizet és puha rongyot va
szélvédő tisztítására.
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s -dob fényezett, ne 
delmi forgalomban kapható 
t! Csak semleges tisztítószert 
zett felületeken. Amennyiben 
 hogy a kipufogódob és -cső 
e fel márkakereskedőjét.

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

Vizes szivaccsal és általános konyhai tisztítószer-
rel távolítsa el a sarat vagy port, majd alaposan 
öblítse le tiszta vízzel. Száraz, puha ronggyal szá-
rítsa meg.

Ha foltok jelentek meg a hőtől, használjon általá-
nosan beszerezhető finom textúrájú ápolószert. 
Ezt követően ugyanúgy öblítse le, mint a sár és 
por eltávolításakor.

Ha a kipufogócső é
használjon kereske
konyhai súrolószer
használjon a fénye
nem biztos abban,
fényezett-e, keress

Kipufogócső és -dob

FIGYELEM

Annak ellenére, hogy 
készül, foltok keletkez
foltosodást, azonnal ti



A motorkerékpár tárolása

204

Inform
áció

 ellenőrizze a karbantartan-
ntartási táblázat szerint.
A motorkerékpár tárolása

Ha kültéren tárolja, fontolja meg a kültéri 
motorkerékpár-ponyva alkalmazását.
Ha hosszabb ideig nem használja a 
motorkerékpárt, kövesse az alábbi teendőket:
● Mossa le a motorkerékpárt és tegyen 

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

● Kenje meg a hajtóláncot. 2 133. oldal
● Állítsa a motorkerékpárt a középállványra és 

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

motorkerékpárt megszáradni.
● Vegye ki az akkumulátort (2 139. 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
dó elemeket a karba
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A motorkerékpár szállítása
Ha a motorkerékpárt szállítani kell, használjon 
motorkerékpár-utánfutót vagy olyan szállító jár-
művet, ami rendelkezik rámpával és motorkerék-
pár-rögzítő lehetőséggel. Soha ne vontassa a 
motorkerékpárt, miközben annak kerekei a föl-
dön vannak!

FIGYELEM

A motorkerékpár vontatása során a sebességváltó 
komolyan megsérülhet.
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yéb mérgező anyagokat 
 újrahasznosító központba. 
es, hívja fel a helyi önkor-
djön az újrahasznosító köz-
gy megtudja, hogyan kezelje 

ató hulladékot. Ne tegye a fá-
be és ne öntse a földre vagy 

olaj, benzin, hűtőfolyadék és 
st okozhatnak annak, aki dol-
nnyezik az ivóvizet, folyókat, 

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 eg
mindig juttassa el egy
Amennyiben szükség
mányzatot és érdeklő
pontok felől, illetve ho
a nem újrahasznosíth
radt olajat a szemetes
a lefolyóba! A fáradt 
tisztítószerek mérgezé
gozik velük, illetve sze
tavakat és óceánokat.

Körültekintéssel válasszon 
tisztítószereket!

A károsanyagok 
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Vázszám
Sorozatszámok
A váz- és motorszámok egyediek és a motorke-
rékpár azonosítására szolgálnak, valamint szük-
ségesek lehetnek a motorkerékpár regisztrálásá-
hoz. A cserealkatrészek megrendeléséhez is 
szükségesek lehetnek.
A motorszám a forgattyúsház jobb oldalán, hátul 
beütve található.
Jegyezze fel ezeket a számokat és őrizze őket 
biztos helyen.

Motorszám
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olt tartalmazó benzin 
zőt okozhatja:
emanyagtank fényezése.
gumi üzemanyag-vezetékek.
k korrodálni kezdhet.
ítményt biztosíthat.

zemelési vagy teljesítmény-
 próbáljon ki egy más már-

nál nagyobb mennyiséget tartal-
ok használata az üzemanyag-
űanyag részeinek károsodását 
Alkoholtartalmú üzem-
anyagok
Egyes országokban a hagyományos üzemanya-
gok alkoholt tartalmazhatnak a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése érdekében. Ilyen 
üzemanyag-keverék esetében ellenőrizze, hogy 
ólommentes-e és megfelel-e a minimum oktán-
szám követelménynek.

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

u Az ilyen üzemanyagot helyenként Gasohol 
néven forgalmazzák.

A 10%-nál több etan
használata a követke
● Megsérülhet az üz
● Megsérülhetnek a 
● Az üzemanyagtan
● Rossz menetteljes

Ha nem megfelelő ü
beli tüneteket észlel,
kájú benzint.

FIGYELEM

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

 tönkreteszi a katalizátort.
jó műszaki állapotban.
gy, leáll vagy nem 
 azonnal álljon meg és állítsa 
 ellenőriztesse szervizben.
Katalizátor
Ez a motorkerékpár egy 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 
nitrogén-oxidok (NOx) biztonságos vegyületek-
ké alakulnak.

A meghibásodott, tönkrement katalizátor kör-
nyezetszennyezővé teszi motorkerékpárját, és 
csökkentheti a motor teljesítményét. Alkatrész-
csere esetén csak Honda vagy annak megfelelő 
eredeti alkatrészt használjon.

Kövesse az alábbi ú
védelme érdekébe
● Mindig ólommen

ólmozott benzin
● Tartsa a motort 
● Ha a motor kiha

megfelelően jár,
le a motort, majd
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, utasa, minden csomag és kiegészítő súlyát 

lommentes benzin
avasolt: 91-es vagy magasabb 
ktánszám
ax. 10% etanolt tartalmazó benzin

3,2 l
TZ12S
2 V-11,0 Ah (10 HR)/
2 V-11,6 Ah (20 HR)
. 2,666
. 1,904
. 1,454
. 1,178
. 0,967
. 0,815

1,921/2,235
0

Meg
Löke
Fura
Sűrít
Specifikációk

Specifikációk■ Fő részegységek

*1  Magába foglalja a vezető

Teljes hossz 2215 mm
Teljes szélesség 940 mm

Teljes magasság
Szélvédő pozíció
Alacsony 1370 mm
Magas 1505 mm

Tengelytáv 1590 mm
Minimum 
szabadmagasság 165 mm
Villaszög 27° 00’
Utánfutás 104 mm
Menetkész tömeg 236 kg
A teljes terhelhetőség *1 204 kg

A teljes csomag 
terhelhetőség

21 kg
Csomagtartó doboz 5,0 kg
Idomburkolat 
tárolózseb 0,5 kg

Szállítható személyek 
száma Vezető és 1 utas

fordulási sugár 2,80 m
ttérfogat 745 cm3

t x löket 77,0 x 80,0 mm
ési viszony 10,7: 1

Üzemanyag
Ó
J
o

Alkoholtartalmú 
üzemanyagok M
Üzemanyagtank térfogat 1

Akkumulátor
Y
1
1

Sebességfokozat áttétel

1
2
3
4
5
6

Csökkentő áttétel 
(primer/vég)
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temű, SG vagy magasabb API osztályozá-
, kivéve a kör alakú energiatakarékos, 
ergy Conserving” vagy „Resource Conser-
g” feliratút, SAE 10W-30, JASO T 903 MA 
bvány szerinti Honda motorkerékpár olaj

eresztés után 3,1 l
eresztés és motorolaj-
rő csere után 3,4 l

eresztés, motor- és kup-
golajszűrő csere után 3,4 l

étszerelés után 4,0 l
nda DOT 4 Brake Fluid
4 l

véve 
ngkong, 

akaó
Pro Honda HP Coolant

ngkong, 
akaó

HONDA PRE-MIX 
COOLANT (előre bekevert 
hűtőfolyadék)
■ Szervizadatok
Gumiabroncsméret Első 120/70R17M/C 58H

Hátsó 160/60R15M/C 67H
Gumiabroncstípus Radiális, tömlő nélküli

Javasolt 
gumiabroncs

Első
BRIDGESTONE
BATTLAX ADVENTURECROSS 
TOURER AX41TF F

Hátsó
BRIDGESTONE
BATTLAX ADVENTURECROSS 
TOURER AX41TR F

Használat szerinti 
gumiabroncs 
kategória

Normális Engedélyezett
Speciális Nem engedélyezett
Téli Nem engedélyezett
Moped Nem engedélyezett

Gumiabroncs-
nyomás

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

Minimális 
profilmélység

Első 1,5 mm
Hátsó 2,0 mm

Gyújtógyertya (előírt) IFR6G-11K (NGK)
Gyertyahézag (nem 

állítható) 1,00-1,10 mm
Alapjárati 
fordulatszám 1200 ± 100 1/min

Javasolt motorolaj

4 ü
sú
„En
vin
sza

Motorolaj feltöltési 
mennyiség

Le
Le
szű
Le
lun
Sz

Javasolt fékfolyadék Ho
Hűtőrendszer feltölté-
si mennyiség 1,4

Javasolt 
hűtőfolyadék

Ki
Ho
M
Ho
M
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■ Izzók

■ Biztosítékok

Javasolt hajtólánc 
kenőanyag

Kifejezetten O gyűrűs láncokhoz kifejlesztett 
hajtólánc kenőanyag
Ha nem áll rendelkezésre, használjon SAE 80 
vagy 90 hajtóműolajat.

Láncfeszesség 45-50 mm
Előírt hajtólánc DID520V0

Szemek száma 118
Előírt fogaskerék 
méret

Hajtó fogaskerék 17 fog
Hajtott fogaskerék 38 fog

Fényszóró LED
Nappali menetfény (DRL) LED
Féklámpa/hátsó lámpa LED
Első irányjelző lámpa LED
Hátsó irányjelző lámpa LED
Rendszámtábla-világítás LED

Főbiztosíték 30 A
Egyéb biztosítékok 30 A, 15 A, 10 A
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A
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A/M-kapcsoló .........................................................78
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Alkoholtartalmú üzemanyagok...................... 208
AT-mód ................................................................... 106
Az alkatrészek elhelyezkedése ..........................20
Átalakítások ............................................................. 18

B
Benzin ..............................................................113, 208
Biztonsági előírások .............................................. 12
Biztonsági irányelvek .............................................. 3
Biztosítékok....................................................130, 188
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) .................. 170

C
Csomagtartó dob

D
D-mód ....................

E
EB-szint ..................
Elektromos megh
Eltávolítás

Akkumulátor ......
Bal oldalburkola
Első alsó burkola
Karbantartónyílá
Patent..................

F
Felfelé váltás kapc
Felszerelések

Kezelési könyv...
Szerszámok .......

Tárgymutató
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endszer ..............................198
...............................................153

vta magát...........................102
...................................... 132, 154
...............................................160
...............................................165
s rendszer............................81
s visszajelző ....................... 73
nyomaték-
) ............................................... 17
...................................... 134, 148

........................................78, 102
............................................... 76
ő ............................................ 72
Felugró információk
Hasznos .................................................................70
Karbantartás..........................................................69

Fék
Folyadék.......................................................132, 150

Fékek
Fékbetét-kopás ................................................... 151

Fékezés ...................................................................... 13
Fékkar....................................................................... 157
Fénykürt kapcsoló..................................................76

G
Gasohol .................................................................. 208
Gázkar ...................................................................... 156
Gomb

Indító ......................................................................78
Gumiabroncs

Csere.............................................................135, 184
Defekt ................................................................... 184

Gumiabroncsok
Nyomás................................................................ 135

Gy
Gyújtáskapcsoló .....
Gyújtáslekapcsoló r

Oldaltámasz .........

H
Ha a motor megszí
Hajtólánc ..................
Hátsó futómű..........
Hibaelhárítás ...........
Honda SMART kulc
Honda SMART kulc
Honda választható 
szabályozó (HSTC

Hűtőfolyadék ..........

I
Indítógomb..............
Irányjelző kapcsoló
Irányjelző visszajelz
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Olaj......................................................................... 131
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K
Kapcsoló

Fényváltó kapcsoló..............................................76
Funkciókapcsoló ..................................................77
Gyújtás....................................................................75
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Motor
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Leállítás ...............
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Szám....................
Túlmelegszik......

MT-mód.................
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