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, egy egynyomtávú, 
árművön ülő személy 

t csak gyakorlott 

reskedőjétől kaphatja 
lőtti ellenőrzés 

ialakítása nem teszi 
tt maximális tömeget!

 kezelési könyvben 
ű fejezetben találhatóak 

sítés esetén adja át az új 
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Az ebben a kiadványban található információk a Honda CRF125F/FB-re
kétkerekű, belsőégésű motorral hajtott járműre vonatkoznak, melyet a j
vezet.
Ez a motorkerékpár nem kezdő motorosok számára készült, használatá
motorosok számára javasoljuk.
A jármű szervizelésére és használatára vonatkozó utasításokat márkake
meg. Továbbá javasoljuk, hogy kérje el márkakereskedőjétől az átadás e
dokumentumát.
• CSAK VEZETŐ, UTAS SZÁLLÍTÁSA TILOS!

Ez a motorkerékpár egy személy, a vezető számára készült. Az ülés k
lehetővé egy utas biztonságos szállítását. Ne lépje túl az engedélyeze

• CSAK TEREPMOTOROZÁSRA!
Az Ön motorkerékpárja csak terephasználatra készült.

• SZÜLŐKNEK: AZ ELSŐ OLDALT OLVASSÁK ÁT FIGYELMESEN!
• OLVASSA EL FIGYELMESEN ÚTMUTATÓNKAT!

Különösen a biztonsági magyarázatokra fordítson figyelmet, melyek a
szerepelnek. Ezek a magyarázatok a „Néhány szó a biztonságról” cím
a „Tartalom” előtt.
Ez a kézikönyv a motorkerékpár fontos részét képezi, ezért újraértéke
tulajdonosnak.



artalmazza. A Honda 
at eszközöljön 

ó a jogtulajdonos 
Honda CRF125F/FB 
KEZELÉSI KÖNYV 
(eredeti instrukciók)

Ez a kiadvány a nyomdába adáskori legfrissebb információkat t
Motor Co., Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy változtatások
bejelentés nélkül.
Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem sokszorosíthat
írásos engedélye nélkül.



sága nemcsak 
r megfelelő műszaki 
engedhetetlen.
mértékben élvezhesse a 
 MIELŐTT RÁÜLNE A 

ket egy  felirat 
kozzon motorkerékpár-

gy a Hondát választotta!

FIGYELEM
ÜDVÖZÖLJÜK!
Új motorkerékpárja kihívást jelent Önnek, egy kihívást a kalandra. Bizton
figyelmén és motorkerékpárja ismeretén múlik, hanem a motorkerékpá
állapotán is. Az elindulás előtti ellenőrzés és folyamatos karbantartás el
Annak érdekében, hogy biztonságban vállalhassa a kihívásokat és teljes 
kalandot, alaposan ismerkedjen meg ezzel a kezelési kézikönyvvel, még
MOTORKERÉKPÁRRA.

A kezelési könyv olvasása közben találkozik majd információkkal, melye
előz meg. Az ott található információ segít elkerülni, hogy sérüléseket o
jában, egyéb tárgyakban vagy a környezetében.

Jó utat kívánunk, és köszönjük, ho



 az Ön járművével.
• A következő kódok jelölik az egyes országokat.

• A specifikációk célországonként változhatnak.
• Az illusztrációk az ED típuson alapulnak.
• A kezelési könyvben feltüntetett jármű nem biztos, hogy megegyezik
 

ED Európai eladások
U Ausztrália Új-Zéland



os kezelése igen komoly 

 döntéseket hozhasson, 
árján és itt a kezelési 

ek az Ön és mások 

ntartásával kapcsolatos, 
aját jó ítélőképességére 

a következők:

rom figyelmeztető szó:
NÉHÁNY SZÓ A BIZTONSÁGRÓL
Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. A motorkerékpár biztonság
felelősség.
Annak érdekében, hogy Ön a pontos információk birtokában megfelelő
leírásokkal, felhívásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk motorkerékp
könyvben. Ezek az információk figyelmeztetik Önt a veszélyekre, amely
biztonságát veszélyeztethetik.
Természetesen lehetetlen minden, a motorkerékpár kezelésével és karba
esetlegesen bekövetkező veszélyre figyelmeztetni Önt. Fontos, hogy a s
is támaszkodjon.
A biztonsági felhívások különböző formákban jutnak el Önhöz, melyek 
• Biztonsági matricák - a motorkerékpáron.
• Biztonsági figyelmeztetések, melyeket egy  szimbólum és a há

VESZÉLY, VIGYÁZAT vagy FIGYELEM egyike előz meg.



s biztonsági 

 írják le.
igyelmesen olvassa el 

 tartja be, HALÁLOS 
L JÁRÓ balesetnek 

 tartja be, HALÁLOS 
L JÁRÓ balesetnek 

r károsodását 
sítást.
E szavak jelentése:

• Biztonsági címszavak – fontos biztonsági emlékeztetők vagy fonto
óvintézkedések.

• Biztonsági fejezet – úgy, mint Biztonságos motorozás.
• Használati utasítások – a motor helyes és biztonságos használatát
A kezelési könyv egészében találni fog biztonsági előírásokat – kérjük, f
őket!

Amennyiben ezeket az utasításokat nem
KIMENETELŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSE
TESZI ki magát.
Amennyiben ezeket az utasításokat nem
KIMENETELŰ vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSE
TEHETI ki magát.
BALESET veszélyét vagy a motorkerékpá
kockáztatja, ha nem tartja be ezt az uta
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INÁCIÓS KÉPESSÉG is szük-
áshoz. Általánosságban 
ek jól kell tudnia kerékpá-
torkerékpárra ülne. Gyer-
érni a sebességet és 
kpáron ülve, valamint meg-
álni kezeivel és lábaival is? 
delkezik a megfelelő koor-
súllyal és agilitással, nincs 
orozásra.
ELMI FELKÉSZÜLTSÉG szük-
os motorozáshoz. Az Ön 
égiggondolni egy problémát 
i a megoldáshoz? Kerékpár-
 közlekedési előírásokat? 
zon fiatalok, akik szükségte-
k, rossz döntéseket hoznak 
 a közlekedési szabályokat, 
ülve a motorozásra.
BIZTONSÁGOS MOTOROZÁS
FONTOS ÜZENET SZÜLŐKNEK
A Honda számára gyermeke biztonsága a 
legfontosabb. Ezért kérjük, hogy olvassa át 
alaposan ezeket a sorokat, mielőtt engedné, 
hogy egy fiatal ezt a motorkerékpárt vezesse. 
A terepmotorozás szórakoztató lehet, 
azonban ahogy egy kerékpár esetében is, a 
rossz megítélés súlyos sérülésekhez vezethet. 
Szülőként segíthet megelőzni a baleseteket 
azzal, hogy megfelelően dönt arról, mikor, 
hogyan és egyáltalán engedélyezi-e 
gyermekeinek a motorozást.
Érettség
Az első döntés, amit meg kell hozni, hogy a 
gyermek valóban felkészült-e a motorozásra. 
A felkészültség természetesen személyfüggő.
A FIZIKÁLIS KÉPESSÉG nagyon fontos 
tényező. Például egy motorosnak elég 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy megtartsa a 
járművet, valamint kényelmesen ülve a 
motorkerékpáron, mindkét lábával el kell 
érnie a talajt. Természetesen könnyedén tudni 
kell működtetni a fékeket, gázkart és az 
összes többi kezelőszervet.

MOZGÁSKOORD
séges a motoroz
véve, a gyermekn
rozni, mielőtt mo
meke fel tudja m
távolságot a keré
felelően tud reag
Bárki, aki nem ren
dinációval, egyen
felkészülve a mot
MENTÁLIS ÉS ÉRZ
séges a biztonság
gyermeke képes v
és logikusan eljutn
ján ülve betartja a
Legyen őszinte! A
lenül kockáztatna
és nem tartják be
nincsenek felkész

ÜZ
EM

EL
TE

TÉ



iztosítása a szülő egy másik 
e. Még azután is, hogy 
latot szerzett a terepmoto-
ge van a szülői felügyeletre. 
l gyermekeik figyelmét az 
gi szabályokra és utasítá-
szülő felelőssége a motor-
tos és megfelelő 

 ÉS FELELŐSSÉGTELJES 
yamatos elkötelezettség – 
számára is. A biztonság 
ével Ön nyugodtabb lehet, 
élvezheti a terepmotorozást.
kében a CRF125F/FB gyúj-
 kulccsal is rendelkezik. 
ően a kulcsot vegye ki a jár-
et nélküli motorozás meg-
n.
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Utasítások és felügyelet
Ha úgy dönt, hogy gyermeke felkészült a 
motorozásra, bizonyosodjon meg róla, hogy 
mindketten elolvasták és megértették a keze-
lési könyvben leírtakat. Továbbá bizonyosod-
jon meg arról is, hogy gyermeke megfelelő 
védőruházatot és bukósisakot visel. Nagyon 
fontos, hogy gyermeke először elvégezzen 
egy vezetéstechnikai kurzust.
A MEGFELELŐ UTASÍTÁSOK fontos részei az 
oktatásnak. Az oktató mindig egy képzett, 
felelősségtudó felnőtt legyen, aki ismeri a 
terepmotorozást. (Ha oktatói segítségre van 
szüksége, forduljon márkakereskedőjéhez.) 
Még ha nem is Ön a vezető tréner, az Ön 
felelőssége biztosítani gyermeke biztonsá-
gát. Ne felejtse el, hogy a motorozást lépés-
ről-lépésre lehet megtanulni! Időt, türelmet és 
gyakorlatot igényel - sok-sok gyakorlatot 
heteken, hónapokon keresztül.

A FELÜGYELET b
fontos kötelesség
gyermeke gyakor
rozásban, szüksé
Gyakran hívják fe
alapvető biztonsá
sokra. Továbbá a 
kerékpár folyama
karbantartása.
A BIZTONSÁGOS
MOTOROZÁS fol
Ön és gyermeke 
előtérbe helyezés
gyermeke pedig 
A kényelem érde
táskapcsolóval és
A parkolást követ
műből a felügyel
előzése érdekébe
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 bukósisakot!
ogy a bukósisak és a védő-

lése jelentősen csökkenti a 
 sérülések számát és súlyos-
ljen ellenőrzött minőségű 

tén ajánljuk szemvédő, 
s csizma, kesztyű és egyéb 
t (6. oldal).
on utast!
kpárja egy személy szállítá-
senek kapaszkodók, lábtar-
tas számára – ezért soha 

 utast! Az utas zavaró lehet, 
elyezkedésével, súlyáthelye-
z, és gátolhatja Önt a 
zelésében is.
FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Motorkerékpárja hosszú éveken át örömet és 
megbízható szolgálatot fog nyújtani Önnek, 
ha felelősséget vállal saját biztonsága érdeké-
ben, és felkészül a kihívásokra, amelyekkel 
motorkerékpárja használatakor találkozhat.
Ez a motorkerékpár fiatal motorosok számára 
készült. Azonban nem minden fiatal van fizi-
kálisan és mentálisan felkészülve a motoro-
zásra. Ezért, mielőtt a szülők a fiatalokat 
felengednék erre a motorkerékpárra, javasol-
juk, hogy olvassák át a Fontos Üzenet Szülők-
nek című részt az 1. oldalon.
Sokat tehet személyes biztonsága érdekében 
motorozáskor. Sok hasznos tanácsot fog 
találni ebben a kezelési útmutatóban. Itt csak 
az általunk legfontosabbaknak tartottakat 
soroljuk fel.

Mindig viseljen
Bizonyított tény, h
felszerelések vise
fej-, illetve egyéb
ságát. Mindig vise
bukósisakot. Szin
magas szárú, erő
védőruha viselésé
Soha ne szállíts
Az Ön motorkeré
sára készült. Ninc
tók vagy ülés az u
ne szállítson rajta
amikor Ön az elh
zéssel egyensúlyo
motorkerékpár ke



otorkerékpár 
 és a gyakorlásra!
torozás megtanulása, elsa-

épésre történik. Lassú sebes-
os területen kezdjen el 
on értékesek lehetnek egy 
s vagy oktató tanácsai. A 
özelebb eső tanfolyamok-
vegye fel a kapcsolatot már-
 vagy a Nemzetközi 
övetség (FIM) helyi képvise-

tőséggel kapcsolatos infor-
-live.com weboldalon 
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Csak terepen motorozzon!
Az Ön motorkerékpárja csak terephaszná-
latra készült. A motorkerékpár gumiabroncsai 
nem aszfaltra készültek, illetve a motor-
kerékpár nincs ellátva közúti használathoz 
szükséges felszerelésekkel, mint például 
irányjelzőkkel. Ha közúton kell átkelnie, akkor 
szálljon le a motorkerékpárról és tolja át az 
úton.

Szánjon időt a m
megismerésére
A helyes terepmo
játítása lépésről-l
ségnél, biztonság
gyakorolni. Nagy
tapasztalt motoro
lakóhelyéhez legk
kal kapcsolatban 
kakereskedőjével
Motorkerékpár Sz
lőjével. Az elérhe
máció a www.fim
található. 
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alkoholt, ha vezet!
ztás és a vezetés együtt 
ár egyetlen pohár ital csök-

pességét, és minden további 
 arányban növekszik reakci-
ezessen motort ittasan, és 
it sem!
 jó állapotban!
ében minden motorozás 

otorkerékpárja állapotát, 
vasolt karbantartásokat. 
eg a motorkerékpár maxi-

égét, és csak olyan kiegészí-
et használjon, amelyeket a 
tt! Részletek a 8. oldalon.

kpár nem rendelkezik világí-
el. Ne motorozzon sötéte-
Figyeljen oda a terepen fellelhető 
veszélyekre!
A terepen való motorozás különböző kihívá-
sokat állíthat Ön elé. Folyamatosan figyelje a 
terepviszonyokat, váratlan kanyarokat, hirte-
len lejtőket, sziklákat, gyökereket és más 
veszélyes akadályokat keresve. Olyan sebes-
séggel közlekedjen, amely lehetővé teszi a 
váratlan akadályokra való reagálást.
Saját képességeinek és tudásának 
megfelelően motorozzon!
A tudáson és képességeken felüli motorke-
rékpározás a balesetek másik nagyon gyakori 
okozója. Soha ne lépje túl saját képességeit 
vagy a körülmények jelentette korlátokat! Ne 
vezessen alkohol és bizonyos gyógyszerek 
hatása alatt, és vegye figyelembe, hogy a 
fáradtság és figyelmetlenség erősen csök-
kenti a jó döntőképességet és reakcióidőt!

Ne fogyasszon 
Az alkoholfogyas
nem működik. Ak
kentheti döntőké
pohárral egyenes
óideje. Soha ne v
ne hagyja baráta
Tartsa járművét
Biztonsága érdek
előtt ellenőrizze m
és végezze el a ja
Soha ne haladja m
mális terhelhetős
tőket, alkatrészek
Honda jóváhagyo
Egyéb
• Ez a motorkeré

tóberendezéss
dés után!



emvédelem
őfelszerelés legfontosabb 

kkenti a komoly fejsérülések 
k kényelmesnek és jól 
ll lennie.
k nyújt némi védelmet, de a 

l biztonságosabb. Mindig 
szemüveget vagy plexit 
e és a jó látás érdekében.

ázat
 szemvédelmen kívül 
édőfelszerelések:
ló csizma, amely védelmet 
k, bokának és az alsó láb-

sztyű, amely védelmet nyújt 

g speciális térd- és csípő-
otoros felső megfelelő 

látott könyökrésszel, és 
otektor.
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VÉDŐRUHÁZAT
Saját biztonsága érdekében javasoljuk, hogy 
mindig viseljen biztonságilag elfogadott 
bukósisakot, szemvédőt, magas szárú, erős 
csizmát, kesztyűt, hosszú szárú nadrágot, 
illetve hosszú ujjú inget vagy kabátot minden 
motorozás alkalmával. Igaz, hogy tökéletes 
védelem nem lehetséges, de a megfelelő 
védőruházat használata csökkentheti a sérü-
lések mértékét.
A következőkben segítséget nyújtunk a 
megfelelő védőruházat kiválasztásához.

Bukósisak és sz
A bukósisak a véd
része, mert lecsö
esélyét. A sisakna
rögzíthetőnek ke
A nyitott bukósisa
zárt típusú sokka
viseljen motoros 
szemének védelm
Egyéb védőruh
A bukósisakon és
szintén ajánlott v
• Erős, terepre va

nyújt a lábfejne
szárnak.

• Terepre való ke
a kéznek.

• Motoros nadrá
védelemmel, m
védelemmel el
mellkas-/hátpr

A bukósisak hiánya megnöveli a komoly 
sérülések és a halálos kimenetelű 
balesetek esélyét ütközéskor.
Minden motorozáskor viseljen 
bukósisakot, szemvédőt és teljes 
védőruházatot.
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rmányon, lábait pedig 

s szemvédelem

pre alkalmas 
orkerékpár kesztyű

otorkerékpár csizma
MOTOROZÁSI TESTHELYZET ÉS BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK
A járművön az alábbi ábrának megfelelően üljön, tartsa kezeit a ko
a lábtartókon.

Bukósisak é

Tere
mot

Protektoros motoros nadrág Terepre alkalmas m

Hosszú ujjú felső és nadrág



befolyásolja biztonságát, 
gyászt és azt milyen módon 

kerékpárjára. Ha úgy dönt, 
fog szállítani a motorkerék-
elembe az alábbiakat.

y utas szállítása súlyos 
lesetet okozhat.
határokat és felerősítési 
elyeket a kézikönyvben 
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TERHELÉSI SÚLYHATÁROK ÉS 
ÚTMUTATÁS
Az Ön Hondája egy személy, a vezető szá-
mára készült. Nem utas- vagy teherszállításra 
tervezték! Az utas vagy poggyász zavaró 
lehet, amikor Ön az elhelyezkedésével, 
súlyáthelyezéssel egyensúlyoz, és gátolhatja 
Önt a motorkerékpár kezelésében is.
Továbbá a poggyászsúlyhatár meghaladása 
vagy a nem kiegyensúlyozottan, ill. biztonsá-
gosan felszerelt poggyász súlyosan befolyá-
solhatja a motorkerékpár stabilitását, 
irányíthatóságát, fékezhetőségét. Kiegészítők 
felszerelése vagy különböző változtatások és 
átalakítások, amelyek megváltoztatják megje-
lenését vagy teljesítményét, szintén veszé-
lyessé tehetik a motorkerékpárt. Továbbá 
bármilyen kiegészítő súlyával csökken a 
motorkerékpár maximális terhelhetősége.
A következő oldalak pontos információt 
adnak a terhelésről, kiegészítőkről és változ-
tatásokról.

Terhelés
Nagymértékben 
hogy mennyi pog
helyezi fel motor
hogy poggyászt 
páron, vegye figy

Túlterhelés vag
vagy halálos ba
Tartsa be a súly
szabályokat, am
talál.
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en kicsi és könnyű. Bizonyo-
ról, hogy nem tud bokrokba 
akba beakadni, és hogy 
lja az egyensúlyt és az irá-

acsonyan, a motorkerékpár 
ntjához közel helyezze el.

agy és nehéz csomagokat 
átor) a kormányszárra, a 
vagy az első sárvédőre!
rögzítse az összes poggyászt.
 engedélyezett maximális 

gy mindkét kerék gumi-
sa megfelelő-e (35. oldal).
Terhelési súlyhatárok
A következők a terhelési súlyhatárok az Ön 
motorkerékpárjához:

A teljes terhelhetőség:
CRF125F: 80 kg (176 lb)
CRF125FB: 88 kg (194 lb)

Magában foglalja a vezető, minden csomag 
és a kiegészítők teljes tömegét.
A hozzáadott kiegészítők súlya a maximálisan 
megengedett poggyászsúlyból vonandó le.
Terhelési útmutatások
Mint ahogy azt már a 8. oldalon leírtuk, azt 
javasoljuk, hogy ne szállítson poggyászt ezen 
a motorkerékpáron. Ha mégis úgy dönt, hogy 
poggyászt szállít, akkor alacsonyabb sebes-
séggel közlekedjen, és tartsa be az alábbi 
útmutatást:

• A csomag legy
sodjon meg ar
vagy más tárgy
nem befolyáso
nyíthatóságot.

• A poggyászt al
tömegközéppo

• Ne akasszon n
(pl. hálózsák, s
teleszkópokra 

• Biztonságosan 
• Ne lépje túl az

tömeget! 
• Ellenőrizze, ho

abroncsnyomá



vasoljuk, hogy kizárólag 
rtozékokat használjon, 
hhez a motorkerékpárhoz 
teltek. Mivel a gyárnak nem 
den egyéb tartozékot 
 eredeti Honda tartozékok 

áért, felszereléséért és hasz-
li a személyes felelősséget. 
eskedője véleményét és 
kező útmutatást:
őrizze, hogy a tartozék nem 

zabadmagasságot és 
get, nem korlátozza-e 
rmányzást vagy a kezelő-

ését.
l olyan elektromos tartozé-
pné a motorkerékpár elekt-
rének teljesítőképességét 
10

Kiegészítők és átalakítások
Motorkerékpárjának átalakítása nem Honda 
kiegészítőkkel, alkatrészekkel veszélyt okoz-
hat. Mielőtt átalakításokat végezne vagy kie-
gészítőket szerelne fel, olvassa el a következő 
tanácsokat.

Kiegészítők
Kifejezetten azt ja
eredeti Honda ta
melyeket külön e
terveztek és tesz
áll módjában min
bevizsgálni, a nem
helyes kiválasztás
nálatáért Ön vise
Kérje ki márkaker
tartsa be a követ
• Gondosan ellen

csökkenti-e a s
a bedönthetősé
a rugózást, a ko
szervek működ

• Ne szereljen fe
kot, amely túllé
romos rendsze
(108. oldal)!

A nem megfelelő kiegészítők felszere-
lése vagy az átalakítások súlyos vagy 
halálos balesetet okozhatnak.
Kövesse a kezelési könyvben leírtakat a 
kiegészítőkkel és átalakításokkal kap-
csolatban.
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Átalakítások
Határozottan javasoljuk, hogy ne távolítson el 
semmiféle eredeti alkatrészt és ne végezzen a 
motorkerékpáron olyan átalakításokat, ame-
lyek megváltoztatnák eredeti külsejét vagy 
működését! Az ilyen változtatások komolyan 
befolyásolhatják a motorkerékpár irányítható-
ságát, stabilitását, fékhatását ezzel balesetve-
szélyessé téve azt.
Mivel a gumiabroncs modelltípusának cseré-
jekor figyelembe kell venni a biztonságot, 
a jármű mozgását és a tűréseket is, a csere 
előtt mindenképpen vegye fel a kapcsolatot 
Honda márkakereskedőjével.
A kipufogórendszer (mint például a szikrafo-
gók vagy kipufogódobok) vagy egyéb más 
felszerelések átalakítása vagy módosítása ille-
gálissá teheti a motorkerékpárt.



tricán egy külön szimbólum 
ólumok és a matricák 
biakban olvashatja.
12

MATRICÁK
A következő oldalak a matricák elhelyezkedé-
sét és jelentését ismertetik. Egyes matricák 
potenciálisan súlyos sérülést okozó veszé-
lyekre hívják fel a figyelmet. Más matricák 
fontos biztonsági információkat tartalmaznak. 
Olvassa el az alábbi információkat figyelme-
sen és ne távolítsa el a matricákat!
Ha valamelyik leválik vagy olvashatatlanná 
válik, keresse fel márkakereskedőjét új matri-
cáért.

Minden egyes ma
található. A szimb
jelentéseit az aláb
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lvassa el.

ításokat.
ét márkakereskedőjénél 

ALÁLOS KIMENETELŰ 
 ki magát.

ALÁLOS KIMENETELŰ 
I ki magát.

sát kockáztatja, ha nem 
A kezelési könyvben leírt utasításokat figyelmesen o

Figyelmesen olvassa el a javítási könyvben leírt utas
A biztonság érdekében a motorkerékpár szervizelés
végeztesse el.

VESZÉLY (PIROS háttérrel)
Amennyiben ezeket az utasításokat nem tartja be, H
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek TESZI

VIGYÁZAT (NARANCSSÁRGA háttérrel)
Amennyiben ezeket az utasításokat nem tartja be, H
vagy KOMOLY SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ balesetnek TEHET

FIGYELEM (SÁRGA háttérrel)
BALESET veszélyét vagy a motorkerékpár károsodá
tartja be ezt az utasítást.



A

rtól a nyílt lángot és szikrá-
násveszélyes gázt termel.
közben viseljen védő-
tyűt, különben égési sérü-
abb esetben az elektrolit 
között ne engedje gyer-
r kezelését! Bizonyosodjon 
az akkumulátort kezeli, 
kel és a megfelelő kezelési 
t különös óvatossággal 
avat tartalmaz. Bőrrel való 
, szembe jutva vakságot 
őtt alaposan olvassa el az 
e meg őket. Az utasítások 
zemélyi sérülést és a 
át okozhatja.
tort, ha az elektrolit a 
y az alá esett! Alacsony 
kkumulátor felrobbanhat.
14

AKKUMULÁTOR MATRIC
VESZÉLY
• Tartsa távol az akkumuláto

kat. Az akkumulátor robba
• Az akkumulátor kezelése 

szemüveget és gumikesz
léseket szenvedhet, rossz
vakságot is okozhat.

• Semmilyen körülmények 
mekeknek az akkumuláto
meg róla, hogy bárki, aki 
tisztában van a veszélyek
műveletsort követi.

• Az akkumulátor elektrolito
kezelje, mert hígított kéns
érintkezése égési sérülést
okozhat.

• Az akkumulátorkezelés el
itt leírt utasításokat és érts
figyelmen kívül hagyása s
motorkerékpár károsodás

• Ne használja az akkumulá
minimum szinten van vag
elektrolitszint esetén az a
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A
állítás!
k terephasználatra készült. 
 utcákon, utakon és 
edett.
kpárt csak felnőtt 
atják!
nél fiatalabb személy 

gy halálos balesetet 

kpárt, ha még nem 

rozáskor mindig viseljen 
teljes védőruházatot.
(csak ED típus)

zó benzin

e be a láncot.
oltjáték
FIGYELMEZTETŐ MATRIC
Csak vezető! Tilos az utassz
Az Ön motorkerékpárja csa
A motorkerékpár használata
autópályákon nem megeng
Gyermekek ezt a motorkeré
felügyelete mellett használh
Ha a motorkerékpárt 6 éves
vezeti, az súlyos sérülést va
okozhat.
NE vezesse ezt a motorkeré
töltötte be a 6. életévét!
Biztonsága érdekében moto
bukósisakot, szemvédőt és 
ÜZEMANYAG MATRICA 
Csak ólommentes,
max. 10% ETANOLT tartalma

HAJTÓLÁNC MATRICA
Rendszeresen állítsa és kenj
25 – 35 mm (1,0 – 1,4 in) H



RICA

s)
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HÁTSÓ RUGÓSTAG MAT
GÁZTÖLTÉSŰ
Ne nyissa ki!
Ne melegítse fel!

CE JELÖLÉS (csak ED típu
CRF125F:
Motorteljesítmény: 6,7 kW
A jármű tömege: 88 kg
CRF125FB:
Motorteljesítmény: 6,7 kW
A jármű tömege: 90 kg

CRF125F:

CRF125FB:
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AKKUMULÁTOR 
MATRICA
FIGYELMEZTETŐ MATRICA

HAJTÓLÁNC MATRICA
HÁTSÓ RUGÓSTAG 

MATRICA



 JELÖLÉS (csak ED típus)
F125F:

F125FB:
18

ÜZEMANYAG MATRICA (csak ED típus) CE
CR

CRUKCA JELÖLÉS (csak ED típus)
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Elsőfék-kar

Gázkar

mb

artály

otorleállító kapcsoló

Gyújtás-visszajelző
AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE
Gyújtáskapcsoló

IndítógoTanksapka

Kuplungkar
Tartalék-üzemanyag visszajelző Elsőfék-folyadékt

M

PGM-FI meghibásodásra 
figyelmeztető lámpa (MIL)



resztő 

Gyújtógyertya
20

Motorolaj-lee
csavar

Lábtartó

Szikrafogó

Berúgókar

Olajbetöltő-sapka/nívópálca

Hátsófék-pedál
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Hajtólánc

Akkumulátor
Főbiztosíték

orgattyúsház-
szellőzőcső

Légszűrő

Kiegészítő 
biztosíték
OldaltámaszLábtartó
Váltókar

F

Első féknyereg



nyag visszajelző
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VISSZAJELZŐK
A visszajelzők az ábrán megjelölt helyen 
találhatóak. A következő táblázatokban 
olvashat a működésükről.

(1) PGM-FI meghibásodásra figyelmeztető 
lámpa (MIL)

(2) Gyújtás-visszajelző

(1) (2)

(3) Tartalék-üzema

(3)



23

GM-FI (programozott 
ben. Akkor is világít 
ikor a gyújtáskapcsoló  

g  állásban van.
lően működik, akkor 

 világítani kezd, csökkentse 
márkakereskedőjét.
újtás-visszajelző világít.
lően működik, akkor 

anyag mennyisége 
sen: 

ajd kialszik, amikor a gyúj-
ó kapcsoló pedig  állás-

lően működik, akkor 
(Referenciaszám) 
Megnevezés

Funkció

(1) PGM-FI meghibáso-
dásra figyelmeztető 
lámpa (MIL)

Világít, ha meghibásodás lépett fel a P
üzemanyag-befecskendezés) rendszer
néhány másodpercig, majd kialszik, am
állásban, a motorleállító kapcsoló pedi
Amennyiben nem a leírtaknak megfele
keresse fel márkakereskedőjét.
Amennyiben bármilyen más esetben is
sebességét és amint lehet, keresse fel 

(2) Gyújtás-visszajelző A gyújtás rákapcsolását követően a gy
Amennyiben nem a leírtaknak megfele
keresse fel márkakereskedőjét.

(3) Tartalék-üzemanyag 
visszajelző

A visszajelző megjelenésekor az üzem
az üzemanyagtankban hozzávetőlege
0,7  (0,18 US gal, 0,15 Imp gal)
Akkor is világít néhány másodpercig, m
táskapcsoló  állásban, a motorleállít
ban van. 
Amennyiben nem a leírtaknak megfele
keresse fel márkakereskedőjét.



ormációk)
t fékbetéteket ki kell cserélni. 
em kopottak, ellenőriztesse 
etleges szivárgás miatt.
nda DOT 3 vagy DOT 4 
ználjon, zárt tartályból.

tjelzés
24

FŐ EGYSÉGEK
(A motorkerékpár működtetéséhez szükséges inf
FÉKEK
Első fék
Ez a motorkerékpár hidraulikus első 
tárcsafékkel van szerelve.
A fékfolyadék szintje a fékbetétek kopásának 
mértékében csökken.
Beállításra nincs szükség, de a folyadékszintet 
és a betétkopást rendszeresen ellenőrizni kell. 
A rendszert gyakran át kell vizsgálni, nem szi-
várog-e a folyadék. Ha a fékkar holtjátéka 
megnő, de a betétek nem koptak a megen-
gedett határ alá (86. oldal), akkor lehetséges, 
hogy a fékrendszer levegős lett és légtelení-
teni kell. Ezzel a karbantartással keresse fel
márkakereskedőjét.
Fékfolyadékszint:
A fékfolyadékszint ellenőrzéséhez emelje a 
motort álló helyzetbe. A folyadéknak az LWR 
(alsó) szintjelzés (1) felett kell lennie. Ha a 
folyadékszint a LOWER jelzésnél vagy annál 
alacsonyabban van, ellenőrizze a 
fékbetéteket, hogy nem kopottak-e (86. old.).

Az elhasználódot
Ha a fékbetétek n
a fékrendszert es
Ajánljuk, hogy Ho
fékfolyadékot has

(1) LWR (alsó) szin

(1)
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téka nem ebben a tarto-
resse fel márkakereskedőjét.

dők:
róla, hogy nincs-e valahol 
izze, hogy nincs-e törés 
söveken.

(3) Elsőfék-kar
(4) Állító

(1)
Az elsőfék-kar holtjátékának beállítása:
Csak a motorkerékpárhoz kialakított 
beállítókat használja. Az új beállítót a kar felőli 
oldalról szerelje fel úgy, hogy az ellenanya az 
állító alatt helyezkedik el.
1. Húzza hátra a gumi porvédőt (1). 
2. Lazítsa meg a rögzítőanyát (2).
3. Az elsőfék-kar (3) markolattól való távol-

ságának növeléséhez tekerje az állítót (4) 
az óramutató járásával egyezően.
A távolság csökkentéséhez tekerje az állí-
tót az óramutató járásával ellentétesen.

4. Húzza meg az ellenanyát. Helyezze vissza 
a porvédőt.
Ellenanya meghúzási nyomaték:

5,9 N·m (0,6 kgf·m, 4,4 lbf·ft)
5. Húzza be a féket, majd engedje el. 

Forgassa meg a kereket kissé, hogy 
ellenőrizhesse szabad forgását. Ismételje 
meg ezt a műveletet néhányszor.

6. Ellenőrizze a holtjátékot: húzza be 
óvatosan az elsőfék-kart és figyelje, hogy 
mikor kezd el fogni a fék.
A holtjáték:

KEVESEBB MINT 20 mm (0,8 in)

Ha a fékkar holtjá
mányban van, ke

Egyéb ellenőrizen
Győződjön meg 
szivárgás. Ellenőr
vagy repedés a c

(1) Gumi porvédő
(2) Ellenanya

(2)

(3)

(4)



 holtjátékának beállítása:
rkerékpárt az oldalállványra.
távolságot, melyet a hátsó-

egtesz, mielőtt a fék fogni 

értéke:
 (0,4 – 0,8 in)

ükséges, forgassa el a 
lítóanyát (4).

(A) A holtjáték 
csökkentése

(B) A holtjáték növelése

(A)
(5)

(B)
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Hátsó fék
A hátsófék-pedál holtjátékának beállítása:
1. Állítsa a motorkerékpárt az oldalállványra.
2. A határolócsavar (1) segítségével állíthatja 

be a pedál magasságát.
A beállításhoz lazítsa meg az ellenanyát 
(2) és forgassa el a határolócsavart. Húzza 
meg az ellenanyát.

A hátsófék-pedál
1. Állítsa a moto
2. Mérje meg a 

fék-pedál (3) m
kezd.
A holtjáték m

10 – 20 mm
3. Ha beállítás sz

hátsófék-beál

(1) Határolócsavar
(2) Ellenanya

(3) Hátsófék-pedál

(1)

(3)
(2)

(4) Hátsófék-
beállítóanya

(5) Fékkar-csap

(4)
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ően ellenőrizze a hátsófék-

dők:
 a fékrúd, fékkar, rugó és a 
tban vannak-e.

lítóanya (6) Fékkar

(6)

(5)

A hátsófék-beállítóanyát fél fordulatonként 
tekerve állítsa be. Figyeljen oda, hogy az 
utolsó holtjáték-beállítás után a beállítóanya 
kivágása a fékkar-csap (5) bemélyedésébe 
illeszkedjen.
4. Húzza be a féket többször is, és ellen-

őrizze, hogy a fékpedál felengedése után 
a kerék akadálytalanul forog-e. 

Ha ilyen módon nem képes a megfelelő 
holtjáték beállítására, végeztesse el azt 
márkakereskedésében.
A beállítás után tolja a fékkart (6), hogy 
meggyőződhessen róla, hogy van hézag 
a beállítóanya és a fékkar-csap között. A beállítást követ

pedál holtjátékát.
Egyéb ellenőrizen
Ellenőrizze, hogy
rögzítők jó állapo

(4) Hátsófék-beál
(5) Fékkar-csap

(4)



 gumi porvédőt (2). 
 ellenanyát (3) és forgassa el 
den-állítócsavart (4). Húzza 
nyát és ellenőrizze a beállítást.
var már teljesen ki van 
 a megfelelő holtjáték nem 
zítsa meg az ellenanyát és 
rja be a kuplung-bowden 
t. Húzza meg az ellenanyát 
ssza a gumi porvédőt.

en 

(A) A holtjáték 
növelése

(B) A holtjáték 
csökkentése

A)
(3)

(B)
28

KUPLUNG
A kuplung beállítására lehet szükség, ha a 
motor lefullad vagy kúszik, amikor sebes-
ségbe kapcsolják, vagy ha csúszik a kuplung, 
azaz a motorkerékpár gyorsulása elmarad a 
motor fordulatszámától. Kisebb beállításokra 
a kuplungkarnál (1) található kuplung-
bowden beállítócsavar (4) ad lehetőséget.
A kuplungkar normál holtjátéka:

10 – 20 mm (0,4 – 0,8 in)

1. Húzza hátra a
2. Lazítsa meg az

a kuplungbow
meg az ellena

3. Ha az állítócsa
csavarva vagy
állítható be, la
teljesen csava
beállítócsavar
és helyezze vi

(1) Kuplungkar

(1)

(2) Gumi porvédő
(3) Ellenanya
(4) Kuplung-bowd

beállítócsavar

(4)

(

(2)



29

dők:
 nincs-e a kuplung-bowde-
olyan kopás, amely meg-
űködési zavart okozhat. Az 
s a korrózió megakadályo-
 kuplung-bowdent a keres-
lra kapható szerrel.

) A holtjáték növelése
) A holtjáték csökkentése

(A)

(6)

(5)

(B)
4. Lazítsa meg az ellenanyát (5) a bowden 
alsó végénél. Az állítóanya (6) forgatásával 
állítsa be az előírt holtjátékot. Húzza meg 
az ellenanyát és ellenőrizze a beállítást.

5. Indítsa be a motort, húzza be a kuplung-
kart és kapcsoljon sebességbe. A motor 
nem fulladhat le és a motorkerékpár nem 
kúszhat. Fokozatosan engedje fel a kup-
lungkart és adjon gázt. A motorkerék-
párnak finoman el kell indulnia és 
egyenletesen kell gyorsulnia.

Ha nem sikerül jól a beállítás vagy a kuplung 
nem működik rendesen, forduljon márka-
kereskedőjéhez.

Egyéb ellenőrizen
Ellenőrizze, hogy
nen sérülés vagy 
szorulást vagy m
idő előtti kopás é
zására kenje be a
kedelemben e cé

(5) Ellenanya
(6) Állítóanya

(A
(B



k (3) Kormánykonzol-
rögzítőanya

(4) Töltőnyílás nyak

) (4)
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ÜZEMANYAG
Üzemanyagtartály
Az üzemanyagtank űrtartalma:

3,7  (0,98 US gal, 0,81 Imp gal)
A tanksapka (1) kinyitásához húzza ki a szellő-
zőcsövet (2) a kormánykonzol-rögzítőanyá-
ból (3). Csavarja a tanksapkát az óramutató 
járásával ellentétesen.
Ne töltse túl a tankot! A töltőnyílás nyakban 
(4) nem lehet üzemanyag.
Tankolás után fordítsa az üzemanyag-betöltő-
nyílás sapkát az óra járásával megegyező 
irányba, amíg kattanást nem hall. Helyezze 
vissza a szellőzőcsövet a kormánykonzol-
rögzítőanyába.

A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony 
anyag. Ha üzemanyaggal tevékenykedik, könnyen 
súlyos balesetet szenvedhet.
• Állítsa le a motort és mindenféle hőt, szikrát vagy 

tüzet tartson távol.
• Csak szabad levegőn tankoljon.
• Ne öntse ki a benzint! Ha mégis kiönti, azonnal 

törölje fel a kicsepegett benzint.

(1) Üzemanyagtan
sapka

(2) Szellőzőcső

(1)

(3) (2
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latszámon, normál motor-
sörgést vagy kopogást ész-
s minőségű benzint. Ha a 
ogás fennmarad, forduljon 
éhez. Ha ezt elmulasztja, az 
zerű használatnak minősül, 
em érvényes a Honda 

tén alkalomszerűen enyhe 
allani. Ez nem ok az aggo-
 normális működés.
Használjon legalább 91-es vagy magasabb 
oktánszámú, ólommentes üzemanyagot. Ha állandó fordu

terhelés esetén c
lel, használjon má
csörgés vagy kop
márkakereskedőj
nem rendeltetéss
és mint ilyenre, n
garanciája.
Nagy terhelés ese
kopogást lehet h
dalomra, teljesen



tanolt tartalmazó benzin 
tkezőt okozhatja:
 üzemanyagtank fényezése.
k a gumi üzemanyag-

tank korrodálni kezdhet.
ljesítményt biztosíthat.
 benzinkútnál tankol, győ-
hogy van-e a benzinben 
udja meg annak minőségét 
 alkoholtartalmú (vagy ilyen 
zint használ, és kedvezőtlen 
 mutatkoznak, álljon át alko-
zó benzin használatára.
32

Alkoholtartalmú benzin
Ha alkoholtartalmú benzint (gasohol) hasz-
nál, ügyeljen rá, hogy annak oktánszáma 
legalább a Honda által ajánlott legyen. Ne 
használjon 10 százaléknál több etanolt tartal-
mazó benzint!

A 10%-nál több e
használata a köve
• Megsérülhet az
• Megsérülhetne

vezetékek.
• Az üzemanyag
• Rossz menette
Mielőtt ismeretlen
ződjön meg róla, 
alkohol. Ha van, t
és részarányát. Ha
gyanút keltő) ben
működési tünetek
holt nem tartalma
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 megfelelő olajszint mellett 
súlyosan károsodhat.

pka/nívópálca
s

s

(3)

(2)
MOTOROLAJ
A motorolajszint ellenőrzése
A motor olajszintjét minden nap, motorozás 
előtt ellenőrizze.
Az olajbetöltő sapka/nívópálca (1) a jobb 
oldali forgattyúsház-burkolat hátsó részénél 
található. Az olajszintnek a nívópálca felső (2) 
és alsó (3) jelzése között kell lennie.
1. Sima talajon tartsa a motorkerékpárt 

egyenesen. 
2. Indítsa be a motort és járassa alapjáraton 

3-5 percig. 
3. Állítsa le a motort. 2-3 perc múlva vegye 

ki az olajbetöltőnyílás-sapkát/nívópálcát, 
törölje szárazra, majd helyezze vissza 
anélkül, hogy visszacsavarná. Ezután 
ismét húzza ki. Az olajszintnek az 
olajbetöltő sapka/nívópálca felső és alsó 
jelzése között kell lennie. 

4. Szükség esetén az előírt minőségű olajjal 
(lásd 65. oldal) töltse fel a motort a felső 
szintjelzésig. Ne töltse túl! 

5. Csavarja vissza a betöltősapkát/
nívópálcát. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 

Ha a motort nem
járatják, a motor 

(1) Olajbetöltő-sa
(2) Felső szintjelzé
(3) Alsó szintjelzé

(1)



réjénél nagyon fontos betar-
periódust. Javasoljuk, hogy 
za márkakereskedőjére.
lódott kerekeket cserélni 
n azonnal álljon meg és a 
erelésével ellenőrizze a 
vel kapcsolatban keresse fel 
ét.
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KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
A motorkerékpár és az út között az egyetlen 
kapcsolatot a gumiabroncs biztosítja. A 
biztonság sok esetben csak ezen a kis kap-
csolódási felületen múlik. Nagyon fontos 
megérteni, hogy a minta kopásával együtt 
a tapadás is csökken.
A biztonságos motorozás érdekében a gumi-
abroncsnak megfelelő típusúnak (terepre) és 
méretűnek kell lennie, jó állapotban, megfe-
lelő keménységűre felfújva.

Az alkatrészek cse
tani az előírt csere
ezt a feladatot bíz
A sérült, deformá
kell. Defekt eseté
gumiabroncs lesz
gumiabroncsot.
Javítással és cseré
márkakereskedőj
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omás
 gumiabroncsok rendkívül 
ság szempontjából és 
lhetőség és élettartam 
cióját. Általában véve a nem 
jt gumiabroncsok 
nak, ezáltal negatívan 
ttartást, valamint a 
s nagyobb valószínűséggel 
lmelegedés miatt. A lapos 
öves terepen a keréktárcsa 
thetnek. A túlságosan felfújt 
kal keményebb, ezáltal 
bb az útfelületi hibák okozta 
bá egyenetlenül kopik.

 a szelepsapkák a helyükön 
kséges, szereljen fel újakat.
A gumiabroncs akkor is elöregedik, ha nin-
csen vagy csak ritkán volt használatban. A 
gumiabroncs futófelületén és oldalán kelet-
kező repedés, deformálódás mind az örege-
dés jele. Az öreg gumiabroncsokat mindig 
ellenőriztesse szakemberrel, hogy meghatá-
rozzák, alkalmasak-e további használatra..

Gumiabroncsny
A helyesen felfújt
fontosak a bizton
biztosítják a keze
legjobb kombiná
megfelelően felfú
egyenetlenül kop
befolyásolják az ú
vezethetőséget é
mennek tönkre tú
gumiabroncsok k
sérüléséhez veze
gumiabroncs sok
sokkal érzékenye
sérülésekre, továb
Ellenőrizze, hogy
vannak-e. Ha szü

A túlságosan kopott vagy nem 
megfelelően felfújt gumiabroncsok 
súlyos vagy halálos balesetet 
okozhatnak.
Kövesse a kezelési könyvben leírtakat a 
gumiabroncsok felfújására és 
karbantartására vonatkozóan.



roncsnyomást ellenőrzi, 
l ellenőrizze a mintázatot és 
rülést, kopást vagy idegen 
.
etkezőket:
 és sérülések a gumiabroncs 

futófelületen. Cserélje le, ha a 
 deformációt talál.
iabroncson vágás, repedés 
 Cserélje le, ha a vászon 

futófelület kopás.
nak ütközik vagy belehajt 
on meg, amint biztonságo-
 ellenőrizze, nem történt-e 
36

A gumiabroncsok nyomását mindig hideg 
állapotukban ellenőrizze. Ha akkor méri meg 
a gumiabroncsnyomást, amikor a gumi 
„meleg” – még akkor is, ha csak néhány kilo-
métert ment vele – az eredmények maga-
sabb értéket fognak mutatni. Ha levegőt 
enged ki a meleg gumiabroncsból, hogy a 
hideg gumiabroncshoz megadott nyomásér-
téket kapja, abban az esetben a gumiabroncs 
túl lapos lesz.
Az ajánlott „hideg” gumiabroncsnyomás 
értékek:

Ellenőrzés
Amikor a gumiab
kellő figyelemme
az oldalfalat is sé
tárgyakat keresve
Ellenőrizze a köv
• Kitüremkedések

oldalán vagy a 
gumiabroncson

• Nincs-e a gum
vagy szakadás.
láthatóvá válik.

• Nagy mértékű 
Ha kemény tárgy
egy úthibába, állj
san megteheti, és
sérülés.

Első 100 kPa
(1,00 kgf/cm2, 15 psi)

Hátsó 100 kPa
(1,00 kgf/cm2, 15 psi)
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 és cseréje
tes lesz vagy megsérül, 
, le kell cserélni, nem meg-
 belső nem megbízható, 
fektes lehet, miközben 

es, foltragasztásos vagy 
vel történő javításra szorul, 

yon óvatosan, alacsony 
 a belsőt ki nem cserélteti. 
re alkalmával ellenőrizni kell 
lapotát is (36. oldal).
Profilmélység
Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncs 
prof ilmélységét.
Cserélje le a gumiabroncsot, mielőtt a 
gumiabroncs közepén a prof ilmélység (1) 
elérné az alábbi értéket:

A belső javítása
Ha a belső defek
akkor amint lehet
javítani. A javított
könnyen ismét de
motorozik.
Ha mégis ideiglen
aeroszolos tömítő
motorozzon nag
sebességen, amíg
Minden tömlőcse
a gumiabroncs ál

Minimális profilmélység
Elöl: 3,0 mm (0,12 in)
Hátul: 3,0 mm (0,12 in)

(1) Gumiabroncs profilmélység

(1)



broncsok az Ön 
oz:
F: 70/100-17M/C 40M
FB: 70/100-19M/C 42M
5F: 90/100-14M/C 49M
5FB: 90/100-16M/C 51M
ál, tömlős
éretek az Ön 

oz:
F: 17 × 1,4
FB: 19 × 1,4

5F: 14 × 1,85
5FB: 16 × 1,85
rekor győződjön meg róla, 
ez hasonló, szakember által 
 gumiabroncsok kerülnek fel 
a.
al cserélje le a belsőt is, 

ncsot cserél. Gumiabroncs-
 nagy valószínűséggel meg-
őbb könnyen defektes lehet.
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Kerék- és gumiabroncs-csere
A gumiabroncsok, amelyekkel a motorkerék-
párját vásárolta úgy lettek kiválasztva, hogy 
a lehető legjobban megfeleljenek motorke-
rékpárjának teljesítményéhez, adottságaihoz.

Használt gumiabroncsot, melynek előéletét 
nem ismeri, ne szereltessen fel!

Az ajánlott gumia
motorkerékpárjáh

Elöl: CRF125
CRF125

Hátul: CRF12
CRF12

Típus: diagon
Az ajánlott kerékm
motorkerékpárjáh

Elöl: CRF125
CRF125

Hátul: CRF12
CRF12

Gumiabroncs-cse
hogy az eredetih
kiegyensúlyozott
motorkerékpárjár
Minden alkalomm
amikor gumiabro
cserekor a tömlő
nyúlik, amitől kés

A nem megfelelő gumiabroncs ront-
hatja motorkerékpárja kezelhetőségét, 
stabilitását. Ez akár súlyos vagy halálos 
balesethez is vezethet.
Mindig a kezelési könyvben ajánlott 
típusú és méretű gumiabroncsot szerel-
tesse fel.
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ó

KI BE

BE

A kulcs kivétele

A kulcs kivehető
A kulcs nem vehető ki
AZ EGYES ALAPVETŐ KEZELŐSZERVEK
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
A gyújtáskapcsoló (1) a kormány előtt 
található.
A gyújtáskapcsoló a motorkerékpár illetékte-
len használatát akadályozza meg. 
Motorozás előtt helyezze be a kulcsot és for-
dítsa  állásba.
Miután leparkolt, vegye ki a kulcsot.

(1) Gyújtáskapcsol

(1)

KI

A kulcs 
helyzete

Funkció

 (KI) A motor nem működik.
 (BE) A motorleállító kapcsoló  állásban, a sebesség-

váltó pedig üresben van; a motor indítható.



Ó KAPCSOLÓ
pcsoló (1) a gázmarkolat 

 állásban van, a motor 
a a kapcsoló  állásban 
ödésképtelen. A kapcsoló 
ta a vészleállítás és ezért 
  állásban kell maradnia.

apcsoló

(1)
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INDÍTÓGOMB
A motorindító gomb (1) a gázmarkolat 
mellett van.
Ha megnyomja az indítógombot, az indító-
motor beindítja a motort. A motor beindítá-
sára vonatkozó részt olvassa el a 46. oldalon.

MOTORLEÁLLÍT
A motorleállító ka
mellett van.
Ha a kapcsoló 
működőképes. H
van, a motor műk
elsődleges felada
normális esetben

(1) Motorindító gomb
(1)

(1) Motorleállító k
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lat (6) Gumiágy 
(7) Megvezető
(8) Furat
(9) Megvezető fül

(4)

(3)

(1)

(2)

(9) (7)

(5)
SZERELVÉNYEK
(A motorkerékpár üzemeltetésé-
hez nem szükségesek)
BAL OLDALBURKOLAT
A bal oldalburkolatot (1) a levegőszűrő és a 
kiegészítő biztosíték karbantartásához kell 
leszerelni.
Eltávolítás:
1. Távolítsa el az „A” (2) és „B” (3) csavart és 

távtartót (4).
2. Húzza ki a rögzítőfület (5) a gumiágyból 

(6), és a megvezetőt (7) az idomon 
található furatból (8).

Visszahelyezés:
1. Illessze vissza a fület (9) az idomba és 

csúsztassa az oldalburkolat felső részét az 
ülés alsó pereme alá.

2. A rögzítőfület illessze a gumiágyhoz, a 
megvezetőt pedig az idomon található 
furathoz.

3. Szerelje be a távtartót a „B” csavarra.
4. Szerelje vissza az „A” és „B” csavarokat és 

húzza meg az előírásnak megfelelően.

(1) Bal oldalburko
(2) „A” csavar
(3) „B” csavar
(4) Távtartó
(5) Fül

(8)

(6)



(4) Első kivágás
(5) Első fül
(6) Hátsó fül
(7) Hátsó kivágás

(3)

(1)

(2)

(6)
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Ülés
Az ülést (1) az akkumulátor és a főbiztosíték 
karbantartásához kell leszerelni.
Eltávolítás:
1. Vegye ki a csavarokat (2) és a távtartókat 

(3).
2. Távolítsa el az ülést hátrafelé.

Visszahelyezés:
1. Helyezze az első kivágást (4) az első fülbe 

(5), a hátsó fület (6) pedig a hátsó kivá-
gásba (7).

2. Szerelje fel a távtartókat a csavarokra. 
Húzza meg a csavarokat.

(1) Ülés
(2) Csavarok
(3) Távtartók

(4)

(5)

(2)

(7)
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zükséges, töltse fel 
nőrizze, nincs-e szivárgás. 
nt – tankoljon, ha szükséges 
nőrizze, nincs-e szivárgás. 
ellenőrizze a működését; 
, hogy nem szivárog-e a 
. oldal). 
 a holtjátékot, ha szükséges 

k – ellenőrizze állapotukat és 
nyomást (34-37. oldal). 
tárcsák – ellenőrizze és 
t, amennyiben szükséges 

nőrizze az állapotát és 
. oldal). Szükség esetén 

nje meg. 
llenőrizze kopás 
 (77. oldal). 
ÜZEMELTETÉS
ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS
A saját biztonsága érdekében minden alka-
lommal ellenőrizze a motorkerékpárt elindu-
lás előtt. Járja körül a motorkerékpárját és 
ellenőrizze az állapotát. Ha bármilyen problé-
mát észlel, javítsa meg vagy vigye el márka-
kereskedőjéhez.

• Olajszint – ha s
(33. oldal). Elle

• Üzemanyagszi
(30. oldal). Elle

• Fékrendszer – 
Elöl: ellenőrizze
fékfolyadék (24
Hátul: állítsa be
(25–26. oldal).

• Gumiabroncso
a gumiabroncs

• Küllők és kerék
húzza meg őke
(81. oldal). 

• Hajtólánc – elle
feszességét (76
állítsa be és ke

• Láncvezető – e
szempontjából

A motorkerékpár helytelen karbantar-
tása, illetve a motorozás előtti ellenőr-
zés elmulasztása komoly sérüléssel járó 
vagy halálos balesetet okozhat.
Minden motorozás előtt ellenőrizze a 
motorkerékpárját és javítsa vagy 
javíttassa ki a meghibásodásokat.
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• Gázmarkolat – bizonyosodjon meg arról, 
hogy visszatér-e alaphelyzetébe, és a 
kormány minden állásában könnyedén 
működik-e. Állítsa be a holtjátékot, ha 
szükséges (73-74. oldal). 

• Visszajelzők – ellenőrizze a visszajelzők 
normális működését (22-23. oldal).

• Kuplung – ellenőrizze működését és állítsa 
be, ha szükséges (28-29. oldal).

• Gyújtógyertya és gyertyakábel – 
ellenőrizze nem lazultak-e le (71-72. oldal). 

• Motorleállító kapcsoló – ellenőrizze helyes 
működését (40. oldal). 

• Csavarok, anyák, rögzítők – ellenőrizze, 
hogy az első és hátsó kerekek tengelyanyái 
nem lazultak-e le. Ellenőrizzen le minden 
egyéb csavart, anyát, rögzítőt.
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zze be a kulcsot, fordítsa 
nőrizze a következőket:
ó legyen üresben.
 kapcsoló  állásban van.
hibásodásra figyelmeztető 
m világít.
A MOTOR BEINDÍTÁSA
Mindig a következőkben leírtak szerint 
végezze el az indítást.
Ezt a motorkerékpárt sebességben be lehet 
indítani, ha az elektromos indító működtetése 
előtt felengedi a kuplungkart.
A kipufogógáz mérgező szén-monoxidot tar-
talmaz. Zárt térben, mint például garázsban, 
könnyen összegyűlhet káros mennyiségű 
koncentráció. Zárt helyen ne járassa a 
motort! Hagyja nyitva a garázsajtót, amíg 
kihozza a motorkerékpárt a garázsból.
Egyszerre ne indítózzon 5 másodpercnél 
tovább! Az újabb indítózás előtt körülbelül 
10 másodpercre engedje el a motorindító 
gombot.

Előkészületek
Indítás előtt helye

 állásba és elle
• A sebességvált
• A motorleállító
• A PGM-FI meg

lámpa (MIL) ne



em indítható, enyhén adjon 
ékot leszámítva 3 mm-t 
zkart).

Kb. 3 mm (0,1 in), 
holtjáték nélkül
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Indítási műveletsor
Ez a motorkerékpár benzinbefecskendező 
rendszerrel van felszerelve. Kövesse az alábbi 
műveletsort.
Bármilyen környezeti hőmérsékleten:
1. Az indítógombbal

Indítózzon gázadás nélkül az indítógomb 
megnyomásával.
A berúgókarral
Lassan nyomja le a berúgókart, míg 
enyhe ellenállást nem érez.
Majd engedje a berúgókart visszatérni a 
felső alaphelyzetbe.
A gázkar teljesen zárt állása mellett erő-
teljes, határozott mozgással végezze el a 
berúgást.

Ne engedje, hogy a berúgókar magától 
visszacsapódjon, mert attól megsérülhet a 
forgattyúsház!

2. Ha a motor n
gázt (a holtját
húzza be a gá
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oló
 úgy tervezték, hogy auto-
 a motort és az üzemanyag-
otorkerékpár felborul (egy 
lja a gyújtásrendszert).
Ha a motor megszívta magát
(Az indítógombbal)
Ha a motor ismételt kísérletek után sem indul 
be, lehet, hogy megszívta magát benzinnel. 
Adja rá teljesen a gázt és nyomja le az indító-
gombot 5 másodpercig. Kövesse a normál 
indítási procedúrát (46. oldal).
(A berúgókarral)
Ha a motor ismételt kísérletek után sem indul 
be, lehet, hogy megszívta magát benzinnel. 
Adja rá teljesen a gázt és forgassa át a 
motort néhányszor a berúgókarral. Kövesse a 
normál indítási procedúrát (46. oldal).

Gyújtáskikapcs
Motorkerékpárját
matikusan leállítsa
szivattyút, ha a m
érzékelő lekapcso
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BEJÁRATÁS
Segítse elő motorkerékpárjának későbbi 
megbízhatóságát és teljesítményét azzal, 
hogy különös figyelmet fordít rá a motorozás 
első napján vagy 25 kilométerén.
Ez idő alatt kerülje a teljes gázzal indulást és 
a hirtelen gyorsítást.
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elegedése után a motor-
kész. 
otor alapjáraton jár, húzza 
art és nyomja le a váltókart 

je fel a kuplungot, közben a 
l fokozatosan növelje a 
tszámát. Ezek koordinált 
ima elindulást eredményez. 
orkerékpár már elért egy 
ességet, vegye el a gázt, 
plungot, és a váltókar meg-
pcsoljon fel 2. fokozatba.
sort ismételje meg a 3. és 4. 
csoláshoz.
VEZETÉS
Motorozás előtt olvassa el a biztonságos 
motorozás szabályait (1-18. oldal).
Győződjön meg róla, hogy az oldaltámasz 
teljesen fel van-e hajtva motorozás előtt. Ha 
nincsen felhajtva, balesetet okozhat balra 
kanyarodás közben.

1. A motor bem
kerékpár útra 

2. Miközben a m
be a kuplungk
1. fokozatba.

3. Lassan enged
gázmarkolatta
motor fordula
végrehajtása s

4. Amikor a mot
mérsékelt seb
húzza be a ku
emelésével ka
Ezt a művelet
fokozatba kap



vissza olyan fokozatba, 
or túlpörög, mert a hátsó 
et, amelytől elveszítheti 
rkerékpár felett!

ességet a kuplung felenge-
isszaengedése nélkül! Ettől 

ajtólánc károsodhat.
motorkerékpárt hosszú 
y a motor nem jár!
ó nem kap megfelelő kenést 
lyan megsérülhet.
tort magas fordulatszámon 

okozatban vagy behúzott 
mert a motor súlyosan 
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5. Emelje meg a sebességváltó pedált, ha 
magasabb sebességfokozatba szeretne 
váltani és nyomja lefelé, ha alacsonyabba. 
A váltókar minden lenyomása/megeme-
lése kapcsolja a sorban következő fokoza-
tot. Váltás után a pedál automatikusan 
visszatér a vízszintes pozícióba. 

• Ne kapcsoljon 
amelytől a mot
kerék kipörögh
uralmát a moto

• Ne váltson seb
dése és a gáz v
a motor és a h

• Ne vontassa a 
távon úgy, hog
A sebességvált
és emiatt komo

• Ne járassa a mo
üres sebességf
kuplungkarral, 
károsodhat!
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s úton vagy laza talajon a 
 manőverező és fékezési 
kken. Ilyen körülmények 
n nagyon finoman. A hirte-
kezés vagy kanyarodás 

t. Saját biztonsága érdeké-
vatosan gyorsítson, fékez-
djon.
ek lejtőn lefelé haladva 
otorféket visszakapcsolás-

szakaszosan használja mind-

kezés túlmelegítheti a féke-
tásfokuk csökkenhet.
FÉKEZÉS
Normál fékezéskor fokozatosan használja az 
első és a hátsó féket, közben kapcsoljon 
vissza a menetsebességnek megfelelően.
A maximális lassulás érdekében engedje 
vissza a gázt és fékezzen erősen az első és 
hátsó fékkel egyaránt. A teljes megállás előtt 
húzza be a kuplungkart, nehogy a motor 
lefulladjon.
Fontos biztonsági emlékeztető:
• Ha csak az első vagy csak a hátsó féket 

használja, a megállási teljesítmény romlik.
• A túlzottan erős fékezés a kerekek leblok-

kolását okozhatja, amely miatt elveszítheti 
uralmát a motorkerékpár felett.

• Ha lehetséges, még a kanyar kezdete előtt 
csökkentse a sebességet vagy fékezzen; ha 
kanyarodás közben veszi el a gázt vagy 
fékez, a motorkerékpár kereke megcsúsz-
hat. Ilyenkor elvesztheti uralmát a jármű 
felett.

• Esőben, nedve
motorkerékpár
képessége csö
között vezesse
len gyorsítás, fé
bukást okozha
ben rendkívül ó
zen és kanyaro

• Hosszú, mered
használja ki a m
sal, és közben 
két féket.
A folyamatos fé
ket, amitől a ha



OPÁS ELKERÜLÉSÉRE
n róla, hogy a motorkerék-
nyilvántartási adatai ponto-
észek legyenek.
lehetséges, a motorkerék-
rható garázsban. 
 minőségű kiegészítő 
eszközöket. 
evét, címét és telefonszá-
erékpár kezelési kéziköny-
indenkor tartsa a 
rban. Már sok esetben azo-
ellopott motorkerékpárt a 
t kezelési útmutató adatai 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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PARKOLÁS
Közvetlenül fékezés/motorozás után a fék, 
illetve a motorblokk megérintése égési sérü-
léseket okozhat.
1. Miután megállította a motorkerékpárt, 

kapcsolja a sebességváltót üresbe, 
kapcsolja a gyújtáskapcsolót KI helyzetbe 
és húzza ki a kulcsot.

2. A motorkerékpár letámasztására 
használja az oldaltámaszt. 

A motorkerékpár felborulását elkerülendő, 
mindig egyenletes és sima talajra állítsa azt.
Ha enyhe lejtőn kell leállítania a gépet, az első 
kerék nézzen dombnak felfelé, nehogy az 
oldaltámasz felcsapódjék és a motorkerékpár 
eldőljön.

TANÁCSOK A L
1. Gondoskodjo

pár hivatalos 
sak és naprak

2. Amennyiben 
párt tartsa zá

3. Használjon jó
lopásvédelmi 

4. Jegyezze fel n
mát a motork
vébe, és ezt m
motorkerékpá
nosították az 
benne hagyot
alapján. 

NÉV: ____________
CÍM: ____________
_________________
_________________
TELEFONSZÁM: _
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ri szervizelése nagyon fon-
elkerülje az esetleg bekövet-
es motorjavítást.
rja felborul vagy balesetet 
kor is, ha bizonyos javításo-
 végezni, mindenfélekép-

e márkakereskedőjével.

ár helytelen karbantartása,
lás előtti ellenőrzés elmu-
 sérüléssel járó vagy halá-
ozhat.
 a kezelési könyvben leírt
 ellenőrzési tanácsokat.
KARBANTARTÁS
A KARBANTARTÁS FONTOSSÁGA
A jól karbantartott motorkerékpár elenged-
hetetlen a biztonságos, gazdaságos és prob-
lémamentes motorozáshoz. Ezenkívül a 
környezetszennyezés is csökkent mértékű 
lesz. Az alapos elindulás előtti ellenőrzés és a 
jó karbantartás különösen fontos, mert a 
motorkerékpár durva terepen való haszná-
latra készült.
A kezelési kézikönyv egy karbantartási tervvel 
segíti Önt a szervizelésben.
A karbantartási tervben megjelenő szervizin-
tervallumok átlagos körülmények és haszná-
lat alapján készültek.
Gyakoribb karbantartás szükséges, ha meg-
feszített módon (például versenyzés), illetve 
különösen vizes vagy poros terepen használja 
a motorkerékpárját.

A légszűrő gyako
tos ahhoz, hogy 
kező, igen költség
Ha motorkerékpá
szenved, még ak
kat maga is el tud
pen ellenőriztessKA

RB
AN

TA
RT

ÁS

A motorkerékp
illetve az elindu
lasztása komoly
los balesetet ok
Mindig kövesse
karbantartási és



lően követett karbantartási
őírások súlyos, akár halálos
hatnak.
n kövesse a kézikönyvben
sokat és előírásokat.
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BIZTONSÁGOS KARBANTARTÁS
Ez a fejezet fontos utasításokat tartalmaz a 
karbantartási eljárásokról. Ön is elvégezheti 
ezeket egy szerszámkészlet és némi szerelési 
alapkészség birtokában.
Vannak olyan karbantartási eljárások, amelyek 
különleges szerszámokat igényelnek, ezek 
elvégzését ajánlatos szakemberre hagyni. 
Ilyen a kerékkivétel is, amely csak azért 
szerepel az útmutatásban, mert bizonyos 
sürgősségi esetben segítséget nyújthat.
A legfontosabb biztonsági figyelmeztetések 
némelyikét alább olvashatja. Lehetetlen azon-
ban minden veszélyhelyzetre felhívni figyel-
mét, ami karbantartás közben felmerülhet. 
Önnek kell eldöntenie, mely karbantartási 
munkálatokat képes önállóan elvégezni.

A nem megfele
utasítások és el
sérülést is okoz
Mindig pontosa
található utasítá
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banás veszélyének 
dekében mindig legyen 
, amikor benzinnel dolgozik. 
árólag nem éghető 
ználjon, ne benzint! Tartsa 
át, bárminemű szikrát vagy 
ulátortól, és minden 
kező alkatrésztől.

y az Ön Honda márkaszer-
ban motorkerékpárját és 
gfelelő célszerszámokkal.
g és megbízhatóság érde-

vagy csere esetén csak ere-
 vagy azoknak megfelelő 
ználjon.
eréje veszélyeztetheti egész-
gát. Ha a szükséges gyakor-
 nem állnak a rendelkezé-
t maga végezze, javasoljuk, 

kedőjénél végeztesse el a 
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Mindig állítsa le a motort, amikor javítást 

vagy karbantartást végez. Ez sok lehetsé-
ges veszélytől óvja meg úgy, mint:
○ Szén-monoxid mérgezés kipufogó-

gáztól.
Mindig győződjön meg róla, hogy meg-
felelő-e a szellőzés, ha be kell indítania a
motort.

○ Égési sérülések forró alkatrészektől.
Szervizelés előtt addig ne érjen a motor-
hoz, kipufogóhoz, fékekhez és egyéb
forró alkatrészhez, amíg le nem hűlnek,
mivel megégetheti magát.

○ Sérülések mozgó alkatrészektől.
Soha ne járassa a motort, kivéve, ha erre
nem kap utasítást!

• Mindig olvassa el az utasításokat, mielőtt 
belekezdene egy műveletbe, és győződjön 
meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő 
alkatrészekkel és szaktudással.

• A motorkerékpár felborulását megelő-
zendő, mindig parkolja sima, tömör tala-
jon, az oldaltámaszon vagy pedig egy 
karbantartó állványt alkalmazva.

• A tűz vagy rob
csökkentése ér
nagyon óvatos
Tisztításhoz kiz
folyadékot has
távol a cigarett
tüzet az akkum
benzinnel érint

Ne felejtse el, hog
vize ismeri legjob
rendelkezik a me
A legjobb minősé
kében javításkor 
deti gyári Honda
alkatrészeket has
Az alkatrészek cs
ségét és biztonsá
lat és szerszámok
sére, hogy a cseré
hogy márkakeres
műveletet.



rjának kifogástalan állapotához. A 
ival. Márkakereskedője ezeknek 

vizirodalommal, megfelelő 
nyvet.
sét.

gyen próbautat a motorkerékpárral.

 körülmények 
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KARBANTARTÁSI TERV
Minden karbantartáskor végezze el az Elindulás előtti ellenőrzést (43. oldal).
I: ELLENŐRZÉS ÉS TISZTÍTÁS, BEÁLLÍTÁS, KENÉS VAGY, HA SZÜKSÉGES, CSERE
C: TISZTÍTÁS     R: CSERE     A: BEÁLLÍTÁS     L: KENÉS
A következő karbantartási terv tartalmaz minden tevékenységet, mely szükséges moto
karbantartási munkálatoknak összhangban kell lenniük a Honda elvárásaival és előírása
tökéletes birtokában van.

✽ Márkaszervizben elvégzendő munkálat, kivéve, ha a tulajdonos rendelkezik a szer
szerszámokkal és megfelelő szakképzettséggel. Lásd a hivatalos Honda javítási kö

✽✽ A biztonság érdekében márkakereskedőjével végeztesse el ezen tételek szervizelé

A Honda azt javasolja, hogy minden elvégzett szerelési munkálat után a szakember te

MEGJEGYZÉS: (1) Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különösen vizes vagy poros
között használja motorkerékpárját.

(2) Cserélje minden 2. évben A cserét szakemberrel kell elvégeztetni.
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DSZERES KARB. INTERVALLUM
2000 3000 4000 LÁSD

OLDAL-
SZÁM

1200 1800 2400
12 18 24
I I  –

0 km (4800 mi): R  –
I I  73
C C C  61
I I I  64
I I I  71
I I I  –
R R R  65
C C  –
C C  –
I I I  –
GYAKORISÁG

TÉTEL

AMELYIK ELŐBB ELSŐ
KARB. RENKÖVETKEZIK

  km 150 1000
mérföld 100 600

MEGJEGYZÉS HÓNAP 1 6
✽ ÜZEMANYAG-VEZETÉK
✽✽ ÜZEMANYAGSZŰRŐ Minden 800
✽ GÁZKARMŰKÖDÉS

LÉGSZŰRŐ MEGJEGYZÉS (1) C
FORGATTYÚSHÁZ-SZELLŐZŐ I
GYÚJTÓGYERTYA I

✽✽ SZELEPHÉZAG I I
MOTOROLAJ R R

✽✽ MOTOROLAJ-ÜLEPÍTŐSZŰRŐ
✽✽

MOTOROLAJ-
CENTRIFUGÁLSZŰRŐ

✽✽ ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM I I



DSZERES KARB. INTERVALLUM
2000 3000 4000 LÁSD

OLDAL-
SZÁM

1200 1800 2400
12 18 24

inden 500 km vagy 
3 havonta: I,L 76
I I I 77
I I I 24
I I I 86, 87
I I I 25, 86, 

87
I I I 28
I I 95
I I 93, 94

ént (1000 mi) vagy 
móránként: C 75

I I –
I I I 34, 81
I I –
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GYAKORISÁG

TÉTEL

AMELYIK ELŐBB ELSŐ
KARB. RENKÖVETKEZIK

  km 150 1000
mérföld 100 600

MEGJEGYZÉS HÓNAP 1 6
HAJTÓLÁNC MEGJEGYZÉS (1) I, L M

HAJTÓLÁNC-VEZETŐ I
FÉKFOLYADÉK MEGJEGYZÉS 

(2) I
FÉKBETÉT/-POFA KOPÁS I
FÉKRENDSZER I I
KUPLUNGRENDSZER I I
OLDALTÁMASZ

✽ FUTÓMŰ
✽ SZIKRAFOGÓ 1600 km-enk

100 üze
✽ CSAVAROK, ANYÁK, RÖGZÍTŐK I
✽✽ KEREKEK/GUMIABRONCSOK I I
✽✽ KORMÁNYNYAK-CSAPÁGYAK I
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yél

(2)
SZERSZÁMKÉSZLET
A gyertyakulcs (1) és a nyél (2) a 
szerszámtáskában (3) találhatók.

(1) Gyertyakulcs
(2) Hosszabbító n
(3) Szerszámtáska

(1)

(3)



1) a váznyak bal oldalába 

 a motor bal oldalán beütve 

____________________________

(2)
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SOROZATSZÁMOK
A váz és a motor sorozatszámai a motor-
kerékpár forgalomba helyezéséhez szüksége-
sek. A cserealkatrészek megrendelésekor is 
szükség lehet rájuk.
Írja fel ezeket a számokat ide!

VÁZSZÁM __________________________________

Az alvázszámot (
beütve találja.
A motorszám (2)
található.

MOTORSZÁM ___

(1) Alvázszám

(1)

(2) Motorszám
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 rugót (3), ügyelve arra,
ajlítsa a rugót és a rugótar-

égszűrőt (5).

artó
(5) Légszűrő

(5))

(3)
LÉGSZŰRŐ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A légszűrőt rendszeres időközönként szervizelni 
kell (57. oldal). Gyakrabban végezzen karbantar-
tást, ha különösen vizes vagy poros körülmények 
között használja motorkerékpárját.
1. Távolítsa el a bal oldalburkolatot (41. oldal). 
2. Vegye ki a rögzítőpatenteket (1) és emelje

le a légszűrőház-fedelet (2). 

3. Akassza ki a
nehogy megh
tót (4). 

4. Távolítsa el a l

(1) Rögzítőpatentek (2) Légszűrőház-fedél

(2)
(1)

(1) (3) Rögzítőrugó
(4) Rögzítőrugó t

(4



(7) Rögzítőfülek
(8) Furat

(7)

(8)

(8)
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5. Vegye ki a légszűrőtartót (6) a légszűrőből
(5). 

6. Mossa ki a légszűrőt tiszta, nem gyúlékony
tisztítószerben és hagyja, hogy alaposan
megszáradjon.

A légszűrő tisztításához ne használjon ben-
zint vagy alacsony gyulladáspontú oldószert! 
Tűz vagy robbanás keletkezhet.
7. Száradás után áztassa a légszűrőt sebes-

ségváltó-olajba (SAE 80-90), majd nyom-
kodja ki belőle a felesleget.

8. Szerelje vissza a légszűrőt és a tartót.
Illessze vissza a füleket (7) a légszűrő
furataiba (8).

(5) Légszűrő
(6) Légszűrőtartó

(6)

(5)
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(11) Alsó fül
(12) Alsó furat

(11)

(9)
9. Tisztítsa meg a légszűrőház belsejét.
10. Kenjen egy vékony réteg zsírt a légszűrő

tömítőfelületére.
11. Helyezze vissza a légszűrőt úgy, hogy a

szűrő felső fülét (9) beilleszti a szűrőház
felső furatába (10), az alsó fület (11) pedig
az alsó furatba (12).
Akassza be a rugót.
Ellenőrizze, hogy a légszűrő megfelelően
beült a helyére.

12. Helyezze vissza a légszűrőház-fedelet és
akassza be a rögzítőpatenteket.

13. Szerelje vissza a bal oldalburkolatot (41.
oldal).

  (9) Felső fül
(10) Felső furat

(12)

(10)



szellőző leeresztőcső

(1)
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FORGATTYÚSHÁZ-SZELLŐZŐ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Gyakrabban végezzen karbantartást, ha 
szokatlanul vizes körülmények között vagy 
gyakran teljes sebességgel használja motor-
kerékpárját. Ha a leeresztőcső tartalma túlfo-
lyik, a légszűrő motorolajjal szennyeződhet, 
aminek gyenge motorteljesítmény lehet az 
eredménye.
1. Helyezzen egy megfelelő gyűjtőtálcát a

forgattyúsház-szellőzőcső alá.
2. Távolítsa el a forgattyúsház-szellőző

leeresztőcsövét (1).
3. Engedje le az üledéket egy megfelelő

tárolóedénybe.
4. Szerelje vissza a forgattyúsház-szellőző

leeresztőcsövet. (1) Forgattyúsház-
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jának nincs szüksége külön-
kokra. Használja az ajánlott 

áljon grafit vagy molibdén 
tt olajakat! Ezek károsíthat-
ndszert.

áljon API SJ vagy magasabb 
jakat, amelyek el vannak 
ú energiatakarékos („Energy 
gy „Resource conserving”) 
 negatívan befolyásolhatják 
uplungrendszert.

SOLT JAVASOLT
áljon növényi és castor 
 olajakat!
MOTOROLAJ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Ajánlott olajminőség

• Motorkerékpár
böző olajadalé
olajminőséget.

• Soha ne haszn
adalékkal elláto
ják a kuplungre

• Soha ne haszn
kategóriájú ola
látva a kör alak
conserving” va
címkével! Ezek
a kenést és a k

NEM JAVA
• Soha ne haszn

bázisú verseny

A P I 
osztályozás

SJ vagy magasabb, 
kivéve, ha a kör alakú 
API-címkén külön ki van 
emelve, hogy 
energiatakarékos.

Viszkozitás SAE 10W-30
JASO T 903 
szabvány MA

Javasolt olaj
Honda „4 ÜTEMŰ MOTORKERÉKPÁR 
OLAJ” vagy annak megfelelő.
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Viszkozitás:
A motorolaj viszkozitása a motorkerékpár 
használatának átlagos környezeti hőmérsék-
letéhez igazodjék. A következő táblázat 
útmutatással szolgál a különböző hőmérsék-
leteken használható olajminőségekről és 
fokozatokról.
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JASO T 903 szabvány
A JASO T 903 szabvány egy jelzőszám, amely 
alapján a 4 ütemű motorok számára 
választható motorolajakat osztályozzák. Két 
osztály van: MA és MB.
Az olaj megfelelőségét a dobozon mindig 
feltüntetik. Például a következő jelzés mutatja 
az MA osztályt.

(1) Olajkód
(2) Osztályozás

(1)

(2)



yomatékkulcsra van szük-
kséges gyakorlattal együtt, 
ezésére, javasoljuk, hogy 
énél végeztesse el a műve-

éskor nem használtak nyo-
előbb ellenőriztesse márka-
meghúzás helyességét.
kifolyás érdekében 
ron cseréljen olajat, amikor 
az oldaltámaszon áll.
68

Motorolaj
Az olaj minősége döntően befolyásolja 
a motor élettartamát. A motorolajat a 
karbantartási tervben, az 57. oldalon 
ismertetett időközönként cserélje le.
Ha a motort nagyon poros körülmények között 
használja, gyakrabban kell olajat cserélni, mint 
ahogy a karbantartási tervben szerepel.
Kérjük, a fáradt olajat a környezetvédelmi 
szempontokat figyelembe véve kezelje és 
zárt tartályban juttassa el a legközelebbi 
gyűjtőhelyre vagy töltőállomásra. Soha ne 
dobja a szemetesbe, ne öntse lefolyóba vagy 
a földre!
A használt motorolaj bőrrákot okozhat, 
amennyiben hosszabb ideig a bőrrel érintke-
zik. Habár ennek kialakulása nagyon való-
színűtlen, hacsak nem foglalkozik naponta 
fáradtolajjal, azonban azt javasoljuk, hogy 
fáradtolajjal való munkálatok után minden 
esetben mosson kezet szappanos vízzel.

Az olajcseréhez n
ség. Ha ez, a szü
nem áll a rendelk
márkakereskedőj
letet.
Ha a visszaszerel
matékkulcsot, mi
kereskedőjénél a 
A teljes és gyors 
üzemmeleg moto
a motorkerékpár 
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csavar(2) Tömítőalátét

(1)

(2)
1. Helyezzen gyűjtőtálcát a forgattyúsház
alá. 

2. Az olaj leeresztéséhez távolítsa el az olaj-
betöltő-sapkát/nívópálcát, az olajlee-
resztő-csavart (1), valamint a tömítőalátétet
(2).

3. Helyezzen új alátétet az olajleeresztő-csa-
varra, majd csavarja vissza. 
Az olajleeresztő-csavar meghúzási nyo-
matéka: 

24 N·m (2,4 kgf·m, 18 lbf·ft)
4. Töltse fel a forgattyúsházat az ajánlott

minőségű olajjal. A körülbelüli mennyiség: 
0,85  (0,90 US qt, 0,75 Imp qt)

(1) Olajleeresztő-
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5. Csavarja vissza a betöltősapkát/nívópál-
cát.

6. Indítsa be a motort és járassa alapjáraton
3-5 percig.

7. A motor leállítása után 2-3 perccel elle-
nőrizze, hogy az olaj  az olajbetöltősapka/
nívópálca felső szint jelzésénél van-e,
miközben a motorkerékpár szilárd, víz-
szintes talajon áll. Nézzen utána, hogy
nincs-e valahol szivárgás.

FIGYELEM
Ha a motort nem megfelelő olajszint mellett
járatják, a motor súlyosan károsodhat.
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on nem megfelelő hőértékű
 károkat okozhat a motor-

ertyapipát.
 a szennyeződésektől a
ékét.
régi gyújtógyertyát a szer-

en található gyertyakulccsal.
zéssel ellenőrizze az elektró-
. Ellenőrizze a középső
akódások, erózió és kormo-
ntjából.

az elektródaszigetelés
érült és a gyertya elhaszná-
e le.
GYÚJTÓGYERTYA
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Ajánlott gyújtógyertya:
Normál:

CPR6EA-9 (NGK)
A legtöbb időjárási körülményhez ez a 
gyújtógyertya megfelelő.

FIGYELEM
Soha ne használj
gyertyát! Komoly
ban.

1. Húzza le a gy
2. Tisztítsa meg

gyertya körny
3. Csavarja ki a 

számkészletb
4. Szemrevétele

dák kopását
elektródát ler
lódás szempo

5. Amennyiben 
repedt vagy s
lódott, cserélj



tömítőalátéttel csavarja be
rtyát, vigyázva, nehogy a
akadjon.
 gyertyát:
yertya jó állapotban van:
lattal, miután megszorult.
yát helyez be, a meglazulás
érdekében húzza meg

úzza meg:
lattal, miután megszorult.
ítsa meg a gyertyát.
úzza meg a gyertyát újra:
lattal, miután megszorult.

zott gyertya túlhevülhet és
tort. Ha a gyertya túl laza,

tyú megsérülhet. Ha a gyer-
enetek megsérülhetnek.

sza a gyertyapipát. Elle-
 a vezetékek ne legyenek
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6. A gyújtógyertya elektródahézagát (1)
huzalos hézagmérővel ellenőrizze. Ha
beállításra van szükség, óvatosan hajlítsa
meg az oldalelektródát (2). 
A hézag előírt értéke:

0,8 – 0,9 mm (0,03 – 0,04 in)

7. Ellenőrizze, hogy a gyertya tömítése jó
állapotban van-e.

8. Felhelyezett 
kézzel a gye
menet megsz

9. Húzza meg a
• Ha a régi g

1/8 fordu
• Ha új gyert

elkerülése 
kétszer:
a) Először h

1/2 fordu
b) Majd laz
c) Ezután h

1/8 fordu

FIGYELEM
A rosszul meghú
károsíthatja a mo
valamelyik dugat
tya túl szoros, a m
10. Helyezze vis

nőrizze, hogy
becsípődve.

(1) Gyertyahézag (2) Oldalelektróda

(1)

(2)
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(1)

GÁZKARMŰKÖDÉS
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A gázbowden ellenőrzése:
1. Ellenőrizze, hogy a gázmarkolat a kor-

mány mindkét végállásában könnyen
forog-e teljesen nyitott állásból teljesen
zárt helyzetig.

2. Ellenőrizze a gázbowdenek (1) épségét a
gázmarkolattól egészen a fojtószelepházig.
Ha a kábel megtört, szakadt vagy az elveze-
tése nem megfelelő, cserélje le és/vagy
módosítsa az elvezetését.

3. Az idő előtti kopás és korrózió megaka-
dályozására kenje meg a bowdent a
kereskedelemben e célra kapható szerrel.

(1) Gázbowdenek



llító (A) A holtjáték 
csökkentése

(B) A holtjáték növelése

(3)

(A)

(B)
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A holtjáték beállítása:
1. A holtjátékot a gázbowden-állítóval (1)

állítsa be. Alapbeállításban a holtjáték
értéke:

2 – 6 mm (0,1 – 0,2 in)
2. A holtjáték beállításához húzza hátra a

porvédőt (2), lazítsa meg az ellenanyát (3)
és forgassa az állítót.

3. Az állítást követően ellenőrizze, hogy a
gázkar megfelelően működik-e teljesen
nyitott helyzetből teljesen zárt helyzetig, a
kormány bármely állásában.

Amennyiben nem sikerül beállítani, keresse fel 
márkakereskedőjét.

(1) Gázbowden-á
(2) Porvédő
(3) Ellenanya

(2)

(1)



75

csavarokat (1), a szikrafogót
st (3) a kipufogódobból (4).

ével távolítsa el az égéster-
fogó felületéről (5). Vigyáz-

 megsérüljön a szikrafogó
! A szikrafogón nem lehet-
s repedések. Ha szükséges,
nőrizze a tömítést. Ha szük-
 le.
 a kipufogódobba a szikra-
mítést, majd húzza meg a

 előírt nyomatékkal.
-rögzítőcsavar meghúzási

0 kgf·m, 7 lbf·ft)

lülete
(5)
SZIKRAFOGÓ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A szikrafogót rendszeres időközönként meg 
kell tisztítani a felgyülemlett koksztól (Lásd a 
Karbantartási tervet az 56. oldalon).
A kipufogórendszer üzemelés közben felforró-
sodik és a motor leállítása után még jó ideig 
forró is marad. Mielőtt ehhez a művelethez 
kezdene, várja meg, amíg a rendszer kihűl.

1. Távolítsa el a 
(2) és a tömíté

2. Kefe segítség
méket a szikra
zon, nehogy
külső felülete
nek lyukak é
cserélje le. Elle
séges, cserélje

3. Szerelje vissza
fogót és a tö
csavarokat az
A szikrafogó
nyomatéka:

10 N·m (1,

(1) Csavarok
(2) Szikrafogó

(3) Tömítés
(4) Kipufogó

(2)

(1)

(3) (4)

(5) A szikrafogó fe



 a motorkerékpárt. Álljon
ze a láncfeszességet. Ismé-
 a műveletet néhányszor. A
nek állandónak kell marad-
c csak néhány részén laza,
láncszemek szorulnak. Ezen
ssel is lehet segíteni.

za hajtólánc kárt tehet a
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HAJTÓLÁNC
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A hajtólánc (1) élettartama a helyes kenéstől 
és feszességtől függ. Az elégtelen karbantar-
tás idő előtti kopást okozhat és károsíthatja a 
láncot, illetve a lánckerekeket.
A láncot a motorozást megelőző ellenőrzés 
keretében kell ellenőrizni és megkenni (43. 
oldal). Nagyon intenzív használat vagy 
szokatlanul poros, sáros környezet esetén 
gyakoribb karbantartásra van szükség.
Ellenőrzés:
1. Állítsa le a motort, állítsa a motorkerékpárt

az oldalállványra és kapcsolja üresbe a
sebességváltót.

2. Ellenőrizze a láncfeszességet a lánc alsó
ágán a két lánckerék között félúton.
A feszességet úgy állítsa be, hogy kézzel
fel-le tudja mozgatni a láncot:

25 – 35 mm (1,0 – 1,4 in)

3. Gurítsa előre
meg. Ellenőriz
telje meg ezt
láncfeszesség
nia. Ha a lán
akkor egyes 
gyakran kené

FIGYELEM
A túlságosan la
motorházban.

(1) Hajtólánc

(1)
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 lánc egy részét, hogy elle-
vajon túlment-e a kopásha-
a el a hajtóláncot és mérje
ágot csapközéptől csapkö-
volság meghaladja az előírt
 kopott, és le kell cserélni.
:
 mm (20,0 in)
rték:
 mm (20,4 in)

n le 41 csap távolságot.
4. Ellenőrizze a láncvezető (2) kopását.
Ha a láncvezető mélysége (3) meghaladja
a határértéket, abban az esetben cserél-
tesse le márkakereskedőjével.

Határérték:
3 mm (0,1 in)

5. Mérje meg a
nőrizni tudja 
táron. Távolíts
meg a távols
zépig. Ha a tá
értéket, a lánc

Új lánc
508

Határé
518

Mérje

(2) Hajtólánc-vezető
(3) Mélység

(2)

(3)(3)

(3)



a láncfeszességet, járjon el a 
t:
otorkerékpárt a motorblokk
hátsó kerék elemelkedjen a
 hátsótengely-anyát (1).
z ellenanyákat (2) a bal és
cbeállítón is.

anya (4) Rovátka
(5) Beállító mérce

(1)(5)
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6. Ellenőrizze a lánckerék fogait, nem sérül-
tek vagy kopottak-e.

Ha a hajtólánc vagy a lánckerekek sérültek 
vagy túlzottan kopottak, le kell őket cserélni. 
Soha ne használjon új láncot kopott lánckere-
kekkel, mert az korai lánckopáshoz vezethet!

Beállítás:
Ha be kell állítani 
következők szerin
1. Bakolja fel a m

alatt, hogy a 
földtől.

2. Lazítsa meg a
3. Lazítsa meg a

jobb oldali lán

Sérült lánckerék-
fog
CSERE

Kopott lánckerék-
fog

CSERE

Normál lánckerék-fog
MEGFELELŐ

(1) Hátsótengely-
(2) Ellenanya
(3) Állítóanya

(3)
(4)

(2)
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éskor nem használtak nyo-
előbb ellenőriztesse márka-
meghúzás helyességét.

éterenként van szükség, 
ha a lánc száraznak látszik.
yag:
yag
lkezésre, használjon SAE 80 
olajat.
 egyes szemet alaposan 
y a kenőanyag bejusson a 
rselyek, görgők és lemezek 
4. A láncfeszesség beállításához egyforma
mértékben tekerje a beállítócsavart (3) a
bal és a jobb láncbeállítón is. 
Igazítsa egy vonalba a rovátkákat (4) a
beállító mércével (5) a lengőkar mindkét
oldalán.

Ha a hajtólánc még akkor is túl laza, amikor a 
tengely a leghátsó állítási pontba kerül, abban 
az esetben a lánc kopott és cserére szorul.
5. Húzza meg a tengelyanyát az alábbi nyo-

matékkal:
62 N·m (6,3 kgf·m, 46 lbf·ft)

6. Húzza meg finoman az állítóanyákat,
majd ezeket villáskulccsal megtartva
húzza meg az ellenanyákat.

7. Ellenőrizze a láncfeszességet.
8. A hátsófék-pedál holtjátékát a láncfeszes-

ség beállítása miatti hátsókerék-helyzet
módosulás befolyásolja. Ellenőrizze a hát-
sófék-pedál holtjátékot és állítsa be, ha
szükséges (26. oldal). 

Ha a visszaszerel
matékkulcsot, mi
kereskedőjénél a 
Kenés:
Kenésre 500 kilom
illetve sűrűbben, 
Javasolt kenőan
Hajtólánc kenőan
Ha nem áll rende
vagy 90 hajtómű
A láncon minden
kenjen meg, hog
patentszemek, pe
közé.



cot a lánckeréken keresztül,
e a végeket a patentszem-
 összeszerelés érdekében
ket a fogaskeréken, miköz-
a patentszemet.
 a legfontosabb része a haj-
et, ha megfelelő állapotban
ehet használni, de azt java-
amikor csak összeszereli a
használjon új patentszem-
m-rögzítőt úgy illessze a
 a rögzítő zárt vége a kerék
a nézzen. 

gzítő

(1)
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Eltávolítás és tisztítás:
Amikor a hajtólánc elkoszolódik, lánckenés 
előtt le kell szerelni és meg kell tisztítani.
1. A motor leállítását követően egy fogóval

távolítsa el a patentszem-rögzítőt (1). Ne
hajlítsa meg a rögzítőt! Távolítsa el a
patentszemet. Vegye le a hajtóláncot.

2. Tisztítsa meg a láncot magas gyulladás-
pontú tisztítószerrel és szárítsa meg. Ellen-
őrizze a hajtóláncot, hogy nem kopott
vagy sérült-e. Ha a görgők sérültek, a lánc-
szemek lazák vagy a lánc bármilyen
módon javíthatatlannak tűnik, cserélje le.
Lánc:

DID428HD
Soha ne használjon benzint vagy alacsony 
gyulladáspontú oldószereket a hajtólánc 
tisztításához! Tűz vagy robbanás keletkezhet.
3. Ellenőrizze a lánckerék fogait, nem sérül-

tek vagy kopottak-e.
4. Kenje meg a hajtóláncot (79. oldal). 

5. Fűzze át a lán
és kösse össz
mel.
A könnyebb
tartsa a vége
ben beilleszti 
A patentszem
tóláncnak.
A patentszem
van, újra fel l
soljuk, hogy 
hajtóláncot, 
rögzítőt.
A patentsze
helyére, hogy
forgásirányáb

(1) Patentszem-rö
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(3) Felnirögzítő

(3)

(2)
KERÉKTÁRCSÁK ÉS KÜLLŐK
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
1. Ellenőrizze a keréktárcsaperemeket (1) és

küllőket (2), hogy nem sérültek-e.
2. Húzza meg a laza küllőket és a felnirögzí-

tőt (3).
3. Ellenőrizze a keréktárcsaperem egyenes-

futását. Ha nem megfelelő, keresse fel
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.

A küllők feszességének és a keréktárcsák 
egyenesfutásának biztosítása elengedhetet-
len a biztonságos motorozáshoz. Az első 
150 km alatt a küllők könnyen meglazulhat-
nak. Amennyiben nem ellenőrzik, az nagy 
sebességen balesethez vezethet.

(1) Keréktárcsa
(2) Küllő

(1)



(1)
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KERÉK KISZERELÉS
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Az első kerék kiszerelése
1. A motorblokkot alábakolva emelje fel az

első kereket a talajról.
2. Vegye le a tengelyanyát (1).
3. Húzza ki az első tengelyt (2) és vegye ki a

kereket, valamint a távtartókat.

Ne húzza meg a fékkart, míg a kerék ki van 
szerelve a motorkerékpárból! A fékdugattyúk 
ekkor kinyomódnak a munkahengerből, és a 
fékfolyadék elfolyik. Ha ez előfordul, a fék-
rendszert meg kell javíttatni. Ezt márkakeres-
kedőjénél végeztesse el.

(1) Tengelyanya
(2) Első tengely

(2)
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éskor nem használtak nyo-
előbb ellenőriztesse márka-
meghúzás helyességét. A 
sszeszerelés a fékhatás 
hat.
Visszaszerelés:
• A kiszerelés fordított sorrendjében.

1. Illessze a távtartókat a kerékagy jobb és
bal oldalába. Gondosan illessze a féktár-
csát a fékbetétek közé, ügyelve, hogy
azok meg ne sérüljenek.

2. Illessze be jobbról az első tengelyt a jobb
villaszáron és a kerékagyon keresztül.

3. Húzza meg az első tengelyanyát az előírt
nyomatékkal.
Első tengelyanya nyomaték:

62 N·m (6,3 kgf·m, 46 lbf·ft)
4. Visszaszerelés után nyomja meg néhány-

szor a fékpedált és ellenőrizze, hogy sza-
badon forog-e a kerék. Ellenőrizze újra a
kereket, ha nem forog szabadon vagy a
fék megfogja.
Ellenőrizze az első fék beállítását (25.
oldal).

Ha a visszaszerel
matékkulcsot, mi
kereskedőjénél a 
nem megfelelő ö
csökkenésével jár



(5) Állítóanya
(6) Tengelyanya
(7) Tengely

(4)

(2)(5)

(6)

(3) (4)

(1)
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A hátsó kerék kiszerelése
1. A motorblokkot alábakolva emelje fel a

hátsó kereket a talajról.
2. Csavarja ki a hátsófék-beállítót (1).
3. Nyomja le és engedje fel a hátsófék-

pedált, majd akassza ki a fékrudat (2) a
fékkarból (3).

4. Lazítsa meg az ellenanyákat (4) és a beál-
lítóanyákat (5) a láncbeállítókon mindkét
oldalon.

5. Csavarja le a tengelyanyát (6), majd húzza
ki a tengelyt (7). Tolja előre a kereket és
vegye le a láncot a hátsó fogaskerékről.
Vegye le a kereket.

(1) Fékbeállító
(2) Fékrúd
(3) Fékkar
(4) Ellenanya

(5)(7)
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(2) Kivágás

(2)

(1)

Visszaszerelés:
1. A kiszerelés fordított sorrendjében. Elle-

nőrizze, hogy a lengőkar füle (1) a fékpa-
nel kivágásába (2) pontosan illeszkedik-e.
Húzza meg a tengelyanyát az alábbi nyo-
matékkal:

62 N·m (6,3 kgf·m, 46 lbf·ft)
2. Állítsa be a hajtóláncot (78-79. oldal).
3. Állítsa be a hátsó féket (26. oldal).
4. Húzza be a féket többször is, és elle-

nőrizze, hogy a fékpedál felengedése
után a kerék akadálytalanul forog-e.

Ha a visszaszereléskor nem használt nyoma-
tékkulcsot, mielőbb ellenőriztesse márkake-
reskedőjénél a meghúzás helyességét. A nem 
megfelelő összeszerelés a fékhatás csökkené-
sével járhat.

(1) Fül



átkák

(1)
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FÉKBETÉTKOPÁS
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A fékbetétek kopása függ a használat módjá-
tól, a motorozási stílustól és az útviszonyoktól. 
(A fékbetétek általában gyorsabban kopnak, 
ha gyakran motorozik nedves és piszkos uta-
kon).
A fékbetétek kopását rendszeresen ellenőrizze 
a Karbantartási terv szerint (58. oldal).

Első fék
Ellenőrizze a kopásjelző rovátkát (1) 
mindegyik fékbetéten.
Ha bármelyik betét a rovátka aljáig lekopott, 
készletben cserélje ki mindkét fékbetétet. Ezt 
márkakereskedőjénél végeztesse el.

<ELSŐ FÉK>

(1) Kopásjelző rov
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(4)
FÉKPOFA KOPÁS
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A hátsó fék kopásjelzővel van felszerelve.
Amikor a féket behúzza, a fékkaron (2) lévő nyíl 
(1) a fékpanelen (4) lévő referenciajel felé moz-
dul (3). Ha a referenciajel teljes fékbehúzáskor 
eléri a nyilat, a fékpofákat le kell cserélni.
Ezt márkakereskedőjénél végeztesse el.

Amikor a fék szervizelésére van szükség, 
keresse fel márkakereskedőjét. Csak eredeti 
Honda fékbetéteket használjon.

<HÁTSÓ FÉK>

(1) Nyíl
(2) Fékkar
(3) Referenciajel
(4) Fékpanel

(1)

(3)

(2)



zelt hulladék akkumulátor
z egészségre és a környe-

 helyi törvényeket és előírá-
látor kezelésével kapcsolat-

r normális helyzetben is
es hidrogéngázt bocsát ki.
lángtól az akkumulátor

amelynek ereje könnyen
sérüléseket vagy halált.
hát és arcvédőt, vagy kép-
rel végeztesse el a karban-
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AKKUMULÁTOR
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Nem szükséges az elektrolit szintjének 
ellenőrzése vagy desztillált víz utántöltése, 
mert az akkumulátor karbantartásmentes, 
zárt kivitelű. Ha az akkumulátor gyengének 
tűnik, és/vagy az elektrolit fogyását észleli 
(melyek indítási nehézségeket, esetleg más 
elektromos problémákat okozhatnak), 
forduljon márkakereskedőjéhez.

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

Ez a jel az akkumulátoron azt 
jelenti, hogy tilos háztartási 
hulladékként kezelni.

FIGYELEM
A helytelenül ke
veszélyes lehet a
zetre is.
Mindig kövesse a
sokat az akkumu
ban.

Az akkumuláto
robbanásveszély
Szikrától vagy 
felrobbanhat, 
okozhat súlyos 
Viseljen védőru
zett szakember
tartást.
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u

gzítő

(1)

(3)

4)
Az akkumulátor (1) az akkumulátordobozban, 
az ülés alatt található.
Eltávolítás:
1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtás le

van kapcsolva.
2. Távolítsa el az ülést (42. oldal).
3. Vegye le a negatív (-) sarut (2) az akkumu-

látorról.
4. Vegye le a pozitív (+) sarut (3) az akkumu-

látorról.
5. Akassza ki az akkumulátorrögzítőt, majd

vegye ki az akkumulátort és ügyeljen,
nehogy elejtse az akkumulátorsaru rögzí-
tőanyákat.

Visszaszerelés:
1. A visszaszerelés a kiszerelés fordított

sorrendjében történik.
Először mindig a pozitív (+), majd utána a
negatív (-) sarut csatlakoztassa.

2. Ellenőrizze, hogy az összes csavar és
rögzítő rendesen meg van-e húzva.

(1) Akkumulátor
(2) Negatív (-) sar
(3) Pozitív (+) saru
(4) Akkumulátorrö

(2)

(



iolvadt biztosíték

Kiolvadt 
biztosíték
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BIZTOSÍTÉKCSERE
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Amikor a biztosíték sűrűn kiolvad, az rend-
szerint rövidzárlatra vagy túlterhelésre utal az 
elektromos rendszerben. Keresse fel márka-
kereskedőjét.

FIGYELEM
Soha ne használjon az előírttól eltérő biztosí-
tékot! Ez súlyosan károsíthatja az elektromos
rendszert, tüzet okozhat és csökkentheti a
világítás vagy a motor teljesítményét.

K
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edél

(3) Tartalékbiztosíték

(1) (3)

Kiegészítő biztosíték:
A kiegészítő biztosíték (1) a bal oldalburkolat 
mögött található.
Az előírt biztosíték:

5 A
1. A biztosítékok ellenőrzése vagy cseréje

előtt vegye le a gyújtást, hogy elkerülje
egy rövidzárlat kialakulását.

2. Távolítsa el a bal oldalburkolatot (41.
oldal).

3. Nyissa ki a biztosítékház fedelet (2) és
húzza ki a kiegészítő biztosítékot. Ha a
biztosíték ki van égve, helyezzen be egy
megfelelő értékű tartalékbiztosítékot (3).

4. Zárja le a biztosítékdoboz fedelét és
szerelje vissza a bal oldalburkolatot.

(1) Kiegészítő 
biztosíték

(2) Biztosítékház f

(2)



tosíték ismételten kiég,
tromos meghibásodás van a
resse fel márkakereskedőjét
l.

ló

(4) Kábelcsatlakozó
(5) Tartalék főbiztosíték

(3)

(2)
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Főbiztosíték:
A főbiztosíték (1) az ülés alatt található.
Az előírt biztosíték:

15 A
1. A biztosítékok ellenőrzése vagy cseréje

előtt vegye le a gyújtást, hogy elkerülje
egy rövidzárlat kialakulását.

2. Távolítsa el az ülést (42. oldal).
3. Távolítsa el az indítómotor mágneskap-

csolót (2) a bordáról (3).
4. Kösse le a kábelcsatlakozót (4) az indító-

motor mágneskapcsolóról.
5. Húzza ki a biztosítékot. Ha a főbiztosíték

kiégett, helyezze be a tartalék főbiztosíté-
kot (5).
A tartalék főbiztosíték az indítómotor
mágneskapcsolója alatt található.

6. Csatlakoztassa a kábelcsatlakozót és sze-
relje vissza az indítómotor mágneskap-
csolót.

7. Helyezze vissza az ülést.

FIGYELEM
Ha egy biz
valószínűleg elek
rendszerben. Ke
ellenőrzés céljábó

(1) Főbiztosíték
(2) Indítómotor 

mágneskapcso
(3) Borda

(1)

(4)

(5)
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otorkerékpárt laza, kopott 
ű elemekkel üzemeltetik, az 
efolyásolja a motorkerékpár 

űalkatrész sérültnek vagy 
keresse fel márkakereskedő-
trészek a biztonságos moto-
nül felelősek, ezért nagyon 
rtásuk és ápolásuk.

ok

(1)

1)
ELSŐ FUTÓMŰ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Ellenőrizze a teleszkópvillákat: húzza be az 
első féket, és erőteljesen mozgassa fel-le a 
teleszkópokat. A rugózó mozgás legyen sima, 
szivárgás nem jelentkezhet. A sérült, szoruló 
vagy szivárgó teleszkópot a motorkerékpár 
használata előtt mindenképpen javíttassa. 
Gondosan ellenőrizze az első és a hátsó 
futómű, valamint a kormány valamennyi rög-
zítőcsavarjának (1) meghúzását.

Amennyiben a m
vagy sérült futóm
nagymértékben b
kezelhetőségét.
Ha bármely futóm
kopottnak tűnik, 
jét. A futóműalka
rozásért közvetle
fontos a karbanta

(1) Rögzítőcsavar

(

(1)



(2) Csatlakozási 
pontok

(1)
(2)
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HÁTSÓ FUTÓMŰ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
A hátsó futóművet időről-időre szemrevéte-
lezéssel ellenőrizni kell. Ellenőrizze az alábbi-
akat:
1. A lengővilla csapágyainak (1) ellenőrzésé-

hez bakolja fel a motorkerékpárt és pró-
bálja mozgatni a lengővillát erőteljesen
oldalirányban. A holtjáték csapágykopásra
utal.

2. Gondosan ellenőrizze az első és a hátsó
futómű valamennyi csatlakozási pontjá-
nál (2) a rögzítések meghúzását.

3. Ellenőrizze a teleszkópot: szivárgás nem
jelentkezhet.

Ha bármely futóműalkatrész sérültnek vagy 
kopottnak tűnik, keresse fel márkakereskedő-
jét. A futóműalkatrészek a biztonságos moto-
rozásért közvetlenül felelősek, ezért nagyon 
fontos a karbantartásuk és ápolásuk.

(1) Lengővilla-
csapágyak

(2)

(1)
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ugó
OLDALTÁMASZ
Olvassa el a Biztonsági előírásokat az 
55. oldalon.
Ellenőrizze az oldaltámasz-rugó (1) épségét 
és feszességét, valamint az oldaltámasz sza-
bad mozgathatóságát.
Amennyiben nyikorog vagy szorul, motor-
olajjal kenje meg a forgócsap környékét.

(1) Oldaltámasz-r

(1)



mosóberendezések a 
yes elemeit károsíthatják. 

osó használata esetén 
területek mosását:

csoló
alatt
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TISZTÍTÁS
Rendszeresen tisztítsa motorkerékpárját, 
hogy megőrizze a kezelt felületek eredeti 
állapotát. Ellenőrizze, nincs-e sérülés, kopás, 
illetve olajszivárgás.
Kerülje az olyan tisztítószerek használatát, 
melyek nem speciálisan motorkerékpárok 
számára készültek, mert olyan agresszív tisz-
títóanyagokat vagy kémiai anyagokat tartal-
mazhatnak, melyek károsíthatják a fém, festék 
és műanyag részeket motorkerékpárján.
Ha motorkerékpárja még meleg, hagyja, 
hogy a motor és a hűtőfolyadék-rendszer 
lehűljön.
Javasoljuk a kerti locsoló használatát a 
motorkerékpár tisztításához.

FIGYELEM
A nagynyomású víz (vagy levegő) károsíthatja
a motorkerékpár egyes részeit.

A nagynyomású 
motorkerékpár eg
Nagynyomású m
kerülje az alábbi 
Kerékagyak
Kipufogónyílás
Ülés alatt
Motorleállító kap
Üzemanyagtank 
Hajtólánc
Fojtószelepház
Gyújtáskapcsoló
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lőtt ellenőrizze a fékeket.
ogy többször kell fékezni,

a normális fékteljesítményt.
pár mosása és szárítása után
 be a hajtóláncot.
s után előfordulhat, hogy a 
 nem fognak tökéletesen.
bb fékúttal a balesetek 
ben.
A motorkerékpár mosása
1. Öblítse le a motorkerékpárt alaposan

hideg vízzel, hogy feláztassa a lazább
szennyeződéseket.

2. Tisztítsa meg hideg vízzel szivacsot vagy
puha rongyot használva.
Kerülje el az elektronikus részeket és ne
jusson víz a kipufogóba!

3. A műanyag részeken használjon enyhe
mosószeres szivacsot, ne dörzsölje erősen
a felületeket! A szennyezett felületet óva-
tos dörzsöléssel és gyakori tiszta vizes
öblítéssel tisztítsa.
Ne használjon fékolajat vagy egyéb
kémiai oldószereket!
Károsítják a műanyag és festett felülete-
ket.

4. A mosást követően alaposan öblítse le a
motorkerékpárt bő, tiszta vízzel, majd
puha, tiszta ronggyal törölje szárazra.
Egyes intenzív mosószerek károsíthatják a
könnyűfém-felületeket.

5. Szárítsa meg teljesen a motorkerékpárt,
indítsa be a motort és hagyja néhány per-
cig járni.

6. Motorozás e
Lehetséges, h
mielőtt elérik 

7. A motorkerék
azonnal kenje

Közvetlenül mosá
fékek átmenetileg
Számoljon hossza
elkerülése érdeké



tt felületek ápolása
 ronggyal vagy szivaccsal 
att felületeket. Puha, tiszta 
ket szárazra.
mleges hatású mosószert 

lírozószert az ilyen 

szer és a kipufogódob 

 és -dob fényezett, ne hasz-
lmi forgalomban kapható 
rt! Csak semleges tisztító-

a fényezett felületeken. 
 biztos abban, hogy a kipu-

fényezett-e, keresse fel már-
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Utolsó simítások
A motorkerékpár mosása után használhat 
valamilyen általánosan kapható ápolószert 
vagy waxot. Válasszon nem dörzsölő pasztát, 
amely speciálisan motorkerékpárok vagy 
autók ápolására készült. Ezeket a használati 
útmutatójuk szerint alkalmazza.
Az ülés tisztítása
A felső réteg kialakításából adódóan az ülés 
felületén megragadhat a por.
Bő, enyhe mosószeres vízzel és puha ronggyal 
vagy szivaccsal tisztítsa meg az ülést.
Puha, tiszta ronggyal törölje szárazra.

A matt fényeze
Bő vízzel és puha
tisztítsa meg a m
ronggyal törölje ő
Csak általános, se
használjon.
Ne használjon po
felületen!
A kipufogórend
karbantartása
Ha a kipufogócső
náljon kereskede
konyhai súrolósze
szert használjon 
Amennyiben nem
fogódob és -cső 
kakereskedőjét.
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gzítés érdekében az első 
 a teherautó- vagy az után-
ának. A rögzítőhevederek 
e a szállítójárműhöz,
edig a kormányhoz (egyet 
jobb oldalról), a teleszkóp-
SZÁLLÍTÁS
Amennyiben a motorkerékpárt teherautón 
vagy utánfutón szállítja, javasoljuk, hogy 
kövesse az alábbi előírásokat:
• Használjon rámpát.
• Rögzítőhevederek segítségével rögzítse a 

motorkerékpárt egyenes, álló pozícióban.
Ne használjon olyan kötelet, ami megla-
zulhat és a motorkerékpár eldőléséhez 
vezethet!

A biztonságos rö
kereket tolja neki
futóplató első fal
alsó végeit illessz
a felső végeket p
bal, egyet pedig 
villához közel.
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Ellenőrizze, hogy a kötelek nem érnek-e 
hozzá a bowdenekhez, és az elektromos 
kábelekhez.

Húzza meg annyira a köteleket, hogy az első 
futómű félig összeüljön. A túl nagy nyomás 
szükségtelen, továbbá tönkreteheti a szim-
meringeket.

A biztonságos szállítás érdekében a motorke-
rékpár hátulját is rögzíteni kell.

Javasoljuk, hogy ne szállítsa a motorkerékpárt 
az oldalára fektetve! A jármű megsérülhet és 
az esetlegesen kifolyó üzemanyag veszélyt 
jelent.
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ívül gyúlékony és robbané-
 üzemanyaggal tevékeny-

 súlyos balesetet szenved-

otort és mindenféle hőt,
üzet tartson távol.
levegőn tankoljon.
lje fel a kicsepegett üzem-
TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ
Hosszabb idejű tároláskor, például télen, a 
motorkerékpárt meg kell óvni az állás káros 
hatásaitól. Fontos, hogy a szükséges javításo-
kat még a tárolás ELŐTT elvégezze, nehogy 
az újbóli üzembe helyezéskor elfeledkezzen 
róluk.
TÁROLÁS
1. Cserélje le a motorolajat.
2. Tankolja tele az üzemanyagtartályt. Meg-

felelően helyezze vissza az üzemanyag-
betöltőnyílás sapkát.

A benzin rendk
kony anyag. Ha
kedik, könnyen
het.
• Állítsa le a m

szikrát vagy t
• Csak szabad 
• Azonnal törö

anyagot!



kumulátort. Tárolja fagypont
n napsütéstől védve.

ort töltse fel minden hónap-

szárítsa meg a motorkerék-
polószert a fényezett felüle-
óm felületeket kenje be
átló olajjal.
ajtóláncot (79. oldal). 

umiabroncsokat az ajánlott
ítsa a motorkerékpárt tőkére
lmas eszközre, hogy mind-
egőben legyen.

otorkerékpárt (ne használjon
nyvát) és tárolja fűtetlen,
védett helyen, minimális

kletingadozásoknak kitéve.
vetlen napsugárzásnak kitett
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3. A henger rozsdásodásának elkerülése
érdekében a következő megelőző intéz-
kedésekre van szükség: 
• Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyá-

ról. Ragasztószalaggal vagy zsineggel 
rögzítse a pipát valamilyen műanyag 
alkatrészhez úgy, hogy távol legyen a 
gyertyától.

• Vegye ki a gyújtógyertyát a motorból és 
tegye biztos helyre. Ne dugja gyertyát a 
gyertyapipába!

• Öntsön (15–20 cm3) tiszta motorolajat a 
hengerbe és fedje le a gyertyanyílást 
egy rongydarabbal.

• Néhányszor forgassa át a motort, hogy 
az olajat eloszlassa a hengerben.

• Szerelje vissza a gyújtógyertyát és a 
gyertyapipát.

4. Vegye ki az ak
felett, közvetle
Az akkumulát
ban egyszer.

5. Mossa le és 
párt. Tegyen á
tekre. A kr
rozsdásodásg

6. Kenje meg a h
7. Fújja fel a g

nyomásra. Áll
vagy egy alka
két kerék a lev

8. Takarja le a m
műanyag po
nedvességtől 
napi hőmérsé
Ne tárolja köz
helyen!
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A TÁROLÁS BEFEJEZÉSEKOR
1. Vegye le a takarót és tisztítsa meg a

motorkerékpárt.
2. Cseréljen olajat, ha a tárolás kezdete óta 4

hónapnál több idő telt el.
3. Szükség szerint töltse fel az akkumulátort.

Szerelje vissza az akkumulátort.
4. Ha több mint 2 hónapon keresztül tárolta,

keresse fel márkakereskedőjét, hogy
engedje le és cserélje le az üzemanyagot.

5. Végezze el az összes Elindulás előtti ellen-
őrzést (43. oldal).

6. Tegyen forgalommentes helyen néhány
lassú próbakört.



sérülés vagy nem biztos a 
en, abban az esetben csak 
n közlekedjen. Előfordulhat, 
zonnal nem lehet 
 minden esetben amint 
se át motorkerékpárját 
ében. Balesetet követően 
 márkakereskedőjét, hogy 
t és futóműelemeket.
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A VÁRATLAN HELYZETEK KEZELÉSE
BALESET ESETÉN
Baleset esetén az elsődleges szempont a sze-
mélyi sérülések ellátása kell, hogy legyen. Ha 
bárki megsérült, vizsgálja meg a sérülések 
súlyosságát, majd döntsön arról, hogy biz-
tonságosan folytathatja-e útját. Ha nem tud 
biztonságosan továbbhaladni, küldjön valakit 
segítségért. Ne haladjon tovább, ha ezzel 
további sérüléseket kockáztat!
Amennyiben úgy dönt, hogy biztonságosan 
folytathatja útját, először vizsgálja meg 
motorkerékpárja állapotát. Ha a motor még 
jár, állítsa le és nézze át alaposan, vajon szivá-
rog-e valamilyen folyadék, valamint elle-
nőrizze a kritikus anyák és csavarok 
meghúzását és a kormány, a kezelőszervek, a 
fékek és a kerekek épségét.

Ha nincsen nagy 
sérülés mértékéb
lassan és óvatosa
hogy a sérülést a
észrevenni, ezért
lehet, ellenőriztes
márkakereskedés
mindig kérje meg
ellenőrizze a váza
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A motor járása időnként 
egyenetlenné válik
Amennyiben az üzemanyag-szivattyú 
eldugul, a motor járása egyenetlenné válik.
Ezen hibajelenség esetén folytathatja az útját.
Amennyiben a motor járása egyenetlen 
marad megfelelő üzemanyag-mennyiség 
esetén is, abban az esetben keresse fel 
márkakereskedőjét ellenőrzés céljából.



(69,7 in)
(73,0 in)
29,1 in)
30,3 in)

(39,4 in)
(42,1 in)
(48,0 in)
(49,4 in)

 Imp qt)
 qt)

 Imp gal)
azó benzin
tása tilos!
6 lb)
4 lb)
0 lb)
2 lb)
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SPECIFIKÁCIÓK
MÉRETEK

Teljes hossz CRF125F: 1770 mm 
CRF125FB: 1855 mm 

Teljes szélesség CRF125F: 740 mm (
CRF125FB: 770 mm (

Teljes magasság CRF125F: 1000 mm 
CRF125FB: 1070 mm 

Tengelytáv CRF125F: 1220 mm 
CRF125FB: 1255 mm 

FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK
Motorolaj Leeresztés után 0,85  (0,90 US qt, 0,75

Szétszerelés után 1,0  (1,1 US qt, 0,9 Imp
Üzemanyagtank 3,7  (0,98 US gal, 0,81
Alkoholtartalmú üzemanyag Max.10% etanolt tartalm
Szállítható személyek száma Csak vezető, utas szállí
A teljes terhelhetőség CRF125F: 80 kg (17

CRF125FB: 88 kg (19
Műszakilag engedélyezett CRF125F: 168 kg (37
maximális súly CRF125FB: 178 kg (39
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2,28 in)

4 in)

04 in)
06 in)

2 in)
7 in)
M/C 40M
M/C 42M
M/C 49M
M/C 51M
MOTOR
Furat x löket 52,4 × 57,9 mm (2,06 × 
Sűrítési viszony 9,0:1
Hengerűrtartalom 125 cm3 (7,6 cu-in)
Gyújtógyertya
    Standard CPR6EA-9 (NGK)

Gyertyahézag 0,8 – 0,9 mm (0,03 – 0,0
Alapjárat 1400 ±100 min-1 (rpm)

Szelephézag (hidegen) Szívó 0,10 mm (0,0
Kipufogó 0,15 mm (0,0

VÁZ ÉS FUTÓMŰ
Villaszög 27° 30’
Utánfutás CRF125F: 81 mm (3,

CRF125FB: 94 mm (3,
Gumiabroncsméret, első CRF125F: 70/100-17

CRF125FB: 70/100-19
Gumiabroncsméret, hátsó CRF125F: 90/100-14

CRF125FB: 90/100-16
Gumiabroncstípus diagonál, tömlős
Gumiabroncsméret, első CRF125F: 17 × 1,4

CRF125FB: 19 × 1,4
Gumiabroncsméret, hátsó CRF125F: 14 × 1,85

CRF125FB: 16 × 1,85



,2 Ah (20 HR)
m)
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ERŐÁTVITEL
Primer áttétel 3,250
Áttételek 1. 3,181

2. 1,705
3. 1,238
4. 0,916

Végkihajtás CRF125F: 3,538
CRF125FB: 3,769

ELEKTROMOS RENDSZER
Akkumulátor YTZ4V

12 V – 3,0 Ah (10 HR)/3
Generátor 0,125 kW/5 000 min-1 (rp

BIZTOSÍTÉK
Főbiztosíték 15 A
Kiegészítő biztosíték 5 A
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rtéket

rtéket
Zajszint és vibrációk (csak ED típus)
Zajszint 76 dB(A)
EN16029
Üzemeltetési feltételek: „A” melléklet
A mérés bizonytalansága 3 dB(A)

Vibráció az ülésen Nem lépi túl a 0,5 m/s2 é
EN1032
Üzemeltetési feltételek: UN R41,
állóhelyzeti zajkibocsátás
A mérés bizonytalansága N/A

Vibráció a markolaton Nem lépi túl a 2,5 m/s2 é
ISO5349 : 2001
Üzemeltetési feltételek: UN R41,
állóhelyzeti zajkibocsátás
A mérés bizonytalansága N/A
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A GYÁRTÓ ÉS AZ EURÓPAI PIAC HIVATALOS KÉPV

Gyártó
Sundiro Honda Motorcycle Co.
No. 188, Jiasong Middle Road, 
Huaxin, Qingpu District, Shang
Kína

A gyártó és az európai piac 
hivatalos képviselője

Honda Motor Europe Ltd - Aal
Wijngaardveld 1 (Noord V) 
9300 Aalst - Belgium

A gyártó és az Egyesült 
Királyság piacának hivatalos 
képviselője

HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire
RG12 1HL, United Kingdom
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HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉSEK

Csak vezető! Tilos az utasszállítás!
Az Ön motorkerékpárja csak terephasználatra 
készült. A motorkerékpár használata közterületen, 
országúton vagy autópályán nem megengedett!
Gyermekek ezt a motorkerékpárt csak felnőtt 
felügyelete mellett használhatják!
Ha a motorkerékpárt 6 évesnél fiatalabb személy 
vezeti, az súlyos sérülést vagy halálos balesetet 
okozhat.
NE vezesse ezt a motorkerékpárt, ha még nem 
töltötte be a 6. életévét!
Biztonsága érdekében mindig viseljen bukósisa-
kot, szemvédőt és teljes védő ruházatot.
Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban 
található utasításokat.

32K28B40HU

HONDA MOTOR EUROPE LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 1.

www.honda.hu
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