
Honda NT700V és NT700VA KEZELÉSI KÖNYV  
és 

 a végén eredeti HONDA összeszerelési rajzok 
 

A kiadvány minden információja a nyomdába adás előtti állapotot tükrözi. A HONDA MOTOR CO 
LTD. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés és minden kötelezettség nélkül 
módosításokat hajtson végre. 
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS 

• UTASSZÁLLÍTÁS 
Ezt a motorkerékpárt a vezető és egy utas szállítására tervezlek. Ne lépje túl az engedélyezett 
maximális tömeget, amelyet feltüntettek a járművön. 

• CSAK KIÉPÍTETT ÚTON HASZNÁLJA A MOTORKERÉKPÁRT! 
Ezt a motorkerékpárt kizárólag kiépített úton való használatra tervezték. 

• OLVASSA EL FIGYELMESEN ÚTMUTATÓNKAT! 
Fordítson különös figyelmet a biztonsági magyarázatokra, melyek a kezelési könyvben szerepelnek. 
Ezek a magyarázatok a „Biztonsági magyarázatok" című fejezetben találhatóak a „Tartalom" előtt. 

Ez a használati útmutató a motorkerékpár szerves részét képezi, eladásakor adja át az új tulajdonosnak! 
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ÜDVÖZÖLJÜK! 
Nagyon fontos elsajátítania a motorkerékpár tökéletes és biztonságos kezelését, hogy mindig mindenkor 
zavartalanul élvezhesse a motorkerékpárja által nyújtott kalandokat. Száguldás közben egy olyan 
motorkerékpár köti az úthoz, amely bármely másiknál jobban reagál az Ön utasításira. A gépkocsitól eltérően 
itt azonban nincs védelmet nyújtó fém karosszéria. Akárcsak a repülőgép esetében, az elindulás előtti 
ellenőrzés és a rendszeres karbantartás nagyon fontos az Ön biztonsága szempontjából. Jutalma a teljes 
szabadság. 

Annak érdekében, hogy biztonságban vállalhassa a kihívásokat, és teljes ménekben élvezhesse kalandot, 
alaposan ismerkedjen meg ezzel a kezelési kézikönyvvel, még MIELŐTT RÁÜLNE A 
MOTORKERÉKPÁRRA. 
 
A kezelési könyv olvasása közben, ha  MEGJEGYZÉS  címszóra bukkan, különös odafigyeléssel tekintse át, mert 
az ott található információ segít elkerülni, hogy sérüléseket okozzon motorjában, egyéb tárgyakban vagy pedig 
a környezetben. 

Amikor bármilyen karbantartás vagy javítás válik szükségessé, ne feledje, hogy a Honda márkakereskedők 
ismerik legjobban a motorkerékpárt. Amennyiben Ön rendelkezik a megfelelő műszaki ismeretekkel és a 
szükséges szerszámokkal, a Honda márkakereskedő a rendelkezésére bocsáthatja javítási útmutatót, hogy 
megkönnyítse a karbantartást és a javítást. 

Jó utat kívánunk, és köszönjük, hogy a Hondát választotta! 
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A következő kódok jelölik a megfelelő országokat 

NTV700V 

E Anglia 

F Francia ország 

ED (Európai eladások) 

U Ausztrália 

 

NTV700VA 

E Anglia 

F Francia ország 

ED (Európai eladások) 

• Ez a jelölés változhat egyes országokban. 

További információkat a motorkerékpárok műszaki adatairól, a magyar és az európai márkakereskedői 
hálózatról az alábbi weboldalon találhat: www.honda-eu.it 

BEV.4. 

http://www.honda-eu.it/


NÉHÁNY SZÓ A BIZTONSÁGRÓL 

Az Ön és mások biztonsága valamint a motorkerékpár biztonságos kezelése egy igen jelentős felelősség. 

Az Ön biztonsága érdekében útmutatásokkal, felhívásokkal és figyelmeztetésekkel szolgálunk motorján és 
itt a kezelési könyvben, amelyek az Ön és mások biztonságát szolgálják, 

Természetesen lehetetlen minden bekövetkezhető veszélyre figyelmeztetni Önt, így fontos, hogy a saját jó 
ítélőképességére is támaszkodjon. 

A biztonsági felhívások különböző formákban jutnak el önhöz, ilyenek:  

Biztonsági matricák - a motoron 

Biztonsági figyelmeztetések - egy felkiáltó jel az egyik szó kíséretében VESZÉLY, VIGYÁZAT, 
FIGYELEM. 

A szavak jelentése: 
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  !  VESZÉLY  
Azt Jelzi, hogy amennyiben ezeket az utasításokat nem tartja be, halálos kimenetelű vagy komoly 
sérüléssel járó balesetnek teszi ki magát. 
 

  !  VIGYÁZAT 

 

Azt jelzi, hogy amennyiben ezeket az utasításokat nem tartja be, 
sérüléssel Járó, vagy halálos kimenetelű balesetnek teheti ki magát.

 

  !  FIGYELEM  

Baleset veszélyét, vagy a motor károsodását kockáztatja, ha nem tartja be ezt az utasítást. 

• Biztonsági címszó - fontos biztonsági emlékeztető vagy fontos biztonsági elővigyázatosság. 
• Biztonsági fejezet - úgy, mint a Motorkerékpár biztonság. 
• Használati utasítás - a motor helyes és biztonságos használatát mondja el. 

A használati utasítás nagyon sok biztonsági előírást tartalmaz - olvassa el figyelmesen! 
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KEZELÉS 

Oldal 
1  A MOTOROZÁS BIZTONSÁGA 

1  A biztonságos motorozás szabályai 
2.  Óvintézkedések 
4. Terhelés és tartozékok 

8  AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE 
11   A kijelzők és műszerek 

27  FŐEGYSÉGEK (A motorkerékpár kezeléséhez szükséges információk) 
27 Futómű  
29 Fékek 
32 Tengelykapcsoló 
34 Hűtőfolyadék 
36 Üzemanyag 
39 Motorolaj 
40 Kardánhajtás olaj 
41 Tömlő nélküli gumiabroncsok 

47 EGYES KEZELŐSZERVEK 

47 Gyújtáskapcsoló 
48 Kulcsok 
50 Immobilizer rendszer (HISS)  
53 Kezelőszervek a jobb oldali kormányszáron  
55 Kezelőszervek a bal oldali kormányszáron 
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56 SZERELVÉNYEK 
(A motorkerékpár vezetéséhez nem szükséges információk) 

56 Kormányzár 
57 Ülés 
58 Sisaktartó 
59 Szélvédő magasság beállítás 
60 Dokumentum tartó 
61 Tárolórekesz az U-lakat részére 
62 Oldal takaró 
63 Közép idom fedél 
64 Hátsó sárvédő 
66 Idom zsebek 
68 Oldaldobozok 
69 Fényszóró magasságálló 

70 KEZELÉS 

70 Használat előtti átvizsgálás 
72 A motor beindítása 
75 Bejáratás 
76 Motorozás 
78 Fékezés 
82 Parkolás 
83 Lopás gátló ötletek 
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KARBANTARTÁS 
Oldal 
84 KARBANTARTÁS 

84 Karbantartás fontossága 
85 Biztonságos karbantartás 
86 Biztonsági óvintézkedések 
87 Karbantartási terv 
 

90 Szerszámkészlet 
91 Azonosító számok 
92 Színkód 
93 Levegőszűrő 
95 Motorolaj 
100 Gyújtógyertyák 
102 Kardánhajtás olaj 
103 Gázkar kezelés 
104 Hűtőfolyadék 
105 Első és hátsó futómű ellenőrzése 
106 Oldaltámasz 
107 A kerék kiszerelése  
114 Fékbetét-kopás 
116 Akkumulátor  
118 Biztosítékcsere 
121 Féklámpa kapcsoló beállítás 
122 Izzócsere 

127  TISZTÍTÁS 
131  TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ 

131  Tárolás 
133  Újra üzembe helyezés 

134  MŰSZAKI ADATOK 
138  KATALIZÁTOR 
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A MOTOROZÁS BIZTONSÁGA 
 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ 
Motorja éveken át jól és biztonságban fogja Önt 
szolgálni, ha felelősségteljesen betartja a biztonsági 
szabályokat, és odafigyeléssel közlekedik. 

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 bukósisakot! 
Ez egy bizonyított tény, hogy a bukósisak nagyban 
csökkenti a súlyos fejsérülések számát. Mindig 
viseljen biztonságig elfogadott bukósisakot, és 
győződjön meg arról, hogy utasa is viseljen. Szintén 
ajánljuk a szemvédő, magas szárú, erős csizma, 
kesztyű és egyéb védőruha viselését (2. oldal) 
 

Tegye önmagát jól láthatóvá. 
Néhány autóvezető nem veszi észre a motorost, 
mivel nem számít rá. Tegye jól láthatóvá magát, 
nehogy önhibáján kívül baleset áldozata legyen. 
Viseljen világos vagy fényvisszaverő ruhát, ne 
tartózkodjon az autóvezető látómezőjének holtterében, 
mindig időben jelezzen irány változtatáskor, és ha 
szükséges használja a dudát figyelemfelkeltésre. 

Saját képességeinek és tudásának megfelelően 
motorozzon. 
Saját tudásunkon és képességeinken felüli motorozás 
a másik nagyon gyakori okozója a baleseteknek. Soha 
ne hagyja ezt figyelmen kívül, és az időjárási ós 
útviszonyokat sem! Ne vezessen alkohol, bizonyos 
gyógyszerek hatása alatt és vegye figyelembe hogy a 
fáradtság ós figyelmetlenség, erősen csökkenti a jó 
döntőképességet és reakcióidőt 
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Óvintézkedések  
Soha ne fogyasszon alkoholt motorozás előtt 
Az alkoholfogyasztás és motorozás nem egyeztethető 
össze. Egyetlen ital elég, hogy csökkenjenek a 
képességei és növekedjen a reakció ideje. Minden 
egyes itallal négyzetes arányban növekszik a reakció 
ideje. 

Tartsa járművét jó kondícióban. 
Biztonsága érdekében minden motorozás előtt 
ellenőrizze motorkerékpárja állapotát. Soha ne terhelje 
túl a motorkerékpárt, és csak olyan kiegészítőket, 
alkatrészekéi használjon, amelyeket a Honda 
jóváhagyott. (Részletek a 4. oldalon.) 

 

Védőruházat 

Saját biztonsága érdekében mindig viseljen 
biztonságilag elfogadott bukósisakot, szemvédőt, magas 
szárú, erős csizmát, kesztyűt, hosszú szára nadrágot, 
kabátot minden motorozás alkalmával. A védő 
ruházat nem nyújt tökéletes védelmet, de 
nagymértékben lecsökkenti a sérülések mértékét. A 
következőkben segítséget nyújtunk a megfelelő 
védőruházat kiválasztásához 
 

 ! VIGYÁZAT   
A bukósisak hiánya megnöveli a komoly sérülések és 
elhalálozások számát 
 
Győződjön meg róla, hogy Ön és utasa megfelelő 
bukósisakot, szemvédelmet és teljes védőruházatot 
visel. 
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Bukósisak és szemvédelem 
A bukósisak a legfontosabb része a 
védőfelszerelésnek, meri lecsökkentik a komoly 
fejsérülések esélyét. A bukósisak mérete nagyon 
fontos, kényelmesnek és pontosan fejre illőnek kell 
lennie. A feltűnő színekkel tarkított sisak előnyösen 
befolyásolja a jól láthatóságot. 
Az elöl nyitott bukósisak, kevesebb védelmet nyújt, 
mint a teljes, és szükséges a védőszemüveg viselése. 
Teljes bukósisak esetében a plexit hajtsuk le a szem és 
a látás védelmére 

Egyéb biztonsági felszerelés 
A bukósisakon és szemvédelmen kívül szintén 
ajánlott védőfelszerelés: 
• Erős, magas szárú csizma nem csúszós talprésszel 

a láb és boka védelmére. 
• Bőrkesztyű, amely melegen tartja a kezeket 

és megvéd különböző séfülésektől, úgy, mint 
karcolások, vágások, csúszási égések. 

• Az egyrészes bőrruhának, kabátnak nem 
csak a védelmet kell ellátnia, de kényelmesnek is 
kell lennie. Élénk színű, fényvisszaverő ruházat 
segít a jól láthatóságban. Soha ne viseljen olyan 
laza ruhadarabot, amely beakadhat a motor 
bármely részébe. 
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TERHELÉS ÉS TARTOZÉKOK 

 
TERHELÉS ÉS TARTOZÉKOK 
Motorkerékpárját két személy, a vezető és utasa 
számára tervezték. Ha utast szállít, a gyorsítás és 
fékezés kissé megváltozhat. Ha motorkerékpárját jó 
állapotban tartja jó gumiabroncsokkal és fékekkel, 
biztonságosan közlekedhet utasával és a megengedett 
poggyász súlyával terhelve is. 

A poggyász súlyhatár meghaladása vagy a nem 
kiegyensúlyozottan, biztosan felszerelt poggyász 
súlyosan befolyásolhatja a motorkerékpár 
stabilitását, irányíthatóságát, fékezését. Nem Honda 
kiegészítők, helytelen átalakítások, szintén negatív 
irányban befolyásolják a biztonságos motorozást.
 

 A következő bekezdések pontos információkat 
adnak a terhelésről, kiegészítőkről és 
változtatásokról. 
 

Terhelés 

Hogy mennyi poggyászt és milyen módon helyez fel 
motorkerékpárjára nagymértékben, befolyásolja 
biztonságát. Ha utassal vagy csomagokkal 
motorozik, tisztában kell lennie a következőkkel 
 

  !  VIGYÁZAT  

Túlterhelés vagy nem megfelelő felerősítés 
súlyos vagy halálos balesetet okozhat. 

Kövesse a súlyhatárokat és felerősítési 
szabályokat, amelyeket a következő részben 
talál. 
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Terhelés 
A következők a terhelési súlyhatárok az ön 
motorkerékpárjához. A teljes terhelhetőség: 
 

197 kg 
Magában foglalja a vezető, utasa, minden csomag és 
kiegészítők teljes tömegét. 

A poggyász súlya önmagában ne 
haladja meg a 

27 kg-ot. 
 

Tanácsok a csomagok felszereléséhez. 
Az ön motorkerékpárja két személy számára készült- 
Ha nem szállít utast, kisebb csomagot erősíthet a 
hátsó ülésre. 

Ha több csomagot szeretne szállítani, kérjen tanácsot 
Honda márkakereskedőiétől és olvassa el a 
kiegészítőkről szóló fejezetet a 6. oldalon. 

A nem kiegyensúlyozottan, biztonságosan felszerelt 
poggyász súlyosan befolyásolhatja a motorkerékpár 
stabilitását, irányíthatóságát, fékezését. Ha 
poggyásszal motorozik, csökkentse sebességet, ne 
lépje túl a 130km/h-t. 
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Mindig kövesse a következő szabályokat, amikor 
utast vagy poggyászt szállít.  
• Ellenőrizze a keréknyomást. (41. oldal) 
• Ha a szokásosnál súlyosabb poggyászt szállít, 

lehetséges, hogy szükség van a hátsó futómű  
(27. oldal) beállítására. 

• Alapos ellenőrzéssel előzze meg, hogy egy 
elszabadult csomag vagy tárgy balesetet 
okozzon. 

• A poggyászt és a tartozékokat alacsonyan, a 
motorkerékpár tömegközéppontjához közel 
helyezze el. 

• Az egyensúly érdekében egyformán terhelje 
meg a motorkerékpár két oldalát. 

 

Kiegészítők és átalakítások 
Motorkerékpárjának átalakítása nem Honda 
kiegészítőkkel, alkatrészekkel veszélyt okozhatnak. 
Mielőtt átalakításokat végezne, vagy kiegészítőket 
szerelne fel, olvassa el a következő tanácsokat. 
 

!  VIGYÁZAT 

Nem megfelelő kiegészítők és alkatrészek súlyos 
vagy halálos balesetet okozhatnak. 
Kövesse az átalakítási és kiegészítőkről szóló 
instrukciókat ebben a kezelési könyvben  
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Kiegészítők 
Határozottan ajánljuk, hogy eredeti Honda 
tartozékokat használjon, melyek külön ehhez a 
motorkerékpárhoz lettek tervezve és tesztelve. 
Mivel a gyárnak nem áll módjában minden egyéb 
tartozékot bevizsgálni, a nem eredeti Honda 
tartozékok helyes kiválasztásáért, felszereléséért és 
használatáért Ön viseli a személyes felelősséget. Kérje 
ki Honda márkakereskedője véleményét és tartsa be a 
következő útmutatásokat. 

• Gondosan ellenőrizze, hogy a tartozék nem takarja 
e el valamelyik világítótestei, nem csökkenti-e a 
szabad magasságot és a bedönthetőséget, nem 
korlátozza-e a rugózást, a kormányzást vagy a 
kezelőszervek működését. 

• Ne szereljen fel olyan elektromos tartozékot, 
amely túllépné a motorkerékpár elektromos 
berendezésének teljesítőképességét (137. oldal). 
Egy biztosítók kiolvadása veszélyt idézhet elő 
azáltal, hogy megfoszthatja Önt a világítástól vagy 
a motor teljesítményétől. 

 

• Ezt a motorkerékpárt nem arra tervezték, hogy 
oldalkocsit vagy utánfutót szereljenek rá. Énnek 
megszegése súlyosan rontaná vezethetőségét 

Átalakítások 
Határozottan ajánljuk, hogy ne távolítson el 
semmiféle eredeti alkatrészt, ne végezzen a 
motorkerékpáron átalakításokat, amelyek 
megváltoztatnák eredeti külsejét vagy működését. 
Az ilyen változtatások komolyan befolyásolhatják a 
motorkerékpár irányíthatóságát, stabilitását, 
fékhatását ezzel balesetveszélyessé téve azt. 
 
A világítás, a kipufogórendszer és a káros anyag 
kibocsátást szabályzó rendszer eltávolítása, 
átalakítása szintén illegálissá teszik a motorkerékpárt 
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MŰSZEREK ÉS JELZŐLÁMPÁK 
A műszerek és visszajelzők a műszerpanelen 
helyezkednek el. 
Funkcióikat megtalálja a következő oldalak 
táblázataiban. 

(1)Üzemanyag szintjelző 

(2) Sebességmérő 
(3) Bal oldali irányjelző visszajelző 
(4) Üres fokozat jelző 
(5)Multifunkcionális kijelző 
(6)PGM-FI meghibásodás visszajelző 
(7)Jobb oldali irányjelző visszajelző 
 

(8) Fordulatszámmérő 
(9) Fordulatszámmérő piros zóna 

 

(10) Hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző 
(11) Távfény visszajelző 
(12) SET gomb 
 

(13) Blokkolásgátló rendszer (ABS) (NT700VA) 
(14) Imnmobilizer rendszer (HISS) visszajelző 
(15)SEL gomb  
(16) Alacsony olajnyomás visszajelző 
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Sorszám Leírás Funkció 

1 Üzemanyag szintjelző Az üzemanyagtankban még hátralevő 
üzemanyag mennyiségét mutatja (20. oldal). A 
gyújtás ráadását követően a mutató végighalad 
a skálán a maximumig, majd visszatér a 
megfelelő állapotba. 

2 Sebességmérő Az aktuális menetsebességet mutatja. A gyújtás 
ráadásai kővetően a mutató végighalad a skálán 
a maximumig, majd visszatér a megfelelő 
állapotba. 

3 Bal oldali irányjelző visszajelző (zöld) Balra történő irányjelzéskor villog. A gyújtás 
rátételét követően néhány másodpercig világít. 

4 Üres fokozat jelző (zöld) Világít, ha a sebességváltó üresben van. 
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Sorszám  Leírás Funkció 

5 Jobb oldali multifunkcionális kijelző A Kijelző az alábbi funkciókkal 
rendelkezik: Ellenőrző funkció (19. old.) 

 Kilométer számláló Az összes megtett kilométerszámot mutatja 
(22. old) 

 Napi számláló A és B Számlálja a megtett km-t utanként.(24. old.) 
 Pillanatnyi üzemanyag fogyasztás kijelző A pillanatnyi üzemanyag fogyasztást mutatja 

(23. oldal). 
 Átlag fogyasztás kijelző Nullázást követően az átlag fogyasztást mutatja 

(23. oldal) 
 Digitális óra Mutatja az órákat és perceket. (25. old) 
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6 PGM-FI jelzőlámpa (piros) Világít, ha a PGM-FI (Programmed Fuel Injection) 

benzinbefecskendező rendszerben valami nincs 
rendben. Néhány másodpercre ki kell gyulladnia, ha 
ráadják a gyújtást, és a motorleállító kapcsoló "RUN" 
helyzetben van. Ha bármikor máskor kigyulladna, 
csökkentse sebességét, és a lehető leghamarabb vigye 
Honda márkakereskedésbe a motorkerékpárt. 

7 Jobb oldali irányjelző visszajelző Jobbra történő irányjelzéskor villog. A gyújtás 
rátételét követően néhány másodpercig világit. 
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8 Fordulatszámmérő Mutatja a percenkénti fordulatszámot. A gyújtás 

ráadását követően a mutató végighalad a skálán a 
maximumig, majd visszatér a megtelelő állapotba. 

9 Fordulatszám mérő piros zóna Soha ne pörgesse a motort a fordulat számmérő piros 
zónájáig, bejáratás után sem. 

 
 

 
 

MEGJEGYZÉS 
A motor megsérülhet, ha túlpörgetik 
(fordulatszámmérő piros zóna) 

10 Hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző Kigyullad, amikor a hűtőfolyadék hőmérséklete 
meghaladja a megengedett hőmérsékletet. A gyújtás 
ráadását követően a mutató végighalad a skálán a 
maximumig, majd visszatér a megfelelő állapotba. 

11 Távfény visszajelző Világít, amikor a távfényre van kapcsolva. A gyújtás 
rátételét követően néhány másodpercig világít. 
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12 SET gomb A gomb az idő beállítására szolgál (25. 

oldal). 
13 Blokkolásgátló rendszer (ABS) visszajelző 

(piros) 
Normál esetben a visszajelző világit, amikor a 
kulcsot gyújtásra fordítja, majd elalszik, amikor 
gyorsabban motorozik mint 10km/h Ha a visszajelző 
nem alszik el. akkor hiba keletkezett az ABS 
rendszerben (61. oldal) 

14 Immobilizer rendszer (HISS) visszajelző 
lámpa (piros) 

Ez a lámpa néhány másodpercre felvillan, amikor 
rákapcsolja a gyújtást és a motorleállító gomb ON 
pozícióban van. Ha a megfelelően kódolt kulcs van 
behelyezve, a lámpa elalszik, ha nem, továbbra is ég 
és a motor nem indul. (50. old.) 
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15 SEL gomb Ezzel a gombbal nullázhatjuk a napi számlálót, 

állíthatjuk az időt választhatunk km számlálót vagy 
napi számlálót, pillanatnyi vagy átlag fogyasztás 
kijelzőt (22-26. oldal). 
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16 Alacsony olajnyomás jelző lámpa           

( piros) 
Világít, ha a motorolaj nyomása a normális alá süllyed 
Akkor gyullad ki, ha a gyújtást bekapcsolja és a motor 
nem, jár. Ki kell aludnia, ha a motor beindul kivéve, 
hogy az alapjárati fordulatszám környékén villoghat, ha 
a motor meleg. 
MEGJEGYZÉS  
Ha a motort elégtelen olajnyomással járatják, a motor 
súlyosan károsodhat. 
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Ellenőrző funkció 
Amikor a gyújtásra kapcsolunk, először a kijelzőn 
minden funkció és szám egyszerre megjelenik, amely 
megmutatja nekünk, hogy a folyadékkristály kijelző 
hibátlanul működik. (Kivéve digitális óra.) 

A „mph” (10) és a nmile” (1) mértékegység csak az 
E-típusokon jelenik meg. 
A digitális óra (2) és a napi számláló (3) lenullázódik, 
ha az akkumulátort eltávolítjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) „mph”/l 
(2) Digitális óra 
(3) Napi számláló 
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Üzemanyag szintjelző 
 
Amikor a mutató a píros zónába ér az üzemanyag 
szint alacsony és tankoljon, amint lehet. Amikor a 
mutató elért a piros zónát és a motorkerékpár 
függőlegesen áll az üzemanyagszínt mennyisége a 
tankban: 

2.84 liter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Üzemanyag szintjelző  
(2) Piros zóna 
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Hűtőfolyadék hőmérséklet kijelző 
A kijelző (1) a hűtőfolyadék hőmérsékletét mutatja. 

Ha a mutató kezd a C (hideg) (2) jelzés fölé 
mozdulni, a motor eléggé felmelegedett ahhoz, hogy 
el lehessen indulni. A normál üzemi tartomány a H 
és a C jelzések között van. Ha a mutató eléri a H 
(forró) (3) jelet, állítsa meg a motort, és ellenőrizze a 
hűtőfolyadék szintjét a tágulási tartályban. Olvassa át 
a 34-35. oldalon találtakat és ne motorozzon tovább, 
amíg a hibát el nem hárította. 
 

MEGJEGYZÉS 
A maximális üzemi hőmérséklet túllépése súlyos 
motorkárosodást okozhat. Kilométer számláló / napi 
számláló kijelző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Hűtőfolyadék hőmérő 
(2) C hideg jelzés 
(3) H forró jelzés 
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KILOMÉTER / NAPI SZÁMLÁLÓ KIJELZŐ 
PILLANATNYI FOGYASZTÁS KIJELZŐ 
ÁTLAG FOGYASZTÁS KIJELZŐ 
A kijelző váltásához nyomja meg a SEL (1) gombot 
egymás után többször. 

KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ 
Az összesen megtett kilométert mutatja. 

NAP! SZÁMLÁLÓ 
Az utanként megtett kilométert mutatja. 

Kettő napi számláló létezik: A (3) és B (4). 
Az A és B számláló közötti váltáshoz nyomja 
meg a SEL gombot 
 
A napi számláló lenullázásához nyomja le és tartsa 
lenyomva a SEL gombot a napi számláló A vagy B 
módozatban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. SEL gomb  
2. Kilométer számláló 
3. Napi számláló A 
4. Napi számláló B 
5. Pillanatnyi fogyasztás ki 
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PILLANATNYI FOGYASZTÁS KIJELZŐ 
A motor működése mellett 3 másodperces 
intervallumokban mutatja a pillanatnyi fogyasztás 
mértékét. Ha a motorkerékpár megállt a „--.-„ látható 
a kijelzőn. 
A kijelzett fogyasztás eltérhet a tényleges 
fogyasztástól. 

ÁTLAG FOGYASZTÁS KIJELZŐ 
A nullázást követően 15 másodperces 
intervallumokban mutatja a pillanatnyi fogyasztás 
mértékét. 
A kijelzett fogyasztás eltérhet a tényleges 
fogyasztástól. 
 

Az átlag fogyasztás nullázásához nyomja meg és 
tartsa lenyomva a SEL (1) gombot mialatt a kijelző 
átlag fogyasztás funkcióban van. 

Amennyiben az akkumulátort eltávolítják az átlag 
fogyasztás kijelző, nullázódik. 
 
 
 
 
 
 
 

(1) SEL gomb 
(6) Átlag fogyasztás kijelző 
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Kilométer és Üzemanyag fogyasztás kijelző 
váltás 

A pillanatnyi/átlag fogyasztás kijelző vagy „km/l" 
vagy „1/100km" értéket mutathat. 
A váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a SEL 
(1) gombot több mint 2 másodpercig mialatt a 
kijelző pillanatnyi fogyasztás (5) módban 
van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) SEL gomb 
(5) Pillanatnyi fogyasztás kijelző 
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Digitális óra 
A digitális óra, az órát és percet mutatja. 
Beállításához kövesse a következőket: 

1. Tegye rá a gyújtást. 
2. Nyomja meg a SEL (2) és SET (3) gombokat 
több mint 2 másodpercig. Az óra beállítás módba áll 
át és az óra érték a kijelzőn villogni kezd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Digitálisóra  
(2) SEL gomb 
(3) SET gomb 

3. Az óra beállításhoz nyomja a SEL gombot, 
amíg a kívánt érték, meg nem jelenik a kijelzőn. 
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4 Nyomja meg a SET gombot. A perc érték 

villogni kezd a kijelzőn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A perc beállításhoz nyomja meg a SEL gombot, 
amíg a kívánt érték meg nem jelenik a kijelzőn. A 
perc kijelző amennyiben elérte a „60" értéket 
visszatér „00" értékre, anélkül, hogy az óra 
beállítását módosítaná. 
• A gomb minden egyes megnyomására a perc 

érték egyesével változik. 
• Ha a gombot folyamatosan lenyomva tartja a perc 

érték gyorsan, változik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. A beállítás rögzítéséhez nyomja meg a SET 
gombot vagy kapcsolja le a gyújtást. Amennyiben a 
gombot nem nyomja meg 30 másodpercig abban az 
esetben a beállítás törlődik. 

26 
 



 
FŐBB RÉSZEK 
(a vezetéshez szükséges információk) 
 
FUTÓMŰ 
 
HÁTSÓ FUTÓMŰ 
A hátsó futómű képes a megfelelő motorozási 
kényelmet és biztonságot nyújtani különböző 
utas/motoros súlynál és külső motorozási 
követelmények esetén is a rúgó előfeszítés 
állíthatóságával. 
 

Rúgó előfeszítés: 
Ezen a modellen a rúgó előfeszítés a baloldalon 
állítható. 
A rúgó előfeszítést 40 fokozatban lehet a terhelésnek 
és motorozási körülményeknek megfelelően 
beállítani. 
 
A hátsó rúgóstag beállításához forgassa a beállító 
gombot (1). 
 
Csökkentés (ALACSONY): 
Forgassa az állítócsavart az óramutatóval ellentétesen 
a LOW irányba, ha kicsi a terhelés és jó az út. 
Növelés ( MAGAS): 
Forgassa az állítócsavart az óramutatóval egyezően a 
HIGH irányba, ha feszes rúgózást akar, és ha rossz az 
út. 
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Futómű 
Alapbeállításba a következőképpen térhet vissza: 
 
1. Forgassa az állítócsavart (1) az óramutatóval 

ellentétesen addig, míg nem fordul tovább. Ez a 
leglágyabb beállítás. 

2. Majd forgassa a beállító csavart az óramutatóval 
egyezően 8 kattanásnyit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Rugó előfeszítés beállító gomb 
 

A hátsó rugóstag lengéscsillapítója nagynyomású 
nitrogéngázt tartalmaz. Ne próbálja meg szétszedni 
vagy Javítani a lengéscsillapítót, mert nem 
javítható, cserélni kell, ha elhasználódott. Ezt bízza 
Honda márkakereskedőjére. A jelen Kezelési 
könyvben található útmutatás a beállításra 
korlátozódnak 
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FÉKEK 
Mind az első, mind a hátsó fék hidraulikus 
tárcsafék. 
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 szivárog-e 
a folyadék. Ha a fékkar, illetve a fékpedál 
holtjátéka megnő, de a betétek nem koptak a 
megengedett határ alá, (114. oldal) akkor 
lehetséges, hogy a fékrendszer levegős lett, és 
légteleníteni kell. Ezt Honda márkakereskedőnél 
végeztesse el. 
 
Első fék fékfolyadék színt:  
A fékolaj szint ellenőrzéséhez a motort emelje 
álló pozícióba, A folyadéknak a LOWER 
(Alacsony szint) jelzés (1) felett kell lennie. Ha a 
jelzésnél van vagy alacsonyabb a folyadékszint, 
ellenőrizze a fékbetétek kopottságát (114. old.). 
 
 

Az elhasználódott fékbetéteket ki kell cserélni. Ha 
a fékbetétek nem kopottak, ellenőriztesse a 
fékrendszert esetleges szivárgás miatt 
 

Ajánljuk, hogy Honda DOT 4 fékfolyadékot 
használjon, zárt tartályból. 

Eleje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)LOWER (alacsony szint) jelzés 
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Első fékkar: 
A fékkar (1) vége és a kormány markolat közötti 
távolság a fékkar előrenyomásával és az állítócsavar 
(2) tekerésével szabályozható. Állítsa vonalba a 
fékkaron látható nyilat (3) a fékkaron található 
jelöléssel (4).  
Próbálja ki többször is a féket, a fékkar felengedése 
után a keréknek akadálytalanul kell forognia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fékkar   (3) Nyíl 
(2) Beállító   (4) Jelölés 
 

Egyéb ellenőrizendők: 
Nézzen utána, hogy nincs-e valahol szivárgás. 
Ellenőrizze, hogy nincs törés vagy repedés a 
fékcsöveken. 
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Hátsó fék fékfolyadék szint: 

A fékfolyadék tartály az ülés alatt található. Távolítsa 
el az ülése (57. oldal). 

A fékolaj szint ellenőrzéséhez a motort emelje álló 
pozícióba és vizsgálja meg a fékfolyadék szintjét. A 
folyadéknak az UPPER (legmagasabb szint) (1) és a 
LOWER (Alacsony szint) (2) jelzés között kell lennie. 
Ha a jelzésnél van vagy alacsonyabb a folyadékszint, 
ellenőrizze a fékbetétek állapotát (115. old.) 

Az elhasználódott fékbetéteket ki kell cserélni. Ha a 
fékbetétek nem kopottak, ellenőriztesse a fékrendszert 
esetleges szivárgás miatt. 

Ajánljuk, hogy Honda DOT 4 fékfolyadékot 
használjon, zárt tartályból. 

Egyéb ellenőrizendők: 
Nézzen utána, hogy nincs-e valahol szivárgás. 
Ellenőrizze, hogy nincs törés vagy repedés a 
fékcsöveken. 

Hátsó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) UPPER (Legmagasabb szint) jelzés  
(2) LOWER (Alacsony szint) jelzés 
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TENGELYKAPCSOLÓ 
A tengelykapcsoló beállítására lehet szükség, ha a 
motor lefullad, amikor sebességbe kapcsolják, vagy 
ha csúszik a kuplung, azaz a motorkerékpár 
gyorsulása elmarad a motor fordulatszámától. Kisebb 
beállításokra a tengelykapcsoló karnál (1) található 
állítócsavar (3) ad lehetőséget. 
 A kuplungkar normál holtjátéka 10-20 mm 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Tengelykapcsoló kar 
 

1. Lazítsa meg a záró anyát (2) és forgassa az 
állítócsavart (3). Húzza meg a záró anyát, (3) és 
ellenőrizze a beállítást. 

2. Ha az állítócsavart már majdnem teljesen 
kicsavarta, vagy nem sikerű) megfelelő holtjátékot 
elérni, akkor lazítsa meg a záró anyát (2) és 
csavarja be teljesen az állítócsavart (3). Húzza 
meg a záró anyát (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Záró anya (A) Holtjáték növelés 
(3) Állítócsavar (B) Holtjáték csökkentés 
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3. Lapítsa meg a záró anyát (4) a bowden alsó 

végónéi. Az állítócsavar (5) forgatásával állítsa be 
az előírt holtjátékot. Húzza meg a záró anyát (4) és 
ellenőrizze a beállítást. 

4. Indítsa be a motort, húzza be a kuplungkart és 
kapcsoljon sebességbe, A motor nem fulladhat le, 
és a motorkerékpár nem kúszhat. Fokozatosan 
engedje fel a tengelykapcsolókart és adjon gázt. 
A motorkerékpárnak finoman el kell indulnia, és 
egyenletesen kell gyorsulnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Záró anya   (A) Holtjáték növelés 
(5)Állítócsavar (B) Holtjáték csökkentés 
 

Ha nem sikerül jól a beállítás, vagy a tengely-
kapcsoló nem működik rendesen, forduljon Honda 
márkakereskedőhöz. 

Egyéb ellenőrzések: 
Ellenőrizze, hogy nincs-e a tengelykapcsoló 
bowdenen sérülés vagy olyan kopás, amely 
megszorulást vagy működési zavart okozhat. Az idő 
előtti kopás és a korrózió megakadályozására kenje 
meg a huzalt a kereskedelemben erre a célra kapható 
szerrel. 
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HŰTŐFOLYADÉK 
Ajánlott hűtőfolyadék 
A tulajdonos feladata, hogy megakadályozza a 
hűtőfolyadék befagyását, túlmelegedését, illetve a 
korróziót. Csak kiváló minőségű, etilénglikol 
fagyállót és korrózióvédő adalékot tartalmazó, 
alumínium motorhoz való hűtőfolyadékot használjon. 
(LÁSD A HŰTŐFOLYADÉK-TARTÁLY 
CÍMKÉJÉT.) 

A fagyálló oldathoz csak lágy ivóvizet vagy 
desztillált vizet használjon. A kemény, nagy ásványi 
anyag tartalmú, vagy sós víz árthat az alumínium 
motornak. 

A szilikát tartalmú hűtővizek használata korai kopást 
eredményezhet a vízpumpában, és elzáródásokat a 
radiátor csövecskékben. Csapvíz használata 
motorsérüléshez vezethet. 
 

Gyárilag 50/50 arányú fagyálló és desztillált víz 
keveréket töltenek be. Ez többnyire megfelel az 
üzemeltetési hőmérsékletnek, és jól véd a korróziótól. 
A nagyobb fagyálló koncentráció csökkenti a 
hűtőteljesítményt és csak akkor ajánlatos, ha különös 
fagyvédelemre van szükség. 40 százaléknál kevesebb 
fagyállót tartalmazó oldat nem biztosít kellő 
korrózióvédelmet. Fagyos időjárás esetén ellenőrizze 
gyakran a hűtőrendszert, és ha kell, keverjen bele 
több fagyállót (maximum 60 százalékig). 
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Ellenőrzés 
A tágulási tartály a jobb oldali közép burkolat 
mögött található A hűtőfolyadék szintjét a 
kiegyenlítő tartályban (1) akkor ellenőrizze, ha a 
motor üzem meleg és a motorkerékpár 
függőlegesen áll. Ha a hűtőfolyadék szintje a 
LOWER (alsó) szintjelzés (2) alatt van, vegye le 
a jobb oldali közép idomot (63. oldal) és a 
tartály sapkáját (3). Töltsön be hűtőfolyadékot az 
UPPER (felső) szintjelzésig (4). A 
hűtőfolyadékot mindig a kiegyenlítő tartályba 
töltse be, soha ne vegye le a hűtősapkát. Ha a 
kiegyenlítő tartály üres, vagy ha túlzott a 
hűtőfolyadék veszteség, ellenőrizze, nincs-e 
szivárgás és végeztesse el a javítást Honda 
márkakereskedőnél. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kiegyenlítő tartály 
(2) LOWER Alacsony szintjelzés 
(3) Tartály sapka 
(4) UPPER Magas szintjelzés 
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ÜZEMANYAG 

Üzemanyagtartály 
Az üzemanyagtartály űrtartalma a tartalékot is 
beszámítva 19,7 liter. 
A tanksapka (1) nyitásához dugja be a 

gyújtáskulcsot, (2) és fordítsa el az óramutató 
járásának irányában. A csuklós tanksapka felpattan. 
Ne töltse túl a tankot, ne kerüljön üzemanyag a tank 
szájához (3). 
Tankolás után csukja le a tanksapkát, nyomja e a 
betöltőnyílásba, míg bekattan, és zárja be. egye ki a 
kulcsot. 

!  VIGYÁZAT 
A benzin egy rendkívül gyúlékony és 
robbanásveszélyes anyag. Üzemanyaggal való 
kapcsolatba kerüléskor magas az égés és 
robbanás veszélye. 
• Állítsa le a motort és mindenféle hőt, szikrát 

vagy tüzet tartson távol. 
• Csak szabadlevegőn tankoljon. 
• Azonnal törölje fel a kicsepegett üzemanyagot. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tanksapka 
(2) Gyújtáskulcs 
(3) Töltőnyílás nyak 
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Használjon legalább 91 oktánszámú ólommentes 
üzemanyagot. 
Az ólmos üzemanyag használata korai károsodást 
okoz a katalizátorban. 

MEGJEGYZÉS 
Ha állandó fordulatszámon, normál motorterhelés 
esetén csörgést észlel használjon más minőségű 
benzint. Ha a csörgés fennmarad, forduljon a Honda 
márkakereskedőhöz. Ha ezt elmulasztja, az nem 
rendeltetésszerű használatnak minősül, és mint 
ilyenre, nem érvényes a Honda garanciája. 
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Alkoholtartalmú benzin 
Ha alkoholtartalmú benzint (gasohol) használ, 
ügyeljen, hogy annak oktánszáma legalább a Honda 
által ajánlott legyen. Kétféle „gasohol" létezik: ez 
egyik etanolt (etilalkohol), a másik metanolt 
(metilalkohol, faszesz) tartalmaz. Ne használjon 10 
százaléknál több etanolt tartalmazó benzint Ne 
használjon olyan metanol tartalmú benzint, 
amelyben nincs korrózió gátló adalék. 5 százaléknál 
nagyobb metanol tartalmú benzint akkor se 
használjon, ha az adalékolt. 
 

Alkoholtartalmú benzin használatából eredő üzem 
anyagrendszer-károsodásra vagy motorteljesítmény-
csökkenésre nem vonatkozik a garancia. A Honda 
nem adhatja hozzájárulását metanol tartalmú benzinek 
használatához, mivel azok alkalmassága még nem 
teljesen igazolt. Mielőtt ismeretlen benzinkútnál 
tankol, győződjön meg, hogy van-e a benzinben 
alkohol. Ha van, tudja meg annak minőségét és 
részarányát. Ha alkoholtartalmú (vagy ilyen gyanút 
keltő) benzint használ, és kedvezőtlen működési 
tünetek mutatkoznak, álljon át alkoholt nem 
tartalmazó benzin használatára. 
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MOTOROLAJ 
Motorolaj szint ellenőrzés Ellenőrizze a motor 
olajszintjét minden nap, motorozás előtt. 
A szintnek a nívó pálca (3) felső (1) és a/só (2) jelzés 
között kell lennie, 
1. Indítsa be a motort és járassa alapjáraton néhány 

(3-5) percig. Ellenőrizze, hogy a piros 
olajnyomás ellenőrző lámpa kialszik-e. Ha égve 
marad, azonnal állítsa le a motort. 

2. Állítsa le a motort. A motorkerékpárt állítsa a 
középtámaszra, sík talajon. 

3. Néhány perc múlva vegye ki az olaj szint-jelző 
pálcát, törölje szárazra, majd helyezze vissza 
anélkül, hogy visszacsavarná. Ezután ismét húzza 
ki, és ellenőrizze, hogy az olaj-szint a felső és alsó 
jelzés között van-e. 

4. Szükség esetén töltse fel az előírt minőségű olajjal 
(lásd 95. oldal) a felső szintjelzésig. Ne töltse túl. 

5. Csavarja vissza a nívó pálcát. Ellenőrizze, nincs-
e szivárgás. 

 

 

MEGJEGYZÉS 

Ha a motort elégtelen olajnyomással járatják, annak 
súlyos motorsérülés lehet a következménye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Felső szintjelzés 
(2) Alsó szintjelzés 
(3) Olaj betöltő sapka / nívó pálca 
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KARDÁN HAJTÁS OLAJ  
Olaj szint ellenőrzés 
Akkor ellenőrizze a kardánhajtás olaj szintjét, 
amikor azt a karbantartási terv meghatározza
(89. old.) 

1. Állítsa a motorkerékpárt a középtámaszra sík 
talajon. 

2. Távolítsa el az olaj betöltő sapkát (1). 
3. Ellenőrizze, hogy az olaj szint eléri az olaj 

betöltő nyílás alsó szélét. 

Ha az olajszint alacsony, ellenőrizze nincs-e 
szivárgás. Töltse fel friss olajjal, míg az olajszint eléri 
a betöltő nyílás alsó széfét. 
 
Ajánlott olaj minőség:  
HYPOID GEAR OIL SAE 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Olaj betöltő sapka  
(2) Olaj betöltő nyílás 
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TÖMLŐ NÉLKÜLI GUMIABRONCSOK 
A motorkerékpár biztonságos használatához 
szükséges, hogy a gumiabroncsok megfelelő 
típusúak és méretűek, jó állapotúak, kellő 
profilmélységűek és a terheléshez illő nyomásra 
felpumpáltak Jegyének, A következő oldalakon 
részletesebb információk olvashatók arról, hogyan és 
mikor ellenőrizze az abroncsnyomást és 3 
gumiabroncsok sérülésmentességét, illetve mit 
tegyen, ha gumicserére vagy javításra lenne szükség. 
 

VIGYÁZAT 

Túlzottan lekopott vagy elégtelen nyomású 
gumiabroncs használata súlyos sérüléssel 
vagy halállal járó bukást eredményezhet. 
Tartsa be e kezelési könyvnek a 
gumiabroncsnyomásra és a karbantartásra 
vonatkozó valamennyi útmutatását 

 
 
 

Légnyomás 
A helyes abroncsnyomás biztosítja a vezethetőség, az 
abroncs-élettartam és a menetkényelem legjobb 
kombinációját. A nem eléggé felpumpált gumiabroncs 
egyenetlenül kopik, bizonytalanná teszi a motor 
viselkedését, és hajlamosabb a túl melegedésre. A 
túlságosan nagy nyomású gumiabroncs, rázóssá teszi 
a motorkerékpárt, sérülésre hajlamossá teszi a 
gumiabroncsot, és egyenetlenül kopik. 

Javasoljuk, hogy minden motorozás előtt 
szemrevételezze a gumiabroncsokat, és műszerrel 
ellenőrizze a nyomásukat, ha puhának tűnik a 
gumiabroncs, illetve legalább havonta egyszer. A 
tömlő nélküli abroncs bizonyos mértékig eltömíti 
magát, ha defektet kap. Mivel azonban a levegő 
nagyon lassan szivároghat belőle, mindig 
ellenőrizze, nem lyukas-e a gumiabroncs, ha veszít a 
nyomásából. 
 

 
41 



 
Az abroncsnyomást mindig akkor ellenőrizze, ha 
hidegek a gumiabroncsok - tehát ha legalább három 
órája áll a motorkerékpár. Ha melegen ellenőrzi akár 
csak néhány kilométeres motorozás után - akkor 
magasabb értéket mutat a nyomásmérő. Ez normális 
jelenség, ne engedjen ki levegőt, hogy a nyomás 
beálljon az alábbi táblázatban közölt adatokra, 
amelyek hideg gumiabroncsra érvényesek. Ha nem 
követi ezt a tanácsot, a gumiabroncsnyomás 
túlságosan alacsony lesz.  
 
Az ajánlott „hideg" abroncsnyomások a következők 

  

Elől 250 kPa (2,5 bar) 
Hátul 290kPa (2,9 bar) 

Ellenőrzés 
Az abroncsnyomás mérésekor mindig a gumiabroncs 
futófelületét és oldalát kopás, sérülés és 
beágyazódott idegen tárgyak szempontjából. 

Nézze meg a következőket: 
• Nincs-e dudor vagy kipúposodás az oldalfalon 

vagy a futófelületen. Ha ilyet talál, a gumiabroncsot 
ki kell cserélni. 

• Vágás, hasadék, repedés a gumiabroncsban. 
Cserélje le a gumiabroncsot, ha kilátszik a 
szövetbetét. 

• A futófelület túlzott kopása. 

Ha belement egy fagygödörbe, vagy kemény 
akadálynak ütközött a kerék, rögtön álljon le az út 
szélen, amint ezt biztonságosan megteheti, és 
ellenőrizze, nem sérültek-e meg a gumiabroncsok. 
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A futófelület kopása 
Cserélje le a gumiabroncsokat, mielőtt a futófelület 
közepén elérné a kopás a következő mértéket: 
 

Minimális profil mélység 

Elöl 1,5 mm 

Hátul 2,0 mm 

 

<Németországban> 
A német szabályok tiltják 1,6 milliméternél kisebb 
profilmélységű gumiabroncs használatát. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Kopásjelző  
(2)A kopásjelző helye 
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Gumiabroncs javítás 
Ha megsérült, vagy defektes lett a gumiabroncs, 
cserélje ki, ne javítsa meg. Amint a következőkben 
részletezzük, az ideiglenesen vagy tartósan javított 
gumiabroncs sebességi és terhelhetőségi határa 
elmarad az új gumiabroncsétól. 

Az ideiglenes javítás, például a tömlő nélküli 
abroncsba kívülről behelyezhető dugó nem eléggé 
biztonságos normál sebességű motorozáshoz. Ha a 
gumiabroncson ideiglenes-, vagy szükségjavítást 
végeztek, akkor lassan és óvatosan motorozzon el a 
márkakereskedőhöz, és cseréltesse ki a 
gumiabroncsot. Az új gumiabroncs felszereléséig 
lehetőleg ne szállítson utast vagy poggyászt. 
 

A gumiabroncs még akkor sem lesz olyan jór mint az 
új, ha állandó jelleggel javították meg, belülről 
behelyezett dugóval. Az első 24 órában ne lépje túl 
vele a 80 km/órás sebességet, és később sem a 130-
at. Ezen kívül nem szállíthat biztonságosan akkora 
súlyt, mint új gumiabronccsal. Ezért határozottan 
javasoljuk, hogy cseréltesse ki a sérült gumiabroncsot. 
Ha mégis megjavíttatná a gumiabroncsot, motorozás 
előtt egyensúlyoztassa ki a kereket. 
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Gumiabroncs csere 
A gumiabroncsok, amelyekkel a motorkerékpárját 
vásárolta úgy lettek kiválasztva, hogy a lehető 
legoptimálisabbak legyenek az ön 
motorkerékpárjának teljesítményéhez, adottságaihoz. 
 

VIGYÁZAT 
A nem megfelelő gumiabroncs ronthatja 
motorkerékpárja kezelhetőségét, stabilitását, amely 
súlyos vagy halálos balesetet okozhat. 
Mindig a kezelési könyvben ajánlott gumiabroncs 
típust szereltesse fel. 
 

 
 

Az ajánlott méret az ön motorkerékpárjához: 

Elől: 120/70ZR17M/C (58W) 
BRIDGESTONE 

BT020FRADIAL J  
MICHELIN  

MACADAM 90XB 

Hátul: 150/70ZR 17 M/C (69W) 
BRIDGESTONE 

BT020r RADIAL U 
MICHELIN 

MACADAM 90XB 
 

Kerékcserekor győződjön meg róla, hogy az 
eredetihez hasonló, szakember által kiegyensúlyozott 
kerekek kerülnek fel motorkerékpárjára. 
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Fontos biztonsági emlékeztető 
• Ne tegyen belsőt tömlő nélküli gumiabroncsba. A 

túlzott hő fejlődéstől a tömlő megrepedhet, aminek 
az eredménye hirtelen nyomás-esés és a jármű 
feletti uralom elvesztése. 

• Kizárólag tömlő nélküli gumiabroncsot 
használjon ezen a motorkerékpáron, mert erős 
gyorsításnál vagy fékezésnél a tömlős 
gumiabroncs megsérülhet, és hirtelen leengedhet. 
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A FŐBB KEZELŐELEMEK 
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ 
A gyújtáskapcsoló (1) a műszerfal alatt található. 
Amikor a kulcsot gyújtás pozícióba fordítja, a 
tompított fényszóró és a hátsó helyzetjelző 
automatikusan égni kezd. Ha megáll, leállítja a 
motort, de a kulcs gyújtás pozíciójában marad, 
továbbra is égni fognak a lámpák hosszú távon 
lemerítve az akkumulátort. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A kulcs helyzete Funkció A kulcs kivétele 

KORMÁNYZÁR Kormánymű lezárva. Motor és 
világítás nem működik. 

A kulcs kivehető 

OFF A motor és a világítás nem 
működik. 

A kulcs kivehető 

ON A motor és a világítás 
működőképes. 

A kulcs nem vehető ki 
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KULCSOK 
Az ön motorkerékpárjának két kulcsa van és egy 
kulcskódot tartalmazó fémlap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kulcsok 
(2) Kulcskódot tartalmazó fémlap 

 
 

Ahhoz, hogy új kulcsot szerezhessen be, szüksége 
van a fémlapon található számkódra. Őrizze meg a 
fémlapot biztos helyen. 

Hogy új kulcsot készíttethessen, vigye el a kulcsokat, 
a számkódot tartalmazó fémlapocskát és a 
motorkerékpárt az egyik Honda márkakereskedőhöz. 

Maximum 4 kulcs kerülhet regisztrálásra azokkal 
együtt, amelyek már önnél vannak. 
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Ha minden kulcs elveszik, a PGM-FI 
vezérlőegység kerül kicserélésre. Ennek elkerülése 
érdekében, ha már csak 1 kulcs van a birtokában, 
készíttessen hozzá pótkulcsokat. 

Ezek a kulcsok elektronikus áramköröket 
tartalmaznak, amelyek együtt műkődnek az 
immobilizer rendszerrel. Ha ezek az áramkörök 
rnegsérülnek a kulcson, nem fog többé működni. 
 
• Ne dobja le a kulcsot, és ne tegyen rá súlyos 

tárgyakat. 
• Semmilyen módon ne próbálja megváltoztatni a 

kulcs eredeti formáját (pl.: fúrás). 
• Tartsa távol a kulcsot mágneses tárgyaktól. 
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Immobilizer rendszer (HISS)  
A „HISS" a Honda Ignition Security System 
rövidítése. 
 
Az Immobilizer rendszer (HISS) megvédi 
motorját a lopástól. Egy bekódolt kulcs 
használatára van szükség a motorkerékpár 
elindításához. Ha egy nem megfelelő kulccsal 
vagy tárggyal próbálkozik valaki, a gyújtásvezérlő 
elektronika megbénul. 

Amikor a kulcsot gyújtás pozícióba fordítjuk és a 
motor vészleállító gomb „RUN"       állásban van, 
az Immobilizer visszajelző lámpája felgyullad 
néhány másodpercig. Ha a lámpa nem alszik el, a 
rendszer nem ismerte fel a helyes kódot. Ha ez 
bekövetkeznék, vegye ki a kulcsot és ismételje meg a 
műveletet. 
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A gyújtás lekapcsolását követően az Immobilizer 
rendszer visszajelzője villog 2 másodpercenként 24 
órán keresztül. 24 óra elteltével a funkció 
automatikusan kikapcsol. 

A 24 órás villogó funkció törlése ós aktiválása: 
 

1. Fordítsa a kulcsot gyújtásra. 
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a SEL gombot a 

kijelző kilométer számláló állásában. A HISS 
(2) kijelző kétszer felvillan jelezve, hogy a 
funkciót töröltük. A HISS kijelző 2 másodpercig 
folyamatosan ég jelezve, hogy a működtetést 
aktiváltuk. 

3. Kapcsolja le a gyújtást és vegye ki a kulcsot. 
 
 
 
 
 
 

(1) SEL gomb 
(2) Immobilizer rendszer (HISS) visszajelző lámpa 
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Ha a rendszer több alkalommal nem ismeri fel a 
kulcsot, vegye fel a kapcsolatot Honda márka 
kereskedőiével. 

• Előfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri fel a 
kulcsot, ha egy másik immobilizer kulcs van a 
gyújtáskapcsoló közelében. Ennek elkerülése 
érdekében tartson minden immobilizer kulcsot 
külön kulcskarikán. 

• Ne próbálkozzon meg az immobilizer rendszer 
módosításával vagy más rendszer hozzáadásával. 
Elektronikus problémák adódhatnak, melyek 
lehetetlenné tehetik a motorkerékpár elindítását. 

• Ha minden kulcs elveszett, a PGM-FI/Gyújtás 
vezérlőegységet ki kell cserélni. 

 

EC Előírások 
Ez az immobilizer rendszer megfelel az R&TTE 
előírásainak. 
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A JOBBOLDALI KORMÁNYSZÁR KEZELŐ 
ELEMEI 
 
Motorleállító kapcsoló 
A motorleállító kapcsoló (1) a gázmarkolat mellett 
van. Ha a kapcsoló a (RUN) állásban van, a motor 
működőképes. Ha a kapcsoló (OFF) állásban van, a 
motor nem működik. A kapcsoló eredeti feladata a 
vészleállítás, normális esetben RUN állásban kell 
maradnia. Ha a motorleállító kapcsolójával állította le 
motorkerékpárját, és a kulcs gyújtás pozícióban 
marad, a tompított fényszóró és hátsó helyzetjelző 
szintén bekapcsolva marad, amely az akkumulátor 
lemerüléshez vezethet. 
 

Indítógomb 
Az indítógomb (3) a vészvillogó kapcsoló (2) alatt 
helyezkedik el. Ha megnyomja az indítógombot, az 
indítómotor beindítja a motort, a tompított fényszóró 
automatikusan kialszik, de a hátsó helyzetjelző 
továbbra is világítani fog. Ha a motorleállító kapcsoló 
„OFF” állásban van, az indítómotor nem működik. A 
motor beindítására vonatkozó részt olvassa el a 74. 
oldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Motorleállító kapcsoló 
(2) Indítógomb 
(3) Vészvillogó kapcsoló 
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Vészvillogó kapcsoló 
Ezt a rendszert csak akkor használja, ha 
vészhelyzetben kényszerült megállásra, A 
vészvillogó aktiválásához fordítsa a kulcsot gyújtásra, 
majd gyomja meg a vészvillogó gombját (ábra). Az 
első és hátsó irányjelzők villogni kezdenek. 

Az irányjelzők a gyújtáskapcsoló nélkül is 
működhetnek. 

A működtetéshez kövesse az alábbiakat: 
1 Adja rá a gyújtást és tolja el a vészvillogó 

kapcsolót a bekapcsolt állásba. 
2 Az összes irányjelző villogni fog, azután is, hogy 

eltávolította a gyújtáskapcsolóból a kulcsot. 
3 A villogást kikapcsolhatja, amennyiben a 

vészvillogó kapcsolót OFF állásba tolja. Ha a 
kapcsoló OFF állásban marad, több mint 2 
másodpercig, majd ismét vészvillogó állásba tolja, 
abban az esetben a vészvillogó funkció nem fog 
működni. 

 

Kapcsolja ki a vészvillogót, ha már nincs szükség rá, 
vagy ha nem működik megfelelően, mert ezzel 
megzavarhatja a többi járművezetőt. 
 
Ha a vészvillogó bekapcsolva marad és a motor nem 
jár az, az akkumulátor lemerüléséhez vezethet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Vészvillogó kapcsoló 
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A BALOLDALI KORMÁNYSZÁR 
KEZELŐELEME 

Fényváltó kapcsoló (1) 
A világításkapcsoló 2 állású, (ábra) (HI) állásban 
távfény, (ábra) (LOW) állásban, pedig tompított 
fényszóró. 

Fénykürt kapcsoló (2) 
A kapcsoló megnyomásakor felvillan a távfény, hogy 
előzéskor és más alkalmakkor figyelmeztető jelzést 
adjon. 

Irányjelző kapcsoló (3) 
Balra kanyarodva L, jobbra kanyarodva R állásba kell 
kapcsolni. Megnyomásra kikapcsol. 

Kürt (4) 
A kürt működtetéséhez nyomja meg a kürtgombot. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Fényváltó kapcsoló  
(2)Fénykürt  
(3)Irányjelző kapcsoló  
(4) Kürtgomb 
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SZERELVÉNYEK 
(A motorkerékpár vezetéséhez nem szükséges 
információk) 
 

KORMÁNYZÁR 
A reteszeléshez fordítsa el a kormányt balra vagy 
jobbra ütközésig, és benyomva fordítsa a 
gyújtáskulcsot (1) LOCK állásba. Vegye ki a kulcsot. 
A kormányzár kioldásához nyomva fordítsa a kulcsot 
OFF állásba. 

Ne fordítsa a kulcsot LOCK állásba menet közben, 
mert elvesztheti uralmát a jármű felett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Gyújtáskulcs 
(A) Nyomja be 
(B) Fordítsa LOCK helyzetbe 
(C) Fordítsa OFF helyzetbe 
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ÜLÉS 

1. Nyissa ki a bal oldaldobozt (68. oldal). 
2. Húzza meg a kart (1) és emelje fel az ülést 

(2) hogy oldja az ülészárat (3). Húzza meg 
az ülést hátrafelé. 

Visszaszerelés: 
1. Az ülés visszaszereléséhez, illessze be az első 

nyúlványt (4) a váz kereszttartó alatti 
mélyedésbe (5), a hátsó megvezető csapokat (6) a 
hátsó rögzítőbe (7) majd nyomja le az ülés végét. 

2. Zárja be a bal oldaldobozt (68.oldal) 

Győződjön meg az ülés biztonságos rögzítéséről. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kar 
(2) Ülés 
(3) Ülészár 
(4) Első nyúlvány 
(5) Váz alatti mélyedés 
(6) Megvezető csapok 
(7) Hátsó rögzítő 
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SISAKTARTÓ 
A sisaktartó az ülés alatt van. Vegye le az ülést (57. 
oldal). Akassza a sisakokat a horgokra (1). Tegye 
vissza az ülést, és zárja le. A sisakok rögzítéséhez 
használja a sisakrögzítő kábelt (2), amely a 
szerszámkészletben található. 
 

VIGYÁZAT 

Ha a tartóra akasztott sisakkal motorozik, a 
sisak beakadhat a hátsó kerékbe vagy a 
futóműbe, és súlyos sérüléssel vagy halállal 
járó bukást okozhat. 

Csak akkor használja a sisaktartót, ha 
leállította a motorkerékpárt. Ne motorozzon 
a tartóra akasztott sisakkal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Sisaktartó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sisakrögzítő kábel 
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SZÉLVÉDŐ MAGASSÁG ÁLLÍTÁS 
 

A szélvédő kettő fokozatban állítható. Ezt a 
változtatást kizárólag Honda márkaszervizben 
végeztesse el. 
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IRATTARTÓ REKESZ 
 
Az irattartó (1) a bal oldaldobozban (68. oldal). A 
kezelési kézikönyvet és az egyéb dokumentumokat az 
irattartóban kell elhelyezni. 

A motorkerékpár mosásakor ügyeljen, hogy ezt a 
részt ne árassza el vízzel. 
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TÁROLÓREKESZ U-LAKAT RÉSZÉRE 
 
A hátsó sárvédőben az ülés alatt (57. oldal) van tároló 
hely az U-alakú motorkerékpár-lakat részére. 
Tároláskor bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően 
rögzítette a lakatot a gumiszalaggal (1). 
Előfordulhat, hogy egyes U-lakatok a méretük vagy 
formájuk miatt nem férnek el a rekeszben. 
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OLDALBURKOLAT 

A hátsó kerék kiszereléséhez el kell távolítani a jobb 
oldali burkolatot. A bal oldali burkolatot a fő 
biztosíték karbantartásához kell eltávolítani. A bal 
és jobb oldali burkolatokat ugyanazon módszerrel 
kell eltávolítani. 

Eltávolítás: 
1. Távolítsa el az ülést (57. oldal). 
2. Az oldalburkolat eltávolításához húzza ki a 

rögzítő tüskéket (1), majd óvatosan húzza a 
burkolatot, hogy a fülek (4) kicsússzanak a gumi 
ágyból (5). 

Visszaszerelés: 
1. Állítsa a tüskéket egyvonalba a tartókkal (6). 
2. Tartsa úgy a burkolatot, hogy a fülek egyvonalba 

kerüljenek a gumi ággyal. 
3. Nyomja be a füleket. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
62 



 
KÖZÉPIDOM FEDÉL 

A jobb és bal oldali középidom fedelek ugyanazon 
módszerrel lehet eltávolítani. 

Eltávolítás: 
1. Távolítsa el a csavart (1), 
2. Húzza ki a rögzítő füleket (2). 
3. Húzza ki a tüskéket (3) és füleket (4). 

Távolítsa el a középidőm fedelet. 

Visszaszerelés: 
A visszaszerelés a leszerelés fordított sorrendjében 
történik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) csavar 
(2) rögzítő fülek 
(3) tüskék 
(4) csapok 
(5) középidőm fedél 
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HÁTSÓ SÁRVÉDŐ 

A hátsó sárvédő a hátsó kerék kiszereléséhez kell 
eltávolítani. 

Eltávolítás: 
1. Nyissa ki a bal és jobb oldali oldaldobozokat 

(68, oldal) 
2. Távolítsa el az A csavarokat (1) és húzza ki 

a hátsó sárvédőt (2) 
3. Tekerje a foglalatot (3) az óramutató járásával 

ellentétesen és húzza ki. 
 

Visszaszerelés: 
1. Távolítsa el a B csavarokat (4) és a csavart 

(5). 
2. Helyezze a foglalatot a hátsó sárvédőbe, 

majd fordítsa az óramutatóval megegyezően. 
3. Először helyezze vissza a hátsó sárvédő 

jobb oldali peremét, majd a csapokat (6) a 
gumi ágyba (7). 

4. Helyezze vissza a sárvédő bal oldali peremét. 
5. Húzza meg az A és B csavarokat és a csavart. 
6. Zárja be a bal és jobb oldali oldaldobozt 

(66.oldal). 
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(1)A csavarok 
(2) Hátsó sárvédő (5) Csavar 
(3)Foglalat (6)Csapok 
(4) B csavarok (7) Gumi ágy 
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BURKOLAT REKESZ 
A burkolat rekeszek könnyű csomagok számára 
készültek. 
Ne helyezzen 1 kg-nál súlyosabb terhet egy rekeszbe. 

A jobb oldali burkolat rekesz ajtajának (1) nyitásához 
húzza felfelé a fogantyút (2). A bal oldali burkolat 
rekesz ajtajának (3) eltávolításához helyezze be a 
zárba a gyújtáskulcsot (4), fordítsa el az óra járásával 
megegyező irányba, majd nyissa fel a fedelet (5). 
Motorozás előtt figyeljen oda, hogy a rekesz ajtaja 
rendesen be van zárva. 

Amikor mossa a motorkerékpárját, ne árassza el ezt 
a területet vízzel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Jobb oldali burkolat rekesz 
(2) Jobb oldali burkolat rekesz fedél 
(3) Bal oldali burkolat rekesz 
 

(4) Gyújtáskulcs 
(5) Fedél 
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Eltávolítás 

1. Távolítsa dl a középidőm fedelet (63. oldal). 
2. Távolítsa el az A csavart (6). 
3- Nyissa fel az idom fedelet (2) (5), majd távolítsa el. 
4. Távolítsa el a B csavart (7), a C csavart (8) 

és a csavarokat (9). Emelje ki a kábelt (10) a 
kampóból (11). 

5. Húzza ki a rögzítőt (12) majd távolítsa el a 
burkolat rekeszt (1) (3). 

Visszaszerelés: 
A visszaszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében 
történik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) A csavar 
(7) B csavar 
(8)   C csavar 
 

(9) Csavarok 
(10) Kábel 
(11) Kampó 
(12) Rögzítő 
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OLDALDOBOZOK 
Az oldaldobozok (1) könnyű csomagok számára 
készültek. Ne helyezzen 5kg-nál súlyosabb terhet egy 
dobozba. 
A jobb és bal oldali dobozok ugyanazon módszerrel 
működtethetők. 

Az oldaldoboz nyitása 
1. Helyezze be a gyújtáskulcsot (2) majd fordítsa el 

az óra  járásával megegyező irányba. 
2. A kar (3) felemelésével nyissa ki a zárat és 

nyissa ki az oldal doboz ajtaját (4). 

Az oldaldoboz zárása 
1. Csukja be az oldaldobozt. 
2. Fordítsa el a gyújtáskulcsot az óra járásával 

ellentétes irányba. 

Az oldaldoboz becsukása után ellenőrizze, hogy 
biztonságosan bezáródott. Az oldaldoboz ajtaja nincs 
rendesen bezárva, ha a kulcs nem fordul a zárban 
könnyedón. Ilyenkor ne forgassa tovább a kulcsot, 
ellenőrizze, hogy az ajtó rendesen be van csukva, 
majd zárja be. 
Ne tároljon az oldaldobozokban értékeket és törékeny 
tárgyakat. 
Víz juthat a dobozokba, így ne irányítson rájuk nagy 
nyomású vizet, amikor mossa a motorkerékpárját. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Oldaldobozok 
(2) Gyújtáskulcs 
(3) Kar 
(4)Oldaldoboz ajtaja 
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FÉNYSZÓRÓ MAGASSÁGÁLLÍTÓ 
Fényszóró magasságállítás: szükség szerint csavarja 
befelé vagy kifelé a beállító gombot (1).  
Vegye figyelembe az érvényes közlekedési 
szabályokat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Beállító gomb 
(A)Fel 
(B)Le 
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KEZELÉS 
HASZNÁLAT 
ELINDULÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉS 
 
A saját biztonsága érdekében ellenőrizze a 
motorkerékpárt, elindulás előtt, minden atkalommal. 
Járja körül a motorkerékpárját és ellenőrizze az 
állapotát. Ha bármilyen problémát észlel, javítsa meg, 
vagy vigye el a legközelebbi Honda márkaszervizbe. 
 

VIGYÁZATT 

Amennyiben az elindulás előtti ellenőrzést nem 
hajtja végre, súlyos sérüléssel járó vagy halálos 
balesetnek tehet; ki magát. 

 
Minden alkalommal ellenőrizze járművét és 
javítsa, vagy javíttassa ki a hibákat. 
  

1. Olajszint - ha szükséges, töltse fel (39. 
oldal). Ellenőrizze, nincs-e szivárgás. 

2. Üzemanyagszint - tankoljon, ha szükséges.  
(36. oldal) Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a 
benzin. 

3. Hűtőfolyadék szint - ha szükséges, töltse 
fel. Ellenőrizze, nincs-e szivárgás (34-
35.oldal). 

4. Első és hátsó fék - ellenőrizze, jól 
működnek-e és hogy nem szivárog-e a fék 
folyadék (29-31. oldal). 

A  
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5. Gumiabroncsok - ellenőrizze állapotukat és a 

nyomásukat. (41-46. oldal) 
6. Gázmarkolat - bizonyosodjon meg arról hogy 

visszatér-e alaphelyzetébe, és minden állásban 
könnyedén működik. 

7. A lámpák ós a kürt - győződjön meg az első 
fényszóró, a hátsó lámpa/féklámpa, az irány-jelzők, 
a visszajelzők ós a kürt működéséről. 

8. Motorleállító kapcsoló - ellenőrizze helyes 
működését (53. oldal). 

9. Oldaltámasz motorleállító kapcsoló - ellenőrizze, 
megfelelően működik-e (106. oldal). 
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A MOTOR INDÍTÁSA 
Mindig a következőkben leírtak szerint végezze az 
indítást. 

A motorkerékpáron oldaltámasz-motorkikapcsoló 
rendszer van. A motor nem indítható, ha az 
oldaltámasz le van hajtva, kivéve, ha a 
sebességváltó üres fokozatban van. Ha az 
oldaltámasz fel van hajtva, akkor a motor indítható 
a sebességváltó üres fokozatában vagy valamelyik 
fokozatban, feltéve, hogy behúzzák a 
tengelykapcsoló kart. Ha a motort lehajtott 
oldaltámasszal beindították, és a sebességváltót 
fokozatba kapcsolják az oldaltámasz felhajtása előtt, 
a motor leáll. 
A katalizátor védelmében kerülje a hosszan tartó 
üres járatást és az ólmos benzint. 
 

Motorkerékpárjának    kipufogógáza    mérgező szén-
monoxidot tartalmaz. Zárt helyen ne járassa a 
motort. Hagyja nyitva a garázs ajtót, amíg kihozza 
a motorkerékpárt a garázsból. 
Egyszerre ne indítózzon 5 másodpercnél tovább. Az 
újabb indítózás előtt körülbelül 10 másodperc 
szünetet tartson. 
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Előkészületek 
Indítás előtt helyezze be a kulcsot, fordítsa gyújtás 
pozícióba és ellenőrizze a következőket:  
• Az immobilizer rendszer (HISS) visszajelzője nem 

ég. 
• A sebességváltó legyen üresben (üresjárat-

visszajelző lámpa ég). 
• A motor leállító kapcsoló RUN állásban van. 
• Ég a piros olajnyomás ellenőrző lámpa. 
• A PGM-FI visszajelző nem ég. 
• Az ABS visszajelző lámpa ég (NTV700A) 
 

Az alacsony olajnyomás lámpának el kell aludnia 
néhány másodperccel a beindítás után. Ha a visszajelző 
továbbra is villog, azonnal állítsa le a motort és 
ellenőrizze az olajnyomást. 

MEGJEGYZÉS 
Nem megfelelő olajnyomás súlyos károsodást 
okozhat a motorban. 
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Beindítás 
Ez a motorkerékpár benzinbefecskendezéssel és 
automata hidegindító berendezéssel van felszerelve. 
Kövesse az alábbi procedúrát. 

Normál környezeti hőmérséklet 

1. Indítózzon gázadás nélkül. 

A motor nem fog indulni, ha teljes gázráadással 
indítózik (az elektronikus vezérlő egység leállítja az 
üzemanyag utánpótlást). 

A gázkar rángatása és magas fordulat tartása, több 
mint 5 percig normál környezeti hőmérséklet mellett, 
a kipufogó elszíneződéséhez vezethet 
 

Ha a motor megszívta magát 
Ha a motor ismételt kísérletek után sem indul be, 
lehet, hogy megszívta magát benzinnel. 
1. Hagyja a motorleállító kapcsolót (RUN) 

helyzetben 
2. A gázkart teljesen nyissa meg. 
3. Indítózzon 5 másodpercig. 
4. Ezután kövesse a normális indítási procedúrát. Ha 

a motor nem jár simán, adjon egy kis gázt. 
Ha a motor nem indul, várjon 10 másodpercet és 

ismételje meg a lépéseket 1-4-ig. 

Gyújtáslekapcsoló 
Az Ön motorkerékpárja és az üzemanyag pumpa 
automatikusan le fog állni, ha felborul, 
(borulásérzékelő szenzor leállítja a gyújtást) Mielőtt 
újra indítaná, a gyújtáskapcsolót OFF pozícióba kell 
helyeznie, majd ismét ON pozícióba. 
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BEJÁRATÁS 
Segítse elő motorkerékpárjának későbbi 
megbízhatóságai és teljesítményét azzal hogy 
különös figyelmet fordít használatára az első 500 
kilométeren. 
Ez alatt kerülje a teljes gázzal indulást és a hirtelen 
gyorsítást. 
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VEZETÉS 
Motorozás előtt olvassa el a biztonságos motorozás 
szabályait (1 - 7. oldal), 

Győződjön meg róla, hogy ismeri az oldaltámasz 
működését (lásd Karbantartási terv a 89 oldalon és az 
oldaltámasz részt a 106. oldalon). 

Győződjön meg róla, hogy gyúlékony anyagot, úgy, 
mint száraz fű vagy levelek, nem kerülnek 
kontaktusba a kipufogócsővel motorozás, parkolás 
vagy alapjáraton való működés közben. 

1. A motor bemelegedése után a motorkerékpár útra 
kész. 

2. Miközben a motor alapjáraton jár, húzza be a 
tengelykapcsoló kart, és nyomja le a váltókart 1. 
fokozatba. 

 

3. Lassan engedje fel a tengelykapcsoló kart 
közben a gáz markolattal fokozatosan növelje a 
motor fordulatszámát. Ezek koordinált 
végrehajtása sima elindulást eredményez. 

4. Amikor a motorkerékpár már elért egy mérsékelt 
sebességet, vegye le a gázt, húzza be a 
tengelykapcsoló kart, és a váltókar 
megemelésével kapcsoljon fel második 
fokozatba. Ezt ismételje meg a 3., 4., és 5. 
fokozatban. 
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5. Fokozatos lassításhoz hangolja össze a 

gázelvételt és a fékezést. 
6. Egyszerre használja az első és a hátsó féket, de 

ne olyan erősen, hogy a kerék blokkoljon, 
különben a fékhatás csökken, és Ön elvesztheti 
uralmát a jármű felett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
77 



 
FÉKEZÉS 
Ez a motorkerékpár kombinált fékrendszerrel van 
felszerelve. Az első fék kar működésbe hozza az első 
fékrendszert, a hátsó fékpedál a hátsó fékrendszer 
mellet részben működésbe hozza az első féket is. A 
legjobb hatékonyság elérése érdekében használja az 
első-és hátsó féket egyaránt. 

Úgy, mint a normál fékrendszereknél a túlzottan 
erős fékezés a kerekek, leblokkolását okozhatja, 
amely által elveszíthetjük uralmunkat a 
motorkerékpár felett. 

Normál fékezéskor fokozatosan használja az első és 
a hátsó féket, közben kapcsoljon vissza a sebességnek 
megfelelően. Maximális lassulás érdekében engedje 
vissza a gázt és fékezzen erősen az első- és hátsó 
fékkel egyaránt. Teljes megállás előtt húzza be a 
tengelykapcsoló kart, nehogy a motor lefulladjon. 
 

Fontos biztonsági emlékeztető: 
• Ha lehetséges, még a kanyar kezdete előtt 

csökkentse, a sebességet vagy fékezzen; ha 
kanyarodás közben veszi le a gázt vagy fékez, a 
motorkerékpár megcsúszhat. Ilyenkor 
elvesztheti uralmát a jármű felett. 

• Esőben, nedves úton vagy laza talajon a 
motorkerékpár manőverező és fékezési képessége 
csökken. Ilyen körülmények között vezessen 
nagyon finoman. Hirtelen gyorsítás,fékezés vagy 
kanyarodás bukást okozhat. 
Saját biztonsága érdekében gyorsítson, fékezzen 
és kanyarodjon rendkívül óvatosan. 

 
78 



 
Hosszú, meredek lejfőn lefelé haladva használja ki a 
motorféket visszakapcsolással, és közben 
szakaszosan használja mindkét féket, A folyamatos 
fékezés túlmelegítheti a fékekéi, amitől csökken a 
hatásuk. Ha menet közben a lábát vagy a kezét a 
féken nyugtatja, kigyulladhat a féklámpa, megtévesztő 
jelzést adva más közlekedőknek, és túlmelegítheti a 
fékeket, csökkentve hatásukat. 
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Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) 
(NTV700A) 
Ezt a modellt blokkolásgátlóval (ABS) szerelték fel, 
amely egyenes menetben, erős fékezéskor 
megakadályozza, hogy egyenetlen vagy síkos talajon 
blokkoljon a kerék Kanyarban ennek ellenére 
útfogását vesztheti túlfékezéstől a motorkerékpár, 
aminek bukás lehet az eredménye. 

Bizonyos helyzetekben, síkos vagy egyenetlen talajon, 
a blokkolásgátlód motorkerékpár fékútja hosszabb 
lehat az ABS nélküli motorkerékpárénak. 

Az ABS nem háríthatja el a rossz útviszonyok, a téves 
helyzetmegítélés vagy az ügyetlen fékezés 
következményeit. Mindig a motoros felelőssége az 
időjárásnak, útviszonyoknak, forgalmi helyzetnek 
megfelelő sebesség választása és a biztonsági tartalék 
megőrzése. 
 

Az ABS önellenőrző, és mindig bekapcsolt 
állapotban van. 
Az ABS aktivizálódhat, ha hirtelen lejteni vagy 
emelkedni kezd az út. Fontos, hogy betartsák a 
gumiabroncs-ajánlásokat (45. oldal). Az ABS 
számítógépe a keréksebességek összehasonlításával 
működik. Ha nem az ajánlott gumit használják, 
megváltozhat a keréksebesség, ami összezavarhatja 
az ABS számítógépét. 
Az ABS nem működik kis sebességnél (kb. 10 
km/óra, vagy ez alatt). Az ABS nem működik, ha 
lemerült az akkumulátor. 
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ABS ellenőrző lámpa (ABS) 
(NTV700A) 
Normális körülmények között a lámpa kigyullad a 
gyújtás bekapcsolásakor, és kialszik, ha a 
motorkerékpár túllépi a 10 km/órát. Ha probléma van 
a blokkolásgátlóval, a lámpa viliág, és égve marad. 
Az ABS nem működik, ha ég az ABS lámpa. 

Ha menet közben kigyullad az ABS lámpa, állítsa le 
biztonságos helyen a motorkerékpárt, és állítsa le a 
motort. 
Adja rá újra a gyújtást. A lámpának ki kell 
gyulladnia, majd a 10 km/órás sebesség túllépésekor 
ki kell aludnia. Ha nem alszik ki, akkor az ABS 
nem működik, de a kombinált fékrendszer továbbra is 
működik, normális lassítóképességet biztosítva. 
Mindazonáltal a lehető leghamarabb ellenőriztesse a 
rendszert Honda márkakereskedővel. 
 

Az ABS ellenőrző lámpa villoghat, ha a 
középtámaszon álló motorkerékpár hátsó kerekét 30 
másodpercnél hosszabban gyorsan forgatják. Ez 
normális jelenség. Kapcsolja ki, majd be a gyújtást. 
A lámpának ki kell gyulladnia, majd a 10 km/órás 
sebesség túllépésekor ki kell aludnia. 
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PARKOLÁS 
1. Miután megállt a motorkerékpárral, kapcsolja a 

sebességváltót üresbe, fordítsa teljesen balra a 
kormányt, fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, 
és vegye ki a kulcsot. 

2. Használja a középállványt a motorkerékpár 
letámasztására. 

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

3. A lopás megakadályozására zárja le a 
kormányzárat (56. oldal). 

Győződjön meg róla, hogy gyúlékony anyagok, mint 
pl, száraz fű, levelek nem kerülnek kontaktusba a 
kipufogó rendszerrel. 
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TANÁCSOK A LOPÁS 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 
1. Mindig használja a kormányzárat, és soha se hagyja 

a kulcsot a gyújtáskapcsolóban. Ez a tanács igen 
kézenfekvőnek tűnik, mégis sokan 
megfeledkeznek róla. 

2. Gondoskodjon róla, hogy a motorkerékpár 
hivatalos nyilvántartási adatai legyenek pontosak 
és naprakészek. 

3. Amennyiben lehetséges, a motorkerékpárt tartsa 
zárható garázsban. 

4. Használjon jó minőségű kiegészítő lopásvédelmi 
eszközöket. 

5. Jegyezze fel nevet, címét és telefonszámát a 
motorkerékpár használati utasításába, és ezt tartsa 
a motorkerékpárban. Már sok esetben azonosították 
az ellopott gépet a benne hagyott használati 
útmutató adatai alapján. 

 

 
Név:__________________________ 
 
Cím::____________________________ 
 
Telefonszám:______________________ 
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KARBANTARTÁS 
A KARBANTARTÁS FONTOSSÁGA 
A jól karban tartott motorkerékpár elengedhetetlen 
a biztonságos, problémamentes motorozáshoz, azon 
kívül a környezetszennyezés is csökkent mértékű 
lesz. 

Hogy az ön segítségére legyünk motorkerékpárja 
karbantartásában, a kővetkező oldalak egy 
karbantartási tervet és egy táblázatot tartalmaznak, 
amelyben jól átláthatóan vezetheti a már elvégzett 
műveleteket 

Az útmutató azt feltételezi, hogy a motorkerékpárt 
kizárólag rendeltetésszerűen használják. A 
rendszeres nagysebességű motorozás, a szokatlanul 
nedves vagy poros környezet a Karbantartási tervben 
megadottnál gyakoribb karbantartást kíván. Az Ön 
egyéni igényeinek és géphasználatának megfelelő 
ajánlásokat beszélje meg Honda 
márkakereskedőjével. 
 

Ha motorkerékpárja felborul vagy egy baleset 
részesévé, válik, ellenőriztesse Honda 
márkaszervizében. 
 

VIGYÁZAT 

A nem megfelelően karbantartott motorkerékpár 
vagy elhanyagolt probléma súlyos vagy akár 
halálos balesethez vezethet. 

Mindig kövesse a karbantartási és ellenőrzési 
tanácsokat ebben a használati útmutatóban. 
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A KARBANTARTÁS BIZTONSÁGA 
Ez a fejezet fontos instrukciókat tartalmaz a 
karbantartási eljárásokról. Ön is elvégezheti ezeket a 
szerszámkészlet és némi szerelési alapkészség 
birtokában. 

Vannak olyan karbantartási eljárások, amelyek 
különleges szerszámokat igényelnek, ezeket ajánlatos 
Honda szakemberre hagyni, ilyen a kerékkivétel is, 
amely csak azért szerepel az útmutatásban, mert 
bizonyos sürgősségi esetben segítséget nyújthat. 
Ebben a fejezetben is talál majd biztonsági 
figyelmeztetéseket. Lehetetlen minden veszély 
helyzetre felhívni figyelmét így Önnek kell 
eldöntenie mely karbantartási munkálatokat képes 
önállóan elvégezni. 

VIGYÁZAT 

A nem megfelelően követett karbantartási instrukció 
súlyos, akár halálos balesetet is okozhat. 
 
Mindig pontosan kövesse az előírásokat a 
kézikönyvben. 
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BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
• Mindig állítsa le a motort, amikor javítást vagy 

karbantartást végez, ez sok potenciális veszélytől 
óvja meg úgy mint: 
• Szén-monoxid mérgezés kipufogógáztól. Mindig 

győződjön meg róla, hogy megfelelő a szellőzés, 
ha be kell indítania a motort. 

• Égési sérülések forró alkatrészektől. Mindig 
hagyja lehűlni a motorkerékpárt mielőtt javítási, 
vagy karbantartási munkálatokhoz fogna. 

• Sérülések mozgó alkatrészektől. Soha ne 
járassa a motort, kivéve, ha az instrukció 
utasítja rá. 
 

• Mindig olvassa el az instrukciókat, mielőtt belekezd 
egy műveletbe, győződjön meg róla,hogy 
rendelkezik a megfelelő alkatrészekkel és 
készségekkel. 

• Hogy megelőzze a motorkerékpár felborulását, 
mindig parkolja sima, tömör talajon, vagy az 
oldaltámaszon, vagy pedig a karbantartó állványt 
alkalmazva. 

 

• Hogy lecsökkentse tűz vagy égési sérülések 
veszélyét, mindig legyen nagyon óvatos, amikor 
üzemanyaggal vagy az akkumulátorral 
tevékenykedik. Tisztításhoz nem éghető 
folyadékot használjon, ne benzint. Tartsa távol a 
cigarettát, bárminemű szikrát, vagy tüzet az 
akkumulátortól, és minden benzinnel érintkező 
alkatrésztől. 

Ne felejtse el, hogy az ön Honda márkaszervize ismeri 
legjobban motorkerékpárját, és rendelkezik a 
megfelelő célszerszámokkal. 
A legjobb minőség és megbízhatóság érdekében, 
csak Honda alkatrészeket vagy azok eredeti 
megfelelőit használja. 
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Karbantartási terv 

Minden karbantartási művelet előtt alkalmazza a motorozás előtti ellenőrzést (lásd: 70. old.) 
1. Ellenőrzés és tisztítás, beállítás, olajozás és csere, fia szükséges. 
C:(Clean) Tisztítás  R: (Replace) Csere  A: (Adjust) Beállítás L: (Lubricate) Olajozás 

A következő karbantartási terv tartalmaz minden tevékenységet mely szükséges motorjának kifogástalan 
állapotához. 
A karbantartási munkálatoknak összhangban kell lennie a Honda elvárásaival és előírásaival, a Honda 
márkakereskedők és márkaszervizek ennek tökéletes birtokában vannak. 

• Honda márkaszervizben elvégzendő munkálat, kivéve, Ma a tulajdonos rendelkezik karbantartási tervvel, 
megtelelő szerszámokkal és képzettséggel. 

•• A biztonság érdekében Honda szakemberrel végeztesse el. 

A Honda szerint minden elvégzett szerelési munkálat után a szakembernek ki kell próbálnia a 
motorkerékpárt. 

Megjegyzés; 
1. Magasabb megtett kilométer számmal a táblázatban megjelenő gyakorisággal végezze el a karbantartást. 
2. Gyakrabban végezzen karbantartást, ha különlegesen vizes vagy poros körülmények között használja 

motorkerékpárját. 
3. Attól függően, hogy melyik következik előbb, minden 2 évben vagy a meghatározott kilométer szám 

után szükségesek cserék, amelyeket szakemberrel kell elvégeztetni. 
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Amelyik 

előbb következik Kilométerszámláló állása (1. megj.) 

 x l000km 1 6 12 18 £4 30 36 

  Gyakoriság 
 
 
 
 
 Téte l                      

Megj. Hónap  6 12 18 24 30 36 

Lásd 
oldal-
szám 

Üzemanyag vezeték     L  L  L - 

Gázkar működtetés     L  L  L 103 

Levegőszűrő (2.)        R 93 

Gyújtógyertya    L R L R L R 100-
101 

Szelephézag   L  L L L  L  

Motorolaj   R  R  R  R 65-99 

Motorolaj szűrő   R  R  R  R 97-99 

Hűtőfolyadék (3.)    L  L  R 34-35 

Hűtőrendszer     L  L  L - 
Szekunder levegő rend.     L  L  L - 

Szekunder levegő rend. 
Tisztító 

   
 L  L  L - 
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Amelyik előbb 

következik Kilométerszámláló állása (1.megj.) 

 x 1ooo km 1 6 12 18 24 30 36 

     
  Gyakoriság  
 
 
 
 
Tétel Megj. Hónap  6 12 18 24 30 36 

Lásd 
oldal-
szám 

 Kardánhajtás      L  L  R 102 
 Fékfolyadék (3)   L L R L L R 29-31 
 Fékbetét kapás    L L L L L L 114-115
 Fékrendszer   L  L  L  L 29-31 
 Féklámpa kapcsoló     L  L  L 121 
 Fényszóró beállítás     L  L  L 69 
 Tengelykapcsoló   L L L L L L L 32-33 
 Oldaltámasz     L  L  L 106 
 Futómű     L  L  L - 
 Csavarok, anyák, rögzít.   L  L  L  L - 
 Kerekek, gumiabroncsok     L  L  L - 
 Kormánycsapágy   L  L  L  L - 
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SZERSZÁMKÉSZLET 
A szerszámkészlet (1) a szerszámtáskában az ülés 
alatt található (46. oldal). A benne levő szerszámokkal 
bizonyos útközbeni javítások, kisebb beállítások és 
alkatrészcserék hajthatók végre. 

• 10 x 12 mm villáskulcs 
• 8 mm villáskulcs  
• 5mm hatszögkulcs  
• 2-es csavarhúzó  
• 2-es csillag csavarhúzó  
• Csavarhúzó nyél 
• 8 mm csillag kulcs  
• 17mm csillagkulcs  
• 10x12mm csillagkulcs  
• 14x22mm csillagkulcs  
• 27mm csillagkulcs  
• Gyertyakulcs  
• Hosszabbító  
• Bukósisak rögzítő kábel  
• Szerszámtáska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Szerszámkészlet 
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SOROZATSZÁMOK 
A váz és a motor sorozatszámai a motorkerékpár 
forgalomba állításhoz és az alkatrészek 
megrendeléséhez szükségesek. Írja fel ezeket a 
számokat ide! 
ALVÁZSZÁM:______________________________ 

Az alvázszámot (1) a kormányfej jobb oldalába 
beütve találja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Alvázszám 
 

A motorszám (2) a forgattyús ház tetején beütve 
található. 
 
MOTORSZÁM:_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Motorszám 
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SZÍNKÓD 
A fényezésre vonatkozó címke (1) a hátsó sárvédőn 
található, az ülés alatt (57, oldal). Ez szintén hasznos 
alkatrészrendeléskor. Jegyezze fel a színt és a 
színkódot ide, hogy könnyedén megtalálja. 

SZÍN:______________________________________ 

SZÍNKÓD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Színkód címke 
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LEVEGŐSZŰRŐ 
Olvassa el a Biztonsági előírásokat a 86. oldalon. 

A levegőszűrőt a megadottak szerint kell 
karbantartani (88. oldal). 
Ha a motort nagyon poros vagy nedves 
körülmények között használja, gyakrabban kell 
levegőszűrőt cserélni mint ahogy a javaslatban 
szerepel. 

1. Távolítsa el az ülést (57. oldal). 
2. Távolítsa el a bal és jobb oldali idom zsebeket   

(67. oldal). 
3. Emelje fel az üzemanyag tankot (1)T majd 

fordítsa el a kormányt balra ütközésig és fordítsa rá 
a kormányzárat (56. oldal). 

4. Rögzítse az üzemanyagtankot a kormányhoz a 
sisakrögzítő huzallal (2) a szerszám készletből. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Üzemanyagtank  2. Sisakrögzítő huzal 
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5. Távolítsa el a légszűrőhöz fedelet (3) csavarok 

(4) kiszerelésével.  
6. Vegye ki majd távolítsa el a levegőszűrőt (5). 
7. Szerelje be az új levegőszűrőt. Használjon 

eredeti Honda szűrőt vagy a típushoz 
rendszeresített, egyenértékű minőségűt. Nem a 
típushoz való Honda szűrő, vagy a típushoz nem 
megfelelő egyéb gyártmány károsíthatja a motort 

8. A kiszerelt alkatrészeket a kiszerelés fordított 
sorrendjében szerelje vissza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Levegőszűrő ház 
(4) Csavarok 
(5) Levegőszűrő 
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MOTOROLAJ 
Olvassa el a Biztonsági előírásokat a 86. oldalon. 

Ajánlott olajminőség 
 

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

Viszkozitás SAE-10W 30 

JASO T 903 
Standard 

MA 

 
Ajánlott olaj 
Honda 4 ütemű motorkerékpár olaj, vagy annak 
megfelelő minőségű más olaj.  

Motorkerékpárjának nincs szüksége különböző olaj 
adalékokra, használja az ajánlott olajminőséget. 

Soha ne használjon grafit, vagy pedig molibdén 
adalékkal ellátott olajakat, mert azok károsíthatják a 
váltó rendszert. Soha ne használjon API SH vagy 
magasabb kategóriájú olajakat, amelyek el vannak 
látva a kör alakú energiatakarékos (ENERGY 
CONSERVIMG) címkével, mert azok negatívan 
befolyásolhatják a kenést és a váltó rendszert. Soha 
ne használjon növényi és castor bázisú verseny 
olajakat. 
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Viszkozitás: 
A motorolaj viszkozitása a motorkerékpár 
használatának átlagos környezeti hőmérsékletéhez 
igazodjék. A következő táblázat útmutatással szolgál 
a különböző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JASOT 903 Standard 
A JASO T 903 Standard egy jelzés, amely alapján 4 
ütemű motorok számára választhat motorolajat. 
Két osztály van, az MA és az MB. A sztenderd 
minőségnek megfelelő olajat egy jelzés igazolja. 
Például a következő jelzés mutatja az MA osztályt. 
 
 
 
 
 

JASO T 903 MINŐSÉGŰ OLAJ A GYÁRTÓ GARANTÁLJA AZ 
MA TELJESÍTMÉNYT 

 
(1)Az olaj forgalmazó cég kód száma  
(2) Osztályozás 
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Motorolaj és szűrő 
Az olaj minősége döntően befolyásolja a motor 
élettartamát. Cseréljen olajat a karbantartási terv 
(88. oldal) szerint. 
Ha a motort nagyon poros körülmények között 
használja, gyakrabban kell olajat cserélni, mint ahogy 
a javaslatban szerepel. 

Kérjük a fáradt olajat zárt tartályban, juttassa el a 
legközelebbi gyűjtőhelyre, soha ne dobja a 
szemetesbe, ne öntse lefolyóba vagy a földre. 

A fáradt olaj bőrrákot okozhat, ha gyakran és 
huzamosan érintkezik a bőrfelülettel. Ez ugyan 
valószínűtlen, hacsak Ön nem foglalkozik naponta 
fáradt olajjal, mégis javasoljuk, hogy a művelet után 
alaposan mosson kezet szappannal és vízzel. 
 

Az olajszűrő cseréjéhez különleges szűrőfogóra és 
nyomatékkulcsra van szükség. Ha ezek a szükséges 
gyakorlattal együtt nincsenek meg Önnek, 
javasoljuk, hogy Honda márkakereskedőnél 
végeztesse el a műveletet. 

Ha nyomatékkulcs nélkül szerelte fel a szűrőt, 
mielőbb ellenőriztesse Honda márkakereskedőnél a 
meghúzás helyességét. 

A teljes és gyors kifolyás érdekében üzem meleg 
motoron cseréljen olajat, amikor a motorkerékpár az 
oldaltámaszon áll. 
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1. Olaj leeresztéshez vegye le az olajbetöltő 

csavart/nívópálcát és az olajleeresztő csavart (1) 
valamint a tömítő alátétet (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Olajleeresztő csavar 
(2)Tömítő alátét 
 

2. Szűrőfogóval vegye le az olajszűrőt (3) és 
engedje ki a maradék olajat. Dobja el a használt 
olajszűrőt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Olajszűrő 
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3. Az új olajszűrő tömítését kenje be vékonyán 

motorolajjal (4). 
4. Célszerszámmal és nyomatékkulccsal szerelje fel 

az új olajszűrőt és húzza meg 26Nm nyomatókkal. 
Csak eredeti Honda olajszűrői használjon, vagy azzal 
egyenértékűt, amelyet az Ön motorkerékpárjához 
jóváhagytak. Ha nem a megfelelő Honda-szűrőt, vagy 
nem a megfelelő minőségű más gyártmányú szűrőt 
használja, motorkárosodást okozhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Olajszűrő gumitömítés 
 

Ellenőrizne, hogy a leeresztő csavar tömítése jó 
állapotban van-e és szerelje vissza a csavart A 
tömítést cserélje ki minden második olajcsere 
alkalmával, illetve szükség szerint. Az 
olajleeresztő csavar meghúzási nyomatéka: 

30Nm 
6. Töltse fel a forgattyús házat az ajánlott minőségű 

olajjal. Mennyiség körülbelül 
2,8 liter. 

7. Szerelje vissza az olajbetöltő csavart/nívópálcát. 
8. Indítsa be a motort és járassa alapjáraton 3-5 

percig. 
A motor leállítása után 2-3 perccel ellenőrizze, hogy 
az olajszint a nívópálca felső szint jelzésénél van-e 
ha a motorkerékpár kemény, vízszintes talajon áll. 
Győződjön meg arról, hogy nincs-e olajszivárgás. 
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GYÚJTÓGYERTYÁK 

Olvassa el a Biztonsági előírásokat a 86. oldalon. 

Ajánlott gyújtógyertyák: 
Normál: 

CPB8EA-9(NGK) 
 
MEGJEGYZÉS 
Soha se használjon nem megfelelő hőértékű 
gyertyát, mert komoly károkat okozhat a motorban. 

1. Távolítsa el a jobb és bal oldali burkolatot (63. 
old.) 

2. Vegye le a gyertyapipákat (1) a gyertyákról. 
 

3. Tisztítsa meg a szennyeződésektől a gyertyák 
környékét. Csavarja ki a régi gyertyát a 
szerszámkészletben található gyertyakulccsal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Gyertyapipák 
 

 
100 



 
Ellenőrizze az elektródákat és a középső porcelánt 
lerakódások, erózió és kormosodás szempontjából. 
Ha erős az erózió illetve lerakódás, cseréljen 
gyertyát. A karbon üledékes gyertyákat tisztítsa 
meg gyertyatisztítóval, különben használjon 
drótkefét. Ellenőrizze a gyertya hézagot (2) 
huzalos hézag mérővel. Ha beállítás szükséges 
óvatosan hajlítsa meg az elektródát. A hézag 
értéke: 0,80-0,90 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Gyertyahézag      (3) Oldalelektróda 
 

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

7. Felhelyezett alátéttel csavarja be kézzel a 
gyertyát, vigyázva, nehogy félrehajtsa a menetet. 

8. Húzza meg a gyertyákat: 
• Régi gyertya esetén csak: 

1/8 -1/4 fordulatnyi utánhúzás szükséges a 
teljes becsavarás után. 

• Új gyertya esetén: húzza meg kétszer, hogy 
megelőzze a meglazulást: 

a: Először húzza meg a gyertyát:  
NGK: 1/2 fordulat megszorulás után.  
b: Lazítsa meg a gyertyát,  
c: Húzza meg a gyertyát ismét: 1/8 fordulat 
megszorulás után 
 

MEGJEGYZÉS 

Húzza meg a gyújtógyertyát rendesen. A rosszul 
meghúzott gyertya túlhevülhet és károsíthatja a 
motort. 

9 Helyezze vissza a gyertyapipákat. 
10 A Kiszerelt alkatrészeket a kiszerelés fordított 

sorrendjében szerelje vissza. 
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KARDÁNHAJTÁS OLAJ 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

A karbantartási terv előírása szerint cseréljen olajat. 
Az olajat mindig üzem meleg állapotban cserélje le 
úgy, hogy a motorkerékpár egyenesen álljon sima 
talajon a teljes és gyors kiürülés érdekében. 

1. Távolítsa el az olaj betöltő sapkát (1) és olaj 
leeresztő csavart (2). 

2. Miután az olaj teljesen kiürült, ellenőrizze, 
hogy a tömítő alátét (3) jó állapotban van, majd 
helyezze vissza az olajleeresztő csavarral együtt. 
A leeresztő csavar meghúzási nyomatéka: 12Nm 

 

3. A motorkerékpárt állítsa egyenesbe sima 
talajon, majd töltse fel az ajánlott minőségű 
olajjal, amelynek mennyisége 130cm3. 
Figyeljen oda, hogy a végkihajtás olaj az ellenőrző 
ablak (4) alsó széléig ér. 

4. Helyezze vissza az olaj betöltő sapkát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Olaj betöltő sapka  
(2)Olaj leeresztő csavar  
(3)Tömítő alátét  
(4) Ellenőrző ablak 
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GÁZMŰKÖDTETÉS 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldaton, 

1, Ellenőrizze, hogy a gázmarkolat könnyen forog-e 
teljesen nyitottól teljesen zárt helyzetig, a kormány 
mindkét végállásában. 

2. Mérje meg a fojtószelep holtjátékát a gazmarkolat 
bowden végénél. 
A szabályos holtjáték körülbelül 

2 - 6 mm. 
Beállításhoz lazítsa meg az ellenanyát (1) és forgassa 
az állítócsavart (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)   Ellenanya  
(2)   Állítócsavar 

(A)    Növelés 
(B)   Csökkentés 
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HŰTŐFOLYADÉK 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

Hűtőfolyadék csere 
A hűtőfolyadék cserét Honda márkaszerviznek kell 
elvégeznie kivéve, ha a tulajdonos rendelkezik a 
megfelelő célszerszámokkal, szerviz adatokkal és 
képzettséggel. Ebben az esetben használja a Honda 
Javítási Könyvet 

A rendszert mindig a túlfolyó tartályán keresztül töltse 
fel, soha ne próbáljon meg hűtőfolyadékot hozzáadni 
a radiátorsapka levételével. 
 

 

A VIGYÁZAT 

 

Soha ne távolítsa el a radiátorsapkát, amíg a 
hűtőfolyadék meleg, mert a nyomástól 
kifröccsenhet, ami súlyos égési sérüléseket 
okozhat. 

Mindig várja meg, amíg a motor és a hűtő lehűl, 
mielőtt eltávolítja a radiátor sapkát. 
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AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ FUTÓMŰ 
ELLENŐRZÉSE 

Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

1. Ellenőrizze a teleszkópot: húzza be az első féket, 
és erélyesen mozgassa fel-le a villát. A rugózó 
mozgás legyen sima, szivárgás nem mutatkozhat. 

2. A lengő villa csapágyának ellenőrzése: állítsa 
középállványra a motorkerékpárt és mozgassa 
erélyesen oldalirányban a lengővillát. A holtjáték 
csapágykopásra utal. 

3. Gondosan ellenőrizze az első és a hátsó futómű 
valamennyi rögzítő csavarjának meg húzását. 
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OLDALTÁMASZ 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

Működés ellenőrzés: 
• Ellenőrizze a rugó (1) épségét és feszességét, 

valamint az oldalállvány szabad mozgathatóságát. 
• Ellenőrizze az oldatállvány motorleáhító funkcióját: 

1. Üljön fel a motorkerékpárra, hajtsa fel az 
oldaltámaszt, és a sebességváltót kapcsolja 

üresbe. 
2. Indítsa be a motort, húzza be a kuplungot és 
kapcsoljon sebességbe. 
3. Engedje te az oldaltámaszt. A motornak 
ebben a pillanatban le kell állnia. 

 

Ha az oldalállvány nem a leírtak szerint működik, 
keresse fel a Honda márkakereskedőt javítás céljából 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Oldalállvány rugó 
 

 
106 



 
KERÉK KISZERELÉS 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

Az első kerék kiszerelése 
1. Állítsa a motorkerékpárt szilárd, egyenletes 

talajra, 
2. A motorblokkot alábakolva emelje fel az első 

kereket a talajról. 
3. Vegye le a bal és jobb féknyerget (2) a rögzítő 

csavarok (1) eltávolításával. 
• A féknyergek leszerelésekor vigyázzon, nehogy 

megsérüljön a keréksebesség szenzor és jeladó 
tárcsa (NTV700A). 

A fékcső sérülésének megakadályozása érdekében 
tartsa meg a féknyerget úgy, hogy ne lógjon a 
fékcsövön. A fékcső ne csavarodjon meg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Féknyereg rögzítő csavarok  
(2) Féknyereg 
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Ne húzza meg a fékkari, míg a kerék ki van szerelve a 
motorkerékpárból, mert a fékdugattyú kinyomódik a 
munkahengerből, és a fékfolyadék elfolyik. Ha ez 
előfordul, a fékrendszert Honda 
márkakereskedésben meg kell javítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Tengelyrögzítő csavarok 
(4) Tengely csavar 
 

4. Lazítsa meg a bal és jobb oldali tengelyrögzítő 
csavarokat (3), majd vegye ki a tengely csavart (4). 
Húzza ki az első tengelyt (5), majd vegye ki
az első kereket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Első Tengely 
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Beszerelés: 
1. Helyezze a távtartókat a bal és jobb oldalon a 

kerékagyba. Illessze a kereket a villaszárak közé és 
dugja be balról a tengelyt a villa végén és a 
kerékagyon keresztül, 

2. Állítsa a vonalat (6) a tengelyen a villaszár 
peremével (7) egyvonalba. 

3. Húzza meg a tengelyrögzítő csavart a bal 
villaszáron az előírásos nyomatókkal, amely 
22Nm. 

4. Húzza meg a tengelycsavart az előírt 
nyomatékkal, amely 59Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Vonal 
(7) Felület 
 

5. Szerelje fel a féknyergeket a villaszárakra. 
Annak érdekében,  hogy összeszereléskor 
ne sérüljenek meg a fékbetétek, gondosan 
vezesse be közéjük a féktárcsát (8). A 
féknyergek felszerelésekor vigyázzon, nehogy 
megsérüljön a keréksebesség szenzor és jeladó 
tárcsa (NTV700A) 

6. Húzza meg a rögzítő csavarokat 31Nm nyomatékkal  
7. Húzza be az első féket, és néhányszor rugóztassa 

meg a teleszkópot. Ellenőrizze, hogy a fék 
felengedése után szabadon forog-e a kerék. 
Ellenőrizze az összeszerelést, súrolna a fék, vagy 
szorul a kerék. Motorozás előtt ellenőrizze a fék 
kifogástalan működését. 

8. Ha a hézag a féktárcsa és a féknyereg tartó között 
mindkét oldalon szimmetrikus lépjen a következő 
lépésre. Amennyiben nem szimmetrikus, úgy 
lazítsa meg a bal oldali villaszárat, majd húzza 
Kifelé vagy tolja befelé attól függően, hogy hogyan 
alakul ki a szimmetrikus hézag. Majd kövesse a 
következő lépést. 
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9. Húzza meg a tengelyrögzítő csavart az előírásos 

nyomatékkal: 22Nm 

• A kerék beszerelése után ellenőrizze a hézagot a 
féktárcsák és a féknyergek között (nem a 
fékbetétnél), hogy szimmetrikus legyen. 

 

Ha az összeszereléskor nem használtak 
nyomatékkulcsot, mielőbb ellenőriztesse Honda 
márkakereskedőnél a meghúzás helyességét. A 
nem megfelelő összeszerelés a fékhatás 
csökkenésével járhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Féktárcsa  
(2)Féknyereg 
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A hátsó kerék kiszerelése 

1. Állítsa a motorkerékpárt a középtámaszra. 
2. Távolítsa el a jobb oldali burkolatot (62. 

oldal). 
3. Lazítsa ki a vezetékköteget (1) a vezetékköteg 

tartóból (2) 
4. Nyomja be a csapot (3) húzza ki a csatlakozót 

(4) a tartóból (5). 
5. Húzza ki a csatlakozót. 
6. Távolítsa el az A csavarokat (6) és a kipufogó 

borítást (7). 
7. Lazítsa meg a B csavarokat (8). 
8. Távolítsa el a C (9) és D (10) csavart. 
9. Húzza le a kipufogót (11) és távolítsa el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Vezetékköteg (2)Vezetékköteg tartó 
(3) Csap  (4) Csatlakozó 
(5) Csatlakozó tartó 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) A csavar   (7) Kipufogó borítás 
(8) B csavar   (9) C csavarok 
(10) D csavar  (11) Kipufogó 
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10. Vegye le a hátsó sárvédőt (64. old.) 
11. Távolítsa el a hátsó fékrögzítő csavart (12). 
12. Távolítsa el a tengely csavart (13), miközben tartja 

a tengelyt (14) egy csillagkulccsal a végénél. 
13. Lazítsa meg a hátsó tengely tartó csavart (15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) Hátsó fékrögzítő csavar 
(13) Tengely csavar 
(14) Tengely 
(15)  Tengely csavar 
 

14. Húzza ki a tengelyt. 
15. Vegye le a hátsó féknyerget (16). A féknyereg 

leszerelésekor vigyázzon, nehogy megsérüljön a 
keréksebesség szenzor és jeladótárcsa (NT700A) 

16. Távolítsa el a hátsó kerék távtartót (17).  
17. Mozdítsa a kereket jobbra, hogy elváljon a 
       kihajtó háztól (18).  
18.Vegye le a hátsó kereket (19). 
 (18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16) Hátsó féknyereg 
(17) Hátsó kerék távtartó 
(18) Kihajtó ház 
(19) Hátsó kerék 
 

 
112 



 
Beszerelési tanácsok 
Járjon el a szétszerelés fordított sorrendjében 
• A féknyergek felszerelésekor vigyázzon, nehogy 

megsérüljön a keréksebesség szenzor és jeladó 
tárcsa (NTV700A) 

• Mielőtt visszahelyezi a hátsó kereket, ellenőrizze, 
hogy a kerékagy és a kihajtó tengely bordái 
kellően rneg vannak zsírozva. 

• Győződjön meg róla, hogy a kerékagy és a 
kihajtó tengely bordái összeilleszkedjenek. 

Visszahelyezéskor óvatosan illessze be a féktárcsát a 
fékbetétek közé, nehogy azok megsérüljenek. 

A kerék beszerelése után fékezzen néhányszor, és 
ellenőrizze hogy szabadon forog-e a kerék. Ellenőrizze 
az összeszerelést, ha súrol a fék, vagy szorul a kerék. 
 

Ha a féknyereg agyat nem tudja behelyezni a 
lengővilla és a távtartó közé, akkor óvatosan 
ütögesse be a megadott irányba egy műanyag 
kalapáccsal. 

•   Húzza meg a következő anyákat és csavarokat az 
előírt nyomatékkal. Tengely anya meghúzási 
nyomatéka: 

89Nm 
Tengely tartó csavarok meghúzási 
nyomatéka: 

32Nm 
Hátsó fék rögzítő csavar meghúzási nyomatéka: 

89Nm 
Ha az összeszereléskor nem használtak 
nyomatékkulcsot, mielőbb ellenőriztesse Honda 
márkakereskedőnél a meghúzás helyességét. A nem 
megfelelő összeszerelés a fékhatás csökkenésével 
járhat. 
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FÉKBETÉTEK KOPÁSA 

Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 36, oldalon. 

A fékbetét kopása függ a használat módjától, a 
motorozási stílustól és az útviszonyoktól, és általában 
gyorsabb, ha az út nedves és piszkos. A fékbetétek 
kopását ellenőrizze rendszeresen a karbantartási terv 
szerint (89, oldal). 

Első fék 

Ellenőrizze a rovátkákat (1) mindegyik fékbetéten. 
Ha bármelyik betét a rovátka aljáig lekopott, 
készletben cserélje ki mindkét fékbetétet. Ezt 
Honda márkakereskedőnél végeztesse el. 
 

<ELSÖ FÉK> 
Az ábra a bal oldalt mutatja, a jobb oldali hasonló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(l)Kopásjelző rovátkák 
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Hátsó fék 
Ellenőrizze a rovátkákat (2) mindegyik fékbetéten. 
Ha bármelyik betét a rovátka aljáig lekopott, 
készletben cserélje ki mindkét fékbetétet. Ezt Honda 
márkakereskedőnél végeztesse el. 
 

<Hátsó fék> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) 
 (2)Kivágások 
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AKKUMULÁTOR 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

Nem szükséges az elektrolit szintjének ellenőrzése, 
vagy desztillált víz utántöltése, mert az akkumulátor 
karbantartás mentes kivitelű. Ha az akkumulátor 
gyengének tűnik, vagy az elektrolit fogyását észleljük 
(amik indítási nehézségeket, esetleg más elektromos 
problémákat okozhatnak) forduljon Honda-
márkakereskedéshez 
 

MEGJEGYZÉS 

Az akkumulátor karbantartásmentes kivitelű, és 
tönkremehet, ha leveszik róla a záró csíkot. 
 

 
A VIGYÁZAT 

 

Normál működés közben az akkumulátor 
robbanásveszélyes hidrogéngázt bocsát ki. 

Szikra vagy láng hatására az akkumulátor 
felrobbanhat, halálos vagy súlyos sérülést okozva. 
Viseljen védőruházatot és arcvédőt, vagy bízza 
szakemberre az akkumulátor karbantartását. 
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Az akkumulátor kiszerelése 
1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gyújtást 

lekapcsolta. 
2. Vegye le az ülést (57- oldal). 
3. Emelje ki a gyűrűt és vegye le a gumiszalagot (1). 
4. Előbb a negatív (-) (2)T majd a pozitív (+) sarut (3) 

vegye le az akkumulátorról. 
5. Emelje ki az akkumulátort (4) a rekeszből. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visszaszerelés 
1. A kiszerelés fordított sorrendjében történik. 

Először mindig a (+) majd utána csatolja fel 
a (-) terminált, 

2. Ellenőrizze,  hogy a csavarok  rendesen 
meg legyenek húzva. 

 
 
 
(1) Gumiszalag  
(2) Negatív(-)saru 
(3) Pozitív (+) saru 
(4) Akkumulátor 
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BIZTOSITEKCSERE 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 36. oldalon. 

Amikor a biztosíték sűrűn kiolvad, ez rövidzárlatra 
vagy túlterhelésre utal az áramkörben. Ez esetben 
forduljon Honda-márkakereskedéshez. 

 
MEGJEGYZÉS 

Soha ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot. 
Ez károsíthatja az áramköröket, tüzet okozhat és 
leronthatja a világítás vagy a motor teljesítményét. 
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Biztosítékdoboz: 
A biztosítékdoboz az ülés alatt található. Az 
előírásos biztosítékok: 20A, 10A....NT700V 
30A, 20A, 10A...NT700VA 

1. Vegye le az ülést (57. oldal) 
2. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét (1). 
3. Húzza ki a régi biztosítékot és helyezzen be egy 

újat. A tartalék biztosítékok (2) a 
biztosítékdobozban találhatók 

4. Zárja le a biztosítékdoboz fedelét és szerelje vissza 
az ülést. 

 
 
 
 
(1)Biztosítékdoboz fedél  
(2) Tartalék biztosítékok 
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Főbiztosíték: 
A főbiztosíték (1) a bal oldali burkolat mögött 
található. 
Előírásos amperszáma 30A. 

1. Vegye le a bal oldali burkolatot (62. oldal) 
2. Kösse le a kábelcsatlakozót (2) az ónindító 

behúzó mágneséről. 
3. Húzza ki a régi biztosítót és helyezzen be újat. 

A tartalék biztosíték (3) az indítómotor behúzó 
mágnese mellett található. 

4. Kapcsolja vissza a vezetéket, és szerelje vissza a 
bal oldali burkolatot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Főbiztosíték 
(2) Kábelcsatlakozó 
(3) Tartalék főbiztosíték 
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FÉKLÁMPA KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁS 

Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 66. oldalon 
Időnként ellenőrizze a jobb oldalon, a motor mögött 
található féklámpa kapcsoló (1) működését. 
Beállítani az állítóanya (2) forgatásával lehet. 
Forgassa az anyát (A) irányban, ha a kapcsoló túl 
későn működik, illetve (B) irányban, ha tűi korán 
működik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Féklámpa kapcsoló  
(2) Beállító anya 
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IZZÓCSERE 
Olvassa el a Biztonsági Előírásokat a 86. oldalon. 

Az izzó bekapcsolt állapotban nagyon forró és 
kikapcsolás után is egy darabig forró marad. Hagyja 
lehűlni, mielőtt hozzányúl. 

Ne hagyjon ujjlenyomatot az izzón, mert ettől 
melegpont keletkezhet, és az izzó szétrobbanhat. 
Izzócserekor használjon tiszta kesztyűt. Ha kézzel 
megfogta az izzót, az idő előtti tönkremenés 
megakadályozására törölje le alkoholba mártott 
ruhával. 
 

• Izzócsere előtt vegye le a gyújtást (OFF). 
•  Csak az előírásos izzókat használja.  
• Izzócsere után ellenőrizze, hogy a lámpa 

megfelelően működik-e. 
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Fényszóró Izzó 
1. Húzza le a gumi burkolatot (1) 
2. Húzza le a csatlakozót (2) forgatás nélkül. 
3. A kengyel (3) lenyomása után vegye ki az 

izzót(4). 
4. Az izzót (4) forgatás nélkül húzza ki. 
5. Az új izzót a kiszerelés fordított sorrendjében 

helyezze be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Aljzat 
(2) Csatlakozó 
(3) Kengyel 
(4) Izzó 
 

Helyzetlámpa izzó 
1. Távolítsa el a csavarokat (1) és a fényszóró alatti 

idomot (2). 
2. Távolítsa el a helyzetjelző reflektort (3). 
3. Forgatás nélkül húzza ki az izzót (4). 
4. A fentiek fordított sorrendjében szerelje be az új 

izzót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Csavar 
(2) Fényszóró alatti idom 
(3) Helyzetjelző reflektor 
(4) Izzó 
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Fék/hét só lámpa 
1. Vegye le az ülést (57. oldal). 
2. Forgassa el a foglalatot (1) 90 fokkal, az óra 

mutatóval ellentétesen, majd húzza ki. 
3. Óvatosan nyomja be az izzót (2) és fordítsa 

óramutatóval ellentétesen 
4. A fentiekkel ellentétesen szerelje be az új izzót. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)Foglalat (2) Izzó 
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Első irányjelző 
1. Távolítsa el az idomzsebet (67. oldal) és 

emelje fel az üzemanyag tankot (93. oldal). 
2. Forgassa el a foglalatot (1) 90 fokkal, az óra 

mutatóval ellentétesen, majd húzza ki. 
3. Óvatosan nyomja be az izzót (2) és fordítsa 

óramutatóval ellentétesen. 
4. A fentiekkel ellentétesen szerelje be az új izzót. 
•   Csak sárga izzót használjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Foglalat 
(2) Izzó 
 

Hátsó irányjelző 
1. Vegye le az ülést (57. oldal). 
2. Forgassa el a foglalatot (1) 90 fokkal, az óra 

mutatóval ellentétesen, majd húzza ki. 
3. Óvatosan nyomja be az izzót (2) és fordítsa 

óramutatóval ellentétesen, 
4. A fentiekkel ellentétesen szerelje be az új izzót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fogfalat 
(2) Izzó 
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Rendszámtábla világítás 
1 Vegye le a hátsó sárvédőt (64. oldal). 
2 Forgassa el a foglalatot (1) 90 fokkal, az 

óramutatóval ellentétesen, majd húzza ki. 
3 Forgatás nélkül húzza ki az izzót. 
4 A fentiekkel ellentétesen szerelje be az új izzót. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Foglalat 
(2) Izzó 
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TISZTÍTÁS 

Tisztítsa rendszeresen a motorkerékpárt, hogy 
motorkerékpár egyes részeit! Ellenőrizze, nincs-e 
sérülés, kopás, illetve olaj, hűtőfolyadék vagy 
fékfolyadék szivárgás. Kerülje az olyan tisztítószerek 
használatát, melyek nem speciálisan 
motorkerékpárok számára készültek. 
Tartalmazhatnak olyan kémiai anyagokat, melyek 
károsíthatják a fém, festék, műanyag részeket 
motorkerékpárján. Ha motorkerékpárja még meleg, 
adjon neki időt a lehűlésre. 
Kerülje a nagynyomású vízsugár (mint amilyen az 
önkiszolgáló mosóké) használatát. 
 

A nagynyomású víz (vagy levegő) károsíthatja a 
megőrizze a kezelt felületek eredeti állapotát. 
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A motorkerékpár mosása 
1. Öblítse le a motorkerékpárt hideg vízzel, hogy 

feláztassa a lazább szennyeződést. 
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, erős szennyeződés esetén 
finoman dörzsölve tisztítsa meg a felületet, 
öblítse bő tiszta vízzel. 
Ne használjon fék olajat vagy egyéb kémiai 
szereket a motorkerékpár tisztításánál, mert 
azok károsítják a műanyag és festett felületeket. 
Közvetlenül mosás után a fényszóró burája 
belülröl bepárásodhat. Ez azonban hamar 
eltűnik, ha távfényre kapcsol. Járassa a 
motorkerékpárt felkapcsolt fényszóróval. 

 

 

4. Ha befejezte a tisztítást, öblítse le a 
motorkerékpárt tiszta vízzel. Egyes intenzív 
mosószerek  károsíthatják  az alumínium 
felületeket. 

5. Szárítsa meg teljesen a motorkerékpárt, indítsa be 
a motort és hagyja néhány percig járni. 

6. Motorozás előtt ellenőrizze a fékeket. 
Lehetséges, hogy többször kell fékezni, 
mielőtt elérik normális fékteljesítményt 
fognak.  

Közvetlenül mosás után a fékek nem fognak 
tökéletesen, számoljon hosszabb fékúttal a balesetek 
megelőzése érdekében. 
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Utolsó finomítások 
A mosás után használhat valamilyen általánosan 
kapható ápolószert. Válasszon nem felszívódó pasztái 
vagy fényezőt, amely speciálisan motorkerékpárok 
vagy autók ápolására készült. Ezeket a használati 
útmutatójuk szerint alkalmazza. 
 

Az utcai só eltávolítása 

Télen a hó eltávolítására használt só korrózióhoz 
vezethet, ha nincsen letisztítva a motorkerékpárról. A 
következők szerint tisztítsa meg járművét. 

1, Tisztítsa meg motorkerékpárját hideg vízzel. 
(Lásd: 128. oldal) 

2. Ne használjon meleg vizet, mert segíti a só 
roncsoló hatását. 

3.  Szárítsa meg 3 motorkerékpárt, majd ápoló 
pasztával kenje át a fém részeket is. 
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A festett alumínium kerekek ápolása 
A szennyezés, sár, szóró só korróziót okozhat az 
alumíniumon. Ezeket motorozás után tisztítsa le a 
kerekekről. Használjon puha szivacsot és enyhe 
tisztítószert. Ne alkalmazzon kemény kefét, fémszálas 
dörzsanyagot, vagy súroló anyagot illetve vegyszert, 
tartalmazó tisztítószert. 

Mosás után 6blítse 16 bő vízzel és törölje le tiszta 
ronggyal. A kerekek sérüléseit javítsa ki 
javítófestékkel. 

Kipufogócső ápolás 
A kipufogó rozsdamentes acélból készül de az olaj 
és a sár elszínezheti. Szükség esetén tisztítsa meg 
folyadék konyhai tisztítószerrel. Ha szükséges, a hőről 
ráégett szennyeződéseket folyékony tisztítószerrel 
távolítsa el. 
 

Szélvédő tisztítása 
Öblítse le bő vízzel és használjon puha szivacsot 
vagy rongyot, (ne használjon oldószereket a szélvédő 
tisztításához.) Mosás után törölje le tiszta száraz 
ronggyal. 

A karcolások elkerülése érdekében csak tiszta vizet, 
szivacsot vagy puha száraz rongyot használjon. 

Koszos szélvédő esetén semleges tisztítószert és 
bőséges vizet használjon. Mossa le az össze 
tisztítószert. A visszamaradó tisztítószer 
megmarhatja a szélvédő felületét. Ha a karcolások 
nem távolíthatók el, cserélje le a szélvédőt. 
Akkumulátor sav vagy fékfolyadék komoly sérülést 
okozhat a szélvédőn 
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TÁROLÁSI TANÁCSOK 
Hosszabb idejű tároláskor, például télen, a 
motorkerékpárt meg kell óvni az állás káros hatásától. 
Fontos, hogy a szükséges javításokat még a tárolás 
ELŐTT elvégezzük, nehogy az újbóli üzembe 
helyezéskor elfeledkezzünk róluk. 

TÁROLÁS 
1. Cseréljen olajat és szűrőt. 
2. Ellenőrizze, hogy a hűtőrendszer 50/50 százalékos 

fagyálló oldattal legyen feltöltve. 
3. Ürítse ki a benzintankot üzemanyag-kannába, kézi 

szivattyú, szifon vagy más alkalmas eszköz 
használatával. Fújja be a tank belsejét korrózió 
gátló olajos spray-vel. Helyezze vissza a 
tanksapkát. 

 

 
VIGYÁZAT 

 

A benzin rendkívül gyúlékony és robbanékony 
anyag. Ha üzemanyaggal tevékenykedik, könnyen 
súlyos balesetet szenvedhet. 

• Állítsa le a motort, és tartson távol minden 
szikrái vagy nyílt lángot. 

• Csak nyitott helyszínen tankoljon. 
• A kicsepegett, kiömlött benzint azonnaltörölje 

fel. 
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4. Hogy elkerülje a hengerek berozsdásodását, a 

következő megelőző intézkedésekre van szükség. 

• Vegye le a gyertyapipákat a 
gyújtógyertyákról. Ragasztószalaggal vagy 
zsineggel rögzítse a pipákat valamilyen 
műanyag alkatrészhez úgy, hogy távol (egyenek a 
gyertyáktól. 

• Vegye ki a gyújtógyertyákat a motorból és 
tegye biztos helyre. Ne dugja őket a 
gyertyapipákba. 

• Öntsön egy evőkanálnyi (15-20 cm3) tiszta 
motor olajat mindegyik hengerbe és fedje le 
a gyertya nyílásokat rongydarabbal- 

• Néhányszor forgassa meg a motort hogy az 
olajat eloszlassa a hengerben. 

• Szerelje vissza a gyújtógyertyákat és a 
gyertyapipákat. 

 

5. Vegye ki az akkumulátort és tárolja fagypont 
felett, napsütéstől védve. Az akkumulátort 
töltse fel minden hónapban egyszer. 

6. Mossa le és szárítsa meg a motorkerékpárt, majd 
tegyen ápolót a műanyag felületekre. A króm 
felületeket kenje be rozsdásodás elleni olajjal, 

7. Fújja fel a kerekeket az ajánlott nyomásra, majd 
tegye tőkére vagy egy alkalmas eszközre, hogy 
mindkét kerék a levegőben legyen. 

8. Takarja le a motorkerékpárt (ne használjon 
műanyag ponyvát) és tárolja fűtetlen, víztől 
védett helyen, minimális napi hőmérséklet 
változásoknak kitéve. Ne tárolja közvetlen 
napsugárzásnak kilett helyen. 

 

 
132 



 
A TÁROLÁS BEFEJEZÉSEKOR 
1. Vegye le a takarót és tisztítsa meg a 

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

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

szerelje vissza, 
4. Eressze ki a tankból az alján összegyűlt 

felesleges korrózió gátló olajos anyagot, és 
tankolja meg a motort friss benzinnel, 

 

5- Ellenőrizze a kardánkihajtás olaj szintjét, töltse fel 
az ajánlott váltó olajjal, ha szükséges. A 
karbantartási tervben előírt időszakonként cserélje 
le a kardán kihajtás olajat. 

6- Hajtsa végre az összes elindulás előtt szükséges 
ellenőrzést (56. oldal) 
Tegyen forgalommentes helyen néhány lassú 
próbautat. 
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MŰSZAKI ADATOK 
 

MÉRETEK  

Hosszúság: 2215 mm 

Szélesség: 805 mm 

Magasság: 1320 mm 

Tengelytáv: 1475 mm 

FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK ÉS TEHERBÍRÁS 

Motorolaj Leeresztés után  2,6 liter 

Leeresztés és szűrőcsere után 2,8 liter 

 Szétszerelés után 3,2 liter 

Benzintartály: 19,7 liter 

Hűtőrendszer: 2,28 liter 

Szállítható személyek: vezető és egy utas 

Maximális terhelhetőség: 197 kg 
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MOTOR 

Furat x löket: 81 x 66mm 

Sűrítés: 10,0:1 

Lökettérfogat: 680 cm3 

Gyújtógyertya:  

Normál: CPREA-9 (NGK) 

Gyertyahézag: 0,8-0,9 mm 

Alapjárati fordulatszám: 1200-100 ford/perc 

Szelephézag (hidegen) Szívó 0,15 mm 
 Kipufogó 0,20 mm 
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VÁZ ÉS FUTÓMŰ  
Utánfutási szög: 28o50’ 
Utánfutás 115 mm. 
Gumiméret elöl: 120/70 ZR 17 (58W) 

BRIDGESTONE  
BT020FRADIAL J  
MICHELIN 
MAGADAM 90XB 

Gumiméret hátúi 150/70ZR 17(69W) 
BRIDGESTONE  
BT020r RADIAL U  
MICHELIN  
MAGADAM 90XB 

ERŐÁTVITEL  
Primer áttétel 1,763 
Áttételek  
1. 2,571 
2. 1,688 
3. 1,300 
4. 1,074 
5. 0,923 
Szekunder áttétel 3,090 
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ELEKTROMOS RENDSZER 
Akkumulátor: 12 V -11.2 Ah 
Generátor: 0.452 kW/5000 1/perc 

IZZÓK  

Fényszóró: 12V-55W 

Hátsó lámpa/féklámpa: 12 V - 21/5 W 

Első irányjelző: 12V-21 W 

Hátsó irányjelző: 12V-21 W 

Helyzetlámpa: 12V-5W  

Rendszám világítás: 12 V - 5 W 

BIZTOSÍTÉK  

Főbiztosíték: 30 A 

Egyéb biztosítékok: 20 A, 10 A, ....NT700V 

 30A.20A.10A,NT700VA 
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Katalizátor 
Ez a motorkerékpár katalizátorral van ellátva. 
Mindegyik katalizátor nemesfémekkel van ellátva, 
amely kémiai reakciókkal alakítja át a 
kipufogógázokat. A katalizátor megszűri a HC, CO 
és NOX gázokat. Alkatrészcsere esetén csak Honda 
vagy annak megfelelő eredeti alkatrészt használjon. 

A katalizátornak nagyon magas hőfokon kell 
működnie, hogy a kémiai reakciók beinduljanak. 
Könnyen lángra gyújthat gyúlékony anyagokat, így 
figyeljen arra, hogy ne parkoljon magas fű, száraz 
levelek és egyéb gyúlékony anyagok közelében. 
 

A meghibásodott, tönkrement katalizátor 
környezetszennyezővé teszi motorkerékpárját, és 
negatívan befolyásolja teljesítményét. Hogy ez ne 
következzen be, kövesse az alábbi útmutatásokat: 

• Mindig használjon ólommentes üzemanyagot. 
Még egy kis mennyiségű ólmos benzin is 
szennyezi a nemesfémeket ezzel hatástalanná téve 
a katalizátort. 

• Tartsa motorkerékpárját jó műszaki állapotban. 
• Ellenőriztesse és javíttassa meg, ha az kihagy, 

leáll, vagy bármi jelét adja a helytelen 
működésnek. 
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Egy kis plusz (németül) 
 
Technische Daten Deauville (ED-Typ) 

Motor 
Typ Flüssigkeitsgekühlter-52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 
Ventile, Katalysator 
Hubraum 680,2 cm³ 
Bohrung x Hub 81 x 66 mm 
Verdichtung 10 : 1 
Max. Leistung 48,3 kW / 8.000 min-1 (95/1/EC) 
Max. Drehmoment 66,2 Nm / 6.500 min-1 (95/1/EC) 
Leerlaufdrehzahl 1.200 U/min 
Ölvolumen 3,2 Liter 
Kraftstoff-System 
Gemischaufbereitung Elektronische PGM-FI-Kraftstoffeinspritzung 
Drosselklappendurchmesser 40 mm 
Luftfilter Trockener Kartuschenpapierfilter 
Tankinhalt 19,7 Liter (inkl. 3,5 Liter Reserve) 
Elektrik 
Zündsystem Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer 
Frühverstellung 
Zündzeitpunkt 10° vor o.T. (Leerlauf) ~ 45° vor o.T. (8.900 U/min) 
Zündkerze DPR8EA-9 (NGK); X24EPR-U9 (ND) 
Starter Elektrisch 
Batterie 12 V / 14 AH 
Lichtmaschinenleistung 452 W 
Scheinwerfer 12V, 55W x 1 (abgeblendet) / 55W x 1 (aufgeblendet) 
Antrieb 
Kupplung Nass, Mehrscheibenkupplung 
Kupplungsbetätigung Mechanisch, über Seilzug 
Getriebe 5-Gang 
Primärübersetzung 1,763 (67/38) 
Sekundärübersetzung 0.939 (31/33) 
Gangstufen 1 2.571 (36/14) 
2 1.688 (27/16) 
3 1.300 (26/20) 



4 1.074 (29/27) 
5 0.923 (24/26) 
Endübersetzung 3,091 (34/11) 
Antrieb Kardan 
Rahmen 
Typ Stahlrohrrahmen 
Abmessungen (LxBxH) 2.218 x 810 x 1.320 mm (Verkleidungsscheibe oben: 
1,491) 
Radstand 1.476 mm 
Lenkkopfwinkel 28° 50' 
Nachlauf 115 mm 
Wendekreis 3,1 m 
Sitzhöhe 806 mm 
Bodenfreiheit 156 mm 
Trockengewicht 236 kg (*239 kg) 
Leergewicht (fahrfertig) 257 kg (V: 113 kg; H: 144 kg) 
Radaufhängung 
Typ Vorn 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 115 mm Federweg 
Hinten Stahlschwinge mit Zentralfederbein u. hydraulischer Federvorspannung, 122,5 mm Federweg 
Räder 
Typ Vorn Dreispeichen Aluminiumfelgen 
Hinten Dreispeichen Aluminiumfelgen 
Felgen Vorn 17 x MT3.50 
Hinten 17 x MT4.50 
Reifengröße Vorn 120/70 ZR17 (58W) 
Hinten 150/70 ZR17 (69W) 
Reifendruck Vorn 2,5 bar 
Hinten 2,9 bar 
Bremsen 
Typ Vorn Kombiniertes Bremssystem, 296 mm-Ø-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen und 
Sintermetallbelägen 
Hinten 276 mm-Ø-Scheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbelägen 
* ABS-Version 



Összeszerelési rajzok vegyesen 
 

 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


