
LEONCINO 500  HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ELŐSZÓ

Köszönjük,hogy a BENELLI termékét választotta.
A motorozás egy nagyon izgalmas sport,de mielőtt útra kelne,kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt 
az útmutatót.
Ez az útmutató leírja a jármű helyes használatát,az üzemeltetését,szerviz ciklusokat,karbantartási 
eljárást,egyéb fontos tudnivalókat.
Bármilyen kérdése van,kérje a műszaki osztályunk segítségét.
Csapatunk küldetése a vásárló tökéletes kiszolgálása.
Az Ön járműve apró részletekben eltérhet a leírásban szereplőtől, mert termékeinket folyamatosan 
fejlesztjük.
Köszönjük megértését.
Kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési leírást,és tartsa be az abban foglaltakat.
A kezelési utasítást tartsa mindig a jármű mellett.
Amennyiben eladja a járművet a Kezelési leírást is mellékelje.
Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a 
következő jelzéssel láttunk el: 
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FIGYELMEZTETÉS ------------ A figyelmeztetés figyelmen kívűl hagyása veszélyeztetheti a 
vezető biztonságát,és sérüléseket okozhatnak.

FONTOS ------------ Olyan veszélyt jelöl,amelyek károsíthatják a járművet.

MEGJEGYZÉS ------------ A fontosabb információkat jelöli.
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Biztonsági előírások. 
1. A személyi és járműsérülések elkerülése érdekében gondosan tanulmányozza a “Használati útmutatót”.
2. Ezt a járművet csak megfelelő engedéllyel vezetheti.
3. Sérülések elkerülése érdekében viseljen élénk színű ruházatot,motoros csizmát,védőszemüveget,és tartson kellő
követési távolságot. 
4. Tartsa be a KRESZ szabályait.
5. Legyen tekintettel a többi járműre,figyelmesen hajtson föl alárendelt útról,és legyen körültekintő a parkolóban.
6. Mindig két kézzel fogja a kormányt,valamint győződjön meg róla,hogy Ön és utasa biztonságosan helyezkedik el.
7. Átalakítás,módosítás,az eredeti design megváltoztatása a garancia elvesztését vonja maga után.
8. Ne érintse meg a forró kipufogót.

Bukósisak és ruházat 
1. Mindig DOT-szabvány által jóváhagyott sisakot,ruházatot,védőszemüveget,csizmát,és kesztyűt viseljen.
2. A saját maga biztonsága érdekében ne viseljen bő,lógó ruhadarabot.

FIGYELEM
1. A sofőrnek kötelező a bukósisak,a védőszemüveg,a cipő és a kesztyű használata.
2. Az utasnak a bukósisak viselése kötelező.
3. A motorozás alatt a kipufogó forróvá válik,ezért használjunk olyan cipőt,amely védi a lábunkat a megégéstől.
4.Tilos olyan ruhákat viselni motorozás alatt,amelyek akadályoznak a könnyű vezetésben.
Biztonság 
1. Ha őrizetlenül hagyja a járművet,győződjön meg róla,hogy a kormányzárat bekapcsolta,és a kulcsot eltávolította a
zárból.
2. Biztonságos helyen parkolja le a járművet.
3. Egy kiegészítő pótzár használata mindenképpen ajánlott.
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Bármely azonosítószám megváltoztatása tilos és a garancia elvesztésével jár!

Azt javasoljuk,hogy írja fel az azonosító számokat.(Motor,alváz és a 
modell neve):

AZONOSÍTÓK

ALVÁZSZÁM:

MOTORSZÁM:
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1.Kuplung kar

2.Bal kormánykapcsoló

3.Műszerfal

4.Jobb kormánykapcsoló

5.Gázkar

Bal oldal

Jobb oldal

4 5  6  1 2 3
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6.Első fékkar

7.Lengéscsillapító

8.Fékpedál

9.Váltókar

10.Oldaltámasz

11.Üzemanyagtank



6.LEONCINO500

ISMERTETŐ

Off-Road Verzió
Bal oldal

Jobb oldal

4 5  1 2 3 6
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109
1.Kuplung kar
2.Bal kormánykapcsoló
3.Műszerfal
4.Jobb kormánykapcsoló
5.Gázkar

6.Első fékkar
7.Lengéscsillapító
8.Fékpedál
9.Váltókar
10.Oldaltámasz
11.Üzemanyagtank
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1. FORDULATSZÁMMÉRŐ
A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordulatszámát jelzi.
2. BEÁLLÍTÓ GOMB
Röviden nyomja meg a gombot a km/h és az mph közötti váltáshoz. 
Nyomja meg a gombot a "Trip" kilométeróra visszaállításához.
3. VÁLASZTÓ GOMB
Röviden nyomja meg a gombot a mérő és  a kilométer-számláló 
funkciók közötti váltáshoz.Nyomja meg a "VÁLASZTÓ" gombot 
néhány másodpercig,megjelenik a határidő-beállítási felület: 
Nyomja meg a "VÁLASZTÓ"gombot az időkijelzés számjegyeinek 
kiválasztásához és a"BEÁLLÍTÓ"gombal állítsa be az értéket.
4. ÓRA
Az aktuális időt mutatja(óra/perc).
5. HŰTŐFOLYADÉK HŐMÉRSÉKLET JELZŐ
A hűtőfolyadék hőmérsékletét jelzi. Ha a mutató C és H között 
van, a hőmérséklet normális.Ha a mutató magasabb, mint a H 
szint,álljon meg és ellenőrizze a hűtőfolyadék tartályt.
6.IRÁNYJELZŐ VISSZAJELZŐ
A visszajelzők villognak ha be van kapcsolva az irányjelző.
7. ÜRESJÁRAT VISSZAJELZŐ
A visszajelző világít,ha a sebességváltó üres állásban van.

8. TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
A visszajelző világít,ha a távolsági fényszóró be van kapcsolva.

9. ÜZEMANYAGSZINT JELZŐ
Jelzi az alacsony üzemanyagszintet az üzemanyagtartályban.
10.OLAJNYOMÁS VISSZAJELZŐ
Ha a visszajelző világít,a motorkerékpárnak nincs elegendő 
kenése.Ellenőrizze az olajszintet.illetve a lehető leghamarabb 
forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez.
11. FOKOZAT VISSZAJELZŐ
A számlálón lévő számok jelzik a jármű  sebességfokozatát.

12.MOTORHIBA VISSZAJELZŐ
Ez a visszajelző lámpa akkor világít, ha a motor vagy más 
járművezérlő rendszer hibát észlel.Ha a visszajelző lámpa 
folyamatosan világít, forduljon a legközelebbi Benelli 
szervízhez
13.KARBANTARTÁS VISSZAJELZŐ
A visszajelző lámpa a rendszeres karbantartásra figyelmeztet.
A karbantartás jelző első alkalommal 1000 Km-nél világít,és 
utána 3000 Km-enként jelez
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A karbantartás jelzés akkor világít,amikor a kilométer-számláló eléri az 
értéket:1000 Km (első alkalommal) 4000 Km,7000 Km,10000 Km,13000 
Km,16000 Km,19000 Km,22000 Km. 
Nyomja meg a jobb oldali gombot a karbantartás jelző kikapcsolásához.
14.SEBESSÉGMÉRŐ

Mutatja a jármű aktuális sebességét km/h-ban
15.TELJES/RÉSZLEGES KM SZÁMLÁLÓ
A teljes kilométer számláló mutatja a motor 
futásteljesítményét km-ben.(TOTAL)
A részleges kilométer számláló (TRIP) mutatja a megtett 
távolságot az utolsó nullázás óta km-ben
16. BLOKKOLÁSGÁTLÓ (ABS) VISSZAJELZŐ
Ha az ABS visszajelző lámpa villog vezetés közben,forduljon 
a legközelebbi Benelli szervízhez.
Az ABS visszajelző világít, amikor a gyújtáskapcsoló be van 
kapcsolva,és röviddel a jármű mozgásának megkezdése után 
kialszik.Ha a jelzőfény az alábbiak valamelyikét jelzi,hiba 
léphet fel az ABS-ben:
1.A visszajelző nem világít,ha a gyújtáskapcsoló be van
kapcsolva.
2.A visszajelző továbbra is világít, miután a jármű meghaladta
az 5 km/h sebességet.

ISMERTETŐ
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    “       ”（Be)állás: Az áramkörök be vannak kapcsolva.
    “       ” Állás:Fordítsa balra és nyomja be a kulcsot a 
     "      "pozícióhoz.Vegye ki a kulcsot. Ebben a helyzetben a jármű zárva van. Ha ki 
akarja oldani a járművet, helyezze be a kulcsot és fordítsa el az óramutató járásával 
megegyező irányba.

    “        ” (Ki)Az összes áramkör ki van kapcsolva 

1. Kürt gomb
Nyomja meg a gombot kürt használatához.
2. Fényváltó gomb

    Nyomja a gombot      "    " pozícióba a távolsági fény bekapcsolásához.
Bekapcsolt állapotban a kijelzőn lévő visszajelző is bekapcsol.
Nyomja a gombot "     " helyzetbe a tompított fény visszakapcsolásához.

3. Irányjelző gomb
   Nyomja a gombot "        " irányba a bal oldali irányjelzéshez.  
  Nyomja a gombot "     " irányba a jobb oldali irányjelzéshez.
4. Fénykürt gomb

Nyomja meg a gombot a fénykürt használatához.Amíg a gombot nyomva tartja addig a távolsági
fényszóró világít

ISMERTETŐ

PU
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Gyújtáskapcsoló
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8. HIGH BEAM INDICATOR LAMP
When the high beam lamp of the headlamp turns on, the high 
beam indicator lamp would be on.

9. FUEL LEVEL INDICATOR
It indicates the fuel level in the fuel tank.
10.ENGINE OIL PRESSURE WARNING LAMP
When this indicator light up, that means the bike has the risk of 
insufficient lubrication and should be checked/   
repaired immediately. 

11. GEAR INDICATOR LAMP
Numbers on the meter indicate the gear positions of the vehicle 
including 1, 2, 3, 4 ,5,and6.

12.ENGINE CONTROL SYSTEM TROUBLE IN-
DICATOR
Return to authorized dealer if this indicator is activated during 
riding.

13.MAINTENANCE INDICATOR 
(LITTLE WRENCH)
This function indicates that the vehicle is about to or has trav-
elled a distance for which an authorized Benelli Service Centre 
should be contacted to have the general maintenance or oil 
change performed.
The maintenance indicator lights up at 1000KM at the first time,
and every 3000KM after the first time. The maintenance indica-

vagyBal kormánykapcsoló
Elakadásjelző
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tor lights up when the odometer reading reaches:1000KM(first time) 
4000KM , 7000KM , 10000KM , 13000KM , 16000KM, 19000KM, 
22000KM, ect (per 3000KM).
Long press the right button to turn the maintenance indicator off.

 14.SPEEDOMETER
Speedometer shows the running speed, hours/kilometers.

15.ODOMETER & TRIP METER
Relative mileage (TRIP): it records the mileage the vehicle
covers in a period of time.Odometer (TOTAL): it records
the total mileage the vehicle has covered in km.
16. ABS INDICATOR LIGHT
1.  ABS failure -- If any type of ABS failure is detected and stored, ABS 
indicator light is lit and stays on after repaired, then ABS indicator 
light will be unlit after the next Power switch ON/OFF and when 
vehicle  speed exceeds 5km/h.
2.  ABS is under OFF mode --ABS indicator light Blink 1 time/1.27s
(Slow Blink)
3.  When press the the ABS switch within 3s ~30s --ABS indicator 
light Blink 1 time/0.32s(Quick Blink)
4.   ABS is under ON mode -- When keyswitch turned on, the ABS 

ISMERTETŐ

Figyelmeztetés：
Kapcsolja be az irányjelzőt sávváltásnál vagy 
irányváltásnál.Induláskor kapcsolja fel a lámpákat.

5.   ABS KAPCSOLÓ (Opcionális)
Ha engedélyezni/tiltja szeretné az ABS-et,tartsa sebességet 5 km/h alatt vagy 
álljon meg.

5

ABS

ABS kikapcsolása.
Tartsa nyomva az ABS kapcsolót 3 ~ 5 másodpercig,az ABS visszajelző 
villogni kezd.Most az ABS kikapcsolt állapotban van.
A fék hagyományos rendszerként fog működni.

ABS bekapcsolása.
Tartsa nyomva az ABS-kapcsolót 3 ~ 5 másodpercig,az ABS visszajelző 
villogni majd világítani kezd.
Ha a gyújtáskapcsolót kikapcsolja az ABS újra bekapcsol.

ABS

ABS ~

~
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ABS

ABS

A műveletet figyelmen kívül hagyja a 
rendszer,ha az ABS kapcsolót 5s ~ 30 
másodperc alatt nyomja meg. Az ABS 
megtartja az aktuális üzemmódot.

Az ABS bármilyen üzemmódból BE 
üzemmódra vált,ha a kapcsoló több 
mint 30 másodpercig lenyomva van.

Az ABS-t úgy tervezték,hogy megakadályozza a kerekek blokkolását,ha hirtelen vagy vészfékezés 
történik.Az ABS automatikusan szabályozza a fékerőt és lehetővé teszi a stabil kormányzást a fékezés 
alatt.A fékkar az első fékhez,a fékpedál a hátsó fékhez használható.

Annak ellenére,hogy az ABS a kerék blokkolását megakadályozza,ne felejtse el a következő jellemzőket:

~
Megjegyzés

Az ABS kapcsoló nem 
működik,ha az első és 
hátsó kerék sebessége 

meghaladja az 5 km/órát.

ABS blokkolásgátló rendszer
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• A fékezéséhez az első fékkart és a hátsó fékpedált egyidejűleg ugyanúgy kell alkalmazni,mint a
hagyományos fékrendszernél.

• Az ABS nem képes kompenzálni a kedvezőtlen útviszonyokat,a hibás döntést vagy a fékek helytelen
alkalmazását.Ugyanolyan gondossággal kell eljárnia,mint az ABS-el nem felszerelt járműveknél.

• Az ABS-t nem úgy tervezték,hogy lerövidítse a féktávolságot.Egyenetlen vagy lejtős felületeken az ABS-el
rendelkező jármű féktávolsága hosszabb lehet,mint az egyenértékű jármű ABS nélkül.Különös óvatossággal
járjon el ilyen területeken.

• Az ABS segít megelőzni a kerekek blokkolását egyenes vonalú fékezéskor,de nem tudja ellenőrizni a
kerékcsúszást,amelyet a kanyarodás során a fékezés okozhat.Csökkentse a sebességét,mielőtt a kanyarhoz ér.A
hagyományos fékrendszerhez hasonlóan a túlzott hirtelen fékezés a kerék megcsúszását és az irányítás
elvesztését okozhatja.

• Fékezés közben az ABS nem akadályozza meg a hátsó kerék felemelkedését.

Az ABS nem védi meg a vezetőt minden lehetséges veszélytől,és nem helyettesíti a biztonságos vezetési 
gyakorlatot.Legyen tisztában az ABS működtetésével és korlátozásával.A vezető felelőssége,hogy 
megfelelő sebességgel haladjon a különböző útfelület és időjárási körülmények között.

Figyelmeztetés !
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Az ABS-be épített szenzorok összehasonlítják a jármű sebességét a kerék sebességével.A nem 
ajánlott gumiabroncsok a kerék sebességét befolyásolhatják,összetéveszthetik szenzorokat,amelyek 
megnövelhetik a féktávolságot.

A nem megfelelő gumiabroncsok használata meghibásodást okozhat,és hosszabb féktávolsághoz vezethet. 
Ennek eredményeképpen a vezető balesetet szenvedhet.Mindig az ajánlott gumiabroncsokat használja.

Figyelmeztetés !

○ Az ABS jelzőlámpája bizonyos extrém vezetési körülmények között bekapcsolhat.Például a hátsó kerék
kipörgése vagy sodródása esetén az első és a hátsó kerék külön forgási állapotot eredményezhet. Ebben
az esetben álljon meg és kapcsolja az indítókulcsot "KI" állásba, majd vissza "BE" állásba. Az ABS
visszajelző lámpa kialszik ezzel a művelettel.Ha az ABS jelzőlámpa továbbra is világít,miután a jármű kb.5
km/h vagy annál nagyobb sebességgel halad forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez

○ Ha az ABS működik,a fékkar vagy a pedál lüktethet.Ez normális jelenség.Nem szükséges és nem szabad
abbahagyni a fékezést,ha ez a fajta lüktető érzés jelenik meg.

○ Az ABS nem működik 5 km/h vagy annál kisebb sebességnél.
○ Az ABS nem működik,ha az akkumulátor lemerül.

! Megjegyzés
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Jobb oldal.
1.Motor leállító gomb
Ha a kapcsoló   "     " helyzetben van és a gyújtás be van kapcsolva,a motor indítható.
Ha a kapcsoló "        " helyzetben van a motor nem indítható.

2. Elakadásjelző
Nyomja a kapcsolót "            " irányba, és mindegyik irányjelző 
lámpa villogni fog,hogy figyelmeztessen a vészhelyzetre.

3. Indítógomb
Húzza be a kuplung kart és tegye üres fokozatba a váltót,majd nyomja
 meg a gombot a motor indításához.
4. Világítás kapcsoló
Húzza be a kuplung kart és tegye üres fokozatba a váltót,majd nyomja
meg a gombot a motor indításához.
Nyomja a kapcsolót "       " jel felé ekkor felkapcsolnak a helyzetjelző lámpák.
Nyomja a kapcsolót "           " jel felé ekkor felkapcsol a tompított lámpa.

ISMERTETŐ

Megjegyzés：Normál körülmények között 
a kapcsolónak "       " pozícióban kell lennie.Vészhelyzet esetén
használja ezt a kapcsolót.Például balesetnél vagy gyújtáskapcsoló 
problémánál.

1

2
3

1

4
3

Világítás kapcsoló nélkül

Vagy
Világításkapcsolóval
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Figyelmeztetés:Tankolás elõtt állítsa le a motort,és győződjön meg róla,hogy senki nem ül a járművön.
Soha ne tankoljon nyílt láng mellett vagy dohányzás közben.
Ne töltse túl az üzemanyagtartályt.Tankolás közben ügyeljen arra,hogy a töltőpisztolyt pontosan behelyezze az 
üzemanyagtartályba.Tiszta,száraz,puha rongyal törölje le a kifolyt üzemanyagot,mivel az károsíthatja a festett vagy 
műanyag alkatrészeket.

Lengéscsillapító
A motorkerékpár egy hátsó lengéscsillapítóval van ellátva a jármű jobb 
oldalán.

    Rugó előfeszítés-beállítás.
A lengéscsillapító egy beállító gombba van felszerelve az előfeszítés 
beállításához.
Állítsa be a rugó előterhelését a következők szerint:
A rugó előfeszítésének növeléséhez forgassa el a beállító gombot előre 
hogy keményebb legyen a felfüggesztés.
Forgassa a beállító gombot ellenkező irányba,
hogy a felfüggesztés lágyabb legyen.

ISMERTETŐ
Üzemanyagtank
Az üzemanyagtank kapacitása (beleértve a tartalékot is) kb.12,7 l.

A tanksapka nyitásához helyezze be a kulcsot a tanksapkába és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, 
és nyissa fel a fedelet.A tanksapka zárásához nyomja le a tanksapkát amíg egy kattanó hangot nem hall.

Lágy Kemény
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FÉKPEDÁL
A hátsófék használatához nyomja le a 
fékpedált.A féklámpa bekapcsol.

VÁLTÓKAR 

A váltókart mindíg a kuplunggal együtt 
használja.A motorkerékpár 6 sebességes.

ISMERTETŐ

FONTOS
Ha a sebességváltó üres állásban van,a jelzőfény bekapcsol.Lassan engedje fel a kuplungkart.

VÁlTÓKAR

FÉKPEDÁL
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Lassítsa le a motort,amikor alacsony sebességfokozba kapcsol.

SZERSZÁMTÁSKA
A szerszámtáska az ülés alatt található.A szerszámok használatával alapvető javításokat és beállításokat végezhet 
szükség esetén.

ÜZEMANYAG ÉS MOTOROLAJ

Üzemanyag.
Kizárólag ólommentes üzemanyagot 
használjon,és minimum 95-ös oktánszámút. 
Motorolaj
Kizárólag négyütemű motorolajat használjon.

ISMERTETŐ

Típus
Full szintetikus olaj 

SJ10W-50 vagy SN 15W-50

    Kapacitás  
2.7 L ± 0.05 L
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Az első 1000 km,-en ne használja maximális teljesítményen a motorkerékpárt

Megjegyzés: 
300 kilóméterenként ellenőrizze a motorolaj tisztaságát.Ellenõrizze az olajszintet indulás elõtt.

INDULÁS ELŐTT

Kérjük ellenőrizze az alábbiakat indulás előtt.

ISMERTETŐ

Tétel

Kormány

Fékek

Ellenörzés

1) Stabilitás
2) Sima fordulás
3) Nincs e lazulás

1)Fékkar és fékpedál holtjáték
2) Nincs e szivárgás
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Gumik
1）Megfelelő a légnyomás  
2）Megfelelő a futófelület mélysége 
3）Nincs e repedés vagy vágás

Üzemanyagszint Megfelelő mennyiségű üzemanyag

Visszajelző lámpák Megfelelő működés.Fényszóró,üresjárat,sebességmérő 

Kürt-féklámpa kapcsolók    Megfelelő működés

Motorolaj Megfelelő olajszint

Gázkar
1）Megfelelő holtjáték
2）Akadálytalan mozgás

Kuplung
1）Megfelelő holtjáték
2）Akadálytalan mozgás

Meghajtólánc
1）Megfelelő feszesség 
2）Megfelelő kenés

Világítás Megfelelő működés.Első-hátsó lámpák,irányjelzők
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VEZETÉSI TANÁCSOK

A MOTOR INDÍTÁSA
Tegye a gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóba fordítsa   "      " állásba.Tegye a váltót üresbe.(Az üresjárati 
jelzőfény világít,ha a sebességváltó üres állásban van).Indítsa el a motort az indító gombbal.

FIGYELMEZTETÉS:
Ne járassa a motort zárt térben, és ne hagyja felügyelet nélkül a motort ha jár a motor.

FONTOS:
Ne pörgesse a motort üres állásban, mert a motor túlmelegszik és károsítja a belső alkatrészeket.

ISMERTETŐ
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ELINDULÁS
Húzza be a kuplungkart.Kapcsoljon 1. fokozatba.Finoman kezdje el húzni a gázkart és lassan engedje fel a 
kuplungkart,hogy a motor elinduljon.A gázadás mértékétől függően a motor gyorsulni fog. A sebességváltó teszi 
lehetővé,hogy a motor mindig optimális fordulatszámon dolgozzon a menetsebesség arányában.A megfelelő fokozatot 
a vezető tudja kiválasztani.A sebességeket a megfelelő sorrendben kapcsolja.

FIGYELMEZTETÉS:
Indulás előtt az oldaltámaszt hajtsa fel.

ISMERTETŐ

CVezetés lejtőn és emelkedőn.

Ha meredek emelkedőre hajt föl,a lendület lehet,hogy kevés lesz.Ezért,hogy a motorerő elég 
legyen időben kapcsoljon alacsonyabb fokozatba. Kapcsoljon gyorsan,hogy ne csökkenjen a 
lendületünk.
Lejtőn lefelé haladva válassza ugyanazt a fokozatot,amivel fölfelé tudna hajtani.Így a 
motorfékkel tudja az üzemi féket kímélni,hogy az nehogy túlmelegedjen.Viszont 
vigyázzon,hogy a motor nehogy túlpörögjön.



MEGÁLLÁS
Fékezéskor engedje vissza a gázmarkolatot alaphelyzetbe és használja egyszerre mind az első mind a hátsó féket.Még 
megállás előtt tegye a sebességváltót üresbe,majd ellenőrizze, hogy a műszerfalon lévő üresjárat visszajelző lámpa 
világít-e.
Megállást követően fordítsa a gyújtáskapcsolót "     "állásba,hogy a motor leálljon és vegye ki a kulcsot a kapcsolóból.

Mindig sík felületre parkolja le a motorkerékpárt,ahol nem akadályozza a forgalmat.
Zárja le a kormányzárat,és vegye ki a kulcsot.
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FIGYELMEZTETÉS
Veszélyes csak az első fék vagy a hátsó fék használata,ami a motorkerékpár elcsúszását vagy az irányítás 
elvesztését okozhatja. Legyen óvatos és a féket megfelelően használja, ha nedves úton vagy kanyarban 
halad.

ISMERTETŐ

Parkolás
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KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Az alábbiakban található a tervezett karbantartási idő táblázat.A vizsgálati,kenési és speciális karbantartást az alábbi 
táblázat szerint kell elvégezni:            A        jellel ellátott tételek ellenőrzését és karbantartását szakembereknek kell 
elvégezniük.A biztonság kedvéért forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez a karbantartások elvégzéséhez.

KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT JELÖLÉSEK
E: Ellenörzés
T: Tisztítás
CS: Csere 
B: Beállítás
K: Kenés

ISMERTETŐ
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KARBANTARTÁS

NO Megnevezés
1000 km

Üzemanyagrendszer

Folytószelep

Légszűrő

Gyújtógyertya

Szelephézag

Motorolaj

Olajszűrő

Injektor

Meghajtólánc

4000 km 7000 km

24000 km-enként: E

6000 km-enként: CS 
6000 km-enként: CS 

1000 km-enként: E/K/B

 6000 km-enként: E vagy CS

10000 km 13000 km 16000 km

Km óra állás

1

3

4

5

6

7

8

9

Akkumulátor10

2

E

E

E

E

E

E

E E

CSCS

E

E E

E E

E

E E

E
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KARBANTARTÁS

NO Megnevezés
1000 km

Fékbetétek
Fékrendszer

Hidraulikus 
fékcsövek

Fékfolyadék

Kuplung

Rögzítő elemek

Csavarkötések
Kerekek/guminyomás

Kormánycsapágy

4000 km 7000 km

2 Évente: CS

2 Évente: CS

10000 km 13000 km 16000 km

Km óra állás

11

13

14

15

16

17

18

19

Hűtőrendszer

20

21

22

12

E

E E E

E

E

E E

E

E

E E E

E E
E E

E E

E E

E E

E E

EE E E E E
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OLAJSZINT ELLENÖRZÉSE
Ellenőrizze a motorolaj szintet,mielőtt a motort beindítaná.
Vízszintes talajon a motorolajnak a jelölés felső (F) és alsó 
(L) szintje között kell lennie.Ha a motorolaj szintje 
lecsökkenne az alsó jelölésig,akkor töltse fel közép szintig.Ne 
töltse túl,mert a tömítések és a szimeringek túlterhelődnek

Olaj és az olajszűrő cseréje
1. Helyezzen egy olajgyűjtő edényt a motor alá,tekerje ki az

olajleeresztő csavart,és engedje le a motorolajat.
2. Cserélje ki az olajszűrőt.

ISMERTETŐ

2

3
1

2



Elektróda hézag 

LEONCINO500
28.

3. Tekerje vissza az olajleeresztő csavart.
4. Töltse fel a motort a megfelelő olajjal a megadott szintre.
5. Indítsa be a motort és hagyja járni pár percig.
6. Ellenőrizze az olajszintet.

Gyújtógyertya
Tisztítsa meg a gyújtógyertyát a karbantartási táblázatban feltüntetett időszakonként.Állítsa be a gyújtógyertya 
elektróda hézagát 0,7 ~ 0,8mm közé.

Cserélje ki a gyújtógyertyát 6000 km-enként. 
Gyújtógyertya típusa: NGK CR8E

KATALIZÁTOR
A károsanyag kibocsátás követelményeinek teljesítése érdekében a motorkerékpár katalizátorral 
van felszerelve.

ISMERTETŐ

FONTOS 
Ne  húzza túl a gyújtógyertyát,hogy elkerülje a hengerburkolat meneteinek károsodását. 
Ne hagyja, hogy idegen tárgyak kerüljenek a motorba gyújtógyertya nyíláson keresztül.
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A katalizátor nemesfémeket tartalmaz,amelyek a kémiai reakciók során a káros anyagokat a kipufogógázban,beleértve 
a szén-monoxidot,a szénhidrogént és a nitrogén-oxidot is,nem toxikus szén-dioxidra,vízre és nitrogénre cserélik.

A hibás katalizátor szennyezi a levegőt és károsítja a motort.Ha cserére van szükség kérjük használja az eredeti 
alkatrészeket,vagy forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez.

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor az ülés alatt található
Ellenőrizze az akkumulátorsaruk épségét,tisztaságát szükség 
esetén tisztítsa meg a sarukat.

A kipufogórendszer a működés után forró. A tűzveszély vagy égési sérülések elkerülése érdekében: Ne tárolja a 
motorkerékpárt tűzveszélyes környezet közelében.A járművet olyan helyre kell parkolni, ahol a gyalogosok vagy a 
gyermekek valószínűleg nem érintik a forró kipufogórendszert.
Győződjön meg arról, hogy a kipufogórendszer lehűlt, mielőtt bármilyen karbantartási munkát elvégezne. 

ISMERTETŐ

12V8Ah（YTX9-BS）
 (Karbantartás mentes) 
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FONTOS
Soha ne fordítsa meg az akkumulátor kábeleit.
Vegye ki az indítókulcsot,mielőtt fel vagy le csatlakoztatja a kábeleket.
Ha a motorkerékpárt hosszabb ideig nem használja vegye ki az akkumulátort,és tárolja száraz,hűvös 
helyen.Ellenőrizze a töltöttség szintjét legalább havonta egyszer,hogy megakadályozza az akkumulátor 
lemerülését.Soha ne csatlakoztassa lefel az akkumulátor kábeleit járó motornál.
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Kuplungkar holtjáték
A kuplungkar holtjátékának 10-20 mm-nek kell lennie.

Állítsa be a holtjátékot az alábbiak szerint.
    (1) Lazítsa meg a záróanyát.
   (2) A beállító csavarral állítsa be a megfelelő holtjátékot.
 (3) Húzza meg a záróanyát

MEGHAJTÓLÁNC BEÁLLÍTÁSA
Ellenőrizze a meghajtólánc feszességét a 1000 km-enként.
A lánc holtjátékának 10 ~ 20 mm-nek kell lennie.

ISMERTETŐ

FIGYELMEZTETÉS
Ha a lánc rosszul van beállíva az balesetet okozhat.
Ha bármilyen működési rendellenességet tapasztal(például túlzott zajok,vagy nagyon laza lánc)forduljon 
a legközelebbi Benelli szervízhez.

10 – 20 mm
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Állítsa be a meghajtólánc feszességét az alábbiak szerint.
1. A motor leállítása után,helyezze a motorkerékpárt vízszintes felületre.
2. Lazítsa meg a hátsó keréktengely anyáját.
3. Lazítsa meg az anyacsavart.
4. Fordítsa el a beállító anyát a lánc feszességének beállításához.A beállítójelek a bal és a jobb oldali lengőkaron

találhatóak.A beállítást követően ugyanazt a jelölést kell elérniük. Húzza meg a hátsó tengely anyát, miután beállította a
láncfeszesség holtjátékát 10 ~ 20 mm-re.

A rendszeres karbantartás során ellenőrizze a következőket.
(2) Láncgörgők           (1) lánc csapok

          (3) Korrodálás
          (5) Feszesség            

(4) Csavarodás
(6) Szakadás/repedés

A lánckerekek megsérülhetnek,ha a láncon a fenti problémák merülnek fel. Ellenőrizze a következő 
elemeket a lánckerekeken:

ISMERTETŐ

FONTOS
Ha új láncot használ, akkor ellenőrizze az első,és a hátsó lánckereket.
Szükség esetén cserélje ki a lánckerekeket.
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(1) Elkopott lánckerékfog (2) Megrongálódott vagy sérült lánckerékfog (3) Laza lánckerék feszítőanyák

FÉKEK
A motorkerékpár mind az első mind a hátsó fékeknél hidraulikus tárcsafékell van felszerelve.
Bármilyen probléma esetén forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez.

Fékfolyadék
Utántöltéshez DOT 4 fékfolyadékot használjon.. 2 évente cseréltesse ki a fékfolyadékot.

Fékbetétek
Az első és a hátsó fékbetétek kopását ellnőrizni kell az időszakos karbantartási és kenési táblázatban megadott   
időközönként.

ISMERTETŐ

FIGYELMEZTETÉS
Ha a fékfolyadék szemmel vagy bőrrel érintkezik bő vizzel mossa le,és szükség esetén forduljon 
orvoshoz.
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Minden indulás előtt ellenőrizze a fékrendszert:
1. Nincs e szivárgás a fékcsöveknél,munkahengereknél.
2. Nincs e repedés a fékcsöveken.
3. Ellenőrizze a fékkart/fékpedált.
4. Ellenőrizze a fékbetétek kopását.

Hátsófék
A hátsó fékpedál holtjátékának 20-30 mm-nek kell lennie.

ISMERTETŐ



35.LEONCINO500

    (1) Over worn sprocket tooth (2) Broken or damaged sprocket tooth (3) Loosened sprocket �xing nuts

BRAKE
    The motorcycle uses disc brake as both the front brake and the rear brake. Adjustment is �nished before delivery. 
Contact dealer if any problem.

    Brake Fluid
    The motorcycle uses DOT4 brake �uid. Please replace it every two years.

    Don't forget to check the amount level in the front brake �uid reservoir. Add appropriate brake �uid if 
necessary.
    Brake pads
    Check the front and rear wheel brake pads whether have been worn to limits. Change the pads if over the limit.

A LÉGSZŰRŐ KARBANTARTÁSA
A légszűrőt gyakrabban kell kicserélni, ha a járművet különösen nedves vagy poros környezetben használja.

1. Szerelje le az ülést, az üzemanyagtartályt és az oldalsó fedelet.
2. Távolítsa el a csavart,nyissa ki a levegőszűrő fedelét és vegye ki a szűrőbetétet.
3. Tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőbetétet.
4. Tegye vissza a szűrőbetétet.
5. Szerelje vissza az alkatrészeket a leszerelés fordított sorrendjében.

ISMERTETŐ

FONTOS
Az erősen tűzveszélyes folyadékok,mint a benzin és szerves oldószerek nem használhatók a 
szűrőbetét tisztításához.
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BIZTOSÍTÉK CSERÉJE
Soha ne használjon az ajánlottól eltérő paraméterű 
biztosítékot!A nem megfelelő biztosíték használata 
károsíthatja az elektromos rendszert,ill.tüzet 
okozhat.Mindig igazolt minőségű biztosítékot 
használjon,és sose próbálja felújítani a már sérültet!
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Megjegyzés
Izzócserénél ügyeljen arra hogy megfelelő értékű izzót 
használjon.A nagy teljesítményű izzó növelni fogja az 
áramköri rendszer terhelését,ami hibákat okozhat. 15A

10A

15A

15A

15A

Vagy

Gyújtás 
kapcsoló

Üzemanyag
pumpa

Ventillátor

Gyújtó 
tekercs

ECU15A

10A

15A

15A

15A

15A

15
A

15
A

10
A

15
A

15
A

10
A

Gyútás 
kapcsoló

Üzemanyag
pumpa

Ventillátor

Gyújtó
tekercs

Lámpa

ECU

Világítás kapcsoló nélkül Világítás kapcsolóval

Biztosítéktábla

40A

40A

ABS biztosíték
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KENÉSI PONTOK

A megfelelő kenés fontos ahhoz, hogy a motorkerékpár minden részét normál üzemi állapotban tartsa,és 
meghosszabbítsa a jármű élettartamát,biztosítsa a biztonságos vezetést.A részletes kenési pontok a következő 
listában taláthatók:
kenőanyag:Kenőzsír

1. Hátsó fékpedál tengely
2. Oldaltámasz tengely/rugó
3. Gázbowden
4. Első fékkar tengely
5. Kuplungkar tengely

SZELEPEK BEÁLLÍTÁSA

Ellenőriztesse és állítassa be a szelepeket szükség szerint.
Szelephézag értékek hideg motornál:
Szívószelep:0,13-0,19 mm,
Kipufogószelep:0,19-0,25 mm

ISMERTETŐ
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Gumik
A megfelelően beállított guminyomás kellő stabilitást és hosszú élettartamot biztosít a motorkerékpárnak és a 
guminak.Ellenőrizze rendszeresen és szükség esetén állítsa be.Minden indulás előtt ellenőrizze a gumik nyomását, 
profilmélységét.
Guminyomás
A túl alacsony guminyomás gyors kopást idéz elő és rossz hatással van a vezetési stabilitásra.
A túl magas guminyomás csökkenti a gumiabroncs és a talaj közötti érintkezési felületet ezáltal elcsúszást is 
okozhat.A guminyomást az alábbi tartományban kell tartani.
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MEGJEGYZÉS
A szelephézag beállítása közvetlenül befolyásolja a motor teljesítményét, így szigorúan összhangban van a 
"Karbantartási táblázat" által előírt időintervallummal.A beállítását szakembernek kell elvégeznie.A 
szelephézag beállításához kérjük forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez.

220kpaElső gumi

250kpaHátsó gumi
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Gumi futófelület
A túlzottan kopott gumik csökkentik a vezetési stabilitást illetve balesetet okozhatnak. 
A minimális profilmélység:
Első gumi: 1,6 mm
Hátsó gumi: 2 mm 

TÁROLÁS
  Mielőtt a járművet hosszabb időre leállítaná – pl. téli leállás végezze el az alábbi műveleteket:
- Tisztítsa meg minden szennyeződéstől.
- Engedje le az üzemanyagot. 
- Öntsön a kicsavart gyújtógyertya furatán keresztül   20cm³ olajt a hengerbe.
- Helyezze vissza a gyújtógyertyát.
- Szerelje ki az akkumulátort és tegye száraz helyre.
- Védelemként takarja le a járművet.
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Üzembehelyezés hosszabb állás után
- Tisztítsa meg a járművet.
- Helyezze vissza az akkumulátort,miután ellenőrizte annak üzemképességét.
- Amennyiben szükséges töltse fel!
- Töltse fel az üzemanyag tartályt.
- Ellenőrizze a motorolaj szintjét,szükség esetén töltse fel.



MŰSZAKI ADATLAP          On-Road/O�-Road
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MÉRET ÉS SÚLY
Hossz..................................................................... 2160/2174mm
Szélesség............................................................................ 875mm
Magasság...............................................................1160/1216mm
Tengelytáv............................................................1460/1447mm
Száraz tömeg.........................................................................196kg
MOTOR
Típus...............   2-hengeres/4-ütemű/8-szelepes,vízhűtéses
Model........................................................................    BJ269MR-A
Furat × löket............................................................ø69x66.8mm
Lökettérfogat................................................................ 499.6 ccm
Maximum teljesítmény.............................   35KW/8500r/min
Maximum nyomaték................................   45N.m/5000r/min
Gyújtás.....................................................................................TLI
Sűrítési arány.....................................................................  11.5:1
Indítás...........................................................Elektromos önindító
Végső hajtás.........................................................................Lánc
Kuplung..................................................Olajfürdős,többtárcsás

Elsőfék....................................................................Dupla tárcsa
Hátsófék.......................................................................... Tárcsa
Elsőgumi méret.............................................120/70ZR17M/C

Hátsógumi méret...........................................160/60ZR17M/C
ELEKTROMOS RENDSZER
Akkumulátor.....................................................................12V 8Ah
Gyújtómágnes.............................................................Lendkerék
Elsőlámpa .........................................................................12V LED
Hátsó/féklámpa  ............................................................. 12V LED 
Irányjelző....................................................................... 12V LED
Km óra világítás..............................................................12V LED
Üresjárat visszajelző..................................................12V LED
Fényszoró viszzajelző..................................................12V LED
Irányjelző visszajelző.....................................................12V LED

ÜZEMANYAG
Üzemanyagtank (tartalékkal)...................................12.7±0.5L
Üzemanyag típus................. 95 vagy magassabb oktánszám

110 /80 R19M/C

150 /70 R17M/C



Front Brake Type ........................................................dual discs 
Rear Brake Type ........................................................ disc brake
Front tireSpeci�cation..................................120/70ZR17M/C                                                          

Rear tire Speci�cation...................................160/60ZR17M/C
ELECTRICAL SYSTEM
Battery...............................................................................12V 8Ah
Magneto..................................................... Fly-wheel Magneto
Headlamp.........................................................................12V LED
Tail/Brake Lamp............................................................. 12V LED 
Turn Signal Lamp.......................................................... 12V LED
Meter Lamp......................................................................12V LED
Neutral Position Indicator Lamp...............................12V LED
High beam indicator lamp..........................................12V LED
Turning indicator ..........................................................12V LED
Horn Speci�cation.........................................................12V 5Ah
CAPACITY
Fuel Tank (include reserve tank)............................12.7±0.5L
Fuel Type.................................................................... 93 & above
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