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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.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

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

A sofőrnek kötelező a bukósisak,a védőszemüveg,a cipő és a kesztyű használata.Az utasnak a bukósisak viselése kötelező.
A motorozás alatt a kipufogó forróvá válik,ezért használjunk olyan cipőt,amely védi a lábunkat a megégéstől.
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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AZONOSÍTÓK

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

• Alvázszám (1):.................................................
• Motorszám (2):.................................................

Bármely azonosítószám 
megváltoztatása tilos és a garancia 
elvesztésével jár!
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ISMERTETŐ

Bal oldal

1•   Első tárcsafék
2•   Első kerék
3•   Tanksapka
4•   Kiegyenlítőtartály
5•   Oldaltámasz
6•   Hátsó lábtartó
7•   Középállvány
8•   Ülés
9•  Légszűrőház
10• Hátsó lengéscsillapító
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ISMERTETŐ

Jobb oldal

1•   Fogantyú
2•   Kipufogó
3•   Hátsó tárcsafék
4•   Hátsó kerék
5•   Sisaktartó
6•   Hátsó lábtartó
7•   Kesztyűtartó
8•   Első teleszkóp
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ISMERTETŐ

Hátulnézet
1•   Visszapillantó tükrök
2•   Bal hátsó irányjelző
3•   Rendszámtábla világítás
4•   Jobb hátsó irányjelző
5•   Hátsó lámpa

Előnézet
6•   Első lámpa
7•   Jobb első irányjelző
8•   Bal első irányjelző
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ISMERTETŐ

Kezelőszervek

1•   Hátsó fékkar
2•   Bal kormánykapcsoló
3•   Km óra
4•   Szivargyújtó aljzat
5•   Gyújtáskapcsoló/Ülésnyitó/  
       Tanksapka nyitó
6•   Jobb kormánykapcsoló
7•   Gázmarkolat
8•   Első fékkar
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Gyújtáskapcsoló

Gyújtáskapcsoló

A gyújtáskapcsoló külömböző állásba 
forgatható.Gyújtás/kormányzár/ülés nyitás/
tanksapka nyitás.

ON 
Minden elektromos áramkör működik a 
motor indítható.
A kulcsot nem lehet eltávolítani.
OFF 
Minden elektromos rendszer ki van 
kapcsolva. A kulcsot el lehet távolítani.
LOCK 
A kormánymű le van zárva, és minden 
elektromos rendszer ki van kapcsolva.
A kulcsot el lehet távolítani. 

Kormány lezárás:
1) Fordítsa el kormányt teljesen balra.
2) Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
3) Forgassa el a jelölés irányába
4) Vegye ki a kulcsot.

Kinyitás
1) Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2) Fordítsa el a kulcsot.       jel irányába.
3) Ellenőrizze hogy a kormányzár
biztosan kioldott e.

Megjegyzés
Hogy könyebben bezárjon a zár, 
mozgassa meg kissé a kormányt, 
miközben elfordítja a kulcsot.

Tanksapka nyitás:
1) Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba. 
2) Fordítsa el a kulcsot.    jel irányába.
3) A tanksapka felnyílik.
Lezáráshoz nyomja lefelé a tanksapkát.

Ülés nyitás:
1) Tegye a kulcsot a gyújtáskapcsolóba.
2) Fordítsa el a kulcsot.       jel irányába.
3) Az ülés felnyílik.
Az ülés lezárásához nyomja le az ülést 
amíg egy kattanó hangot hall.

Megjegyzés
Indulás előtt ellenőrizze hogy az ülés 
biztosan le van e zárva.Az ülés alatti 
rekesz terhelhetősége max.5 kg.
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MŰSZERFAL

Visszajelzők

1•   Fordulatszámmérő
2•   Üzemanyagszint jelző/
       Hűtőfolyadék mérő
3•   Sebességmérő
4•   Km/h/Mph
5•   ODO/TRIP A/TRIP B
6•   Beállító gomb "ADJ"
       ODO/TRIP A/TRIP B)
7•   Beállító gomb "SEL" 

            (Üzemanyagszint/Hűtőfolyadék mérő
8•   Olajcsere jelzőfény
9•   Motorhiba jelzőfény
10• Távolsági fényszóró visszajelző
11• Irányjelző visszajelző
12• Üzemanyag visszajelző
13• Hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző
14• Elakadásjelző visszajelző

* * Ha megnyomja az "ADJ" gombot (6. pont) a kijelzőn megjelenik a Napi kilométer-számláló és a 
kilométer-számláló mód a következő sorrendben: ODO / TRIP A / B TRIP

* * Ha megnyomja a "SEL" gombot átvált a kijelző az üzemanyag jelző/Hűtőfolyadék hőmérséklet jelző 
között (2. pont)
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MŰSZERFAL

Visszajelzők leírása

Motorhiba visszajelző
Ha figyelmeztető lámpa (Fig.1) kigyullad, 
a motor hibás. Ebben az esetben forduljon a 
legközelebbi Benelli szervízhez.

A motor indítása után, a "     " lámpa 
kialszik.Ha a lámpa nem alszik el az indítás 
után,forduljon a legközelebbi Benelli 
szervízhez.

Üzemanyagszint jelző(Fig.2)
1• Üzemanyagszint jelző 
2• Üzemanyag figyelmeztető lámpa

Az üzemanyagszint jelző (Fig.2) jelzi az 
üzemanyag mennyiségét a tankban.
Ha az üzemanyag szintje csökken, a jelzés  
(1) lemegy a "E" betű felé(üres).
Ha a lámpa (2) világít kb 5 liter üzemanyag 
van a tankban.
A tank feltöltési mennyisége:13.5 Liter
Ebből tartalék: 5 Liter

Megjegyzés
Ne hagyja hogy az üzemanyag teljesen 
kifogyjon a tankból.
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ynéfőzl ej erescjalO

raktaros
Ha bekapcsol a jelzőfény (Fig.1) a motorolajat le kell cserélni.
A motorolaj csere után ki lehet kapcsolni jelzőfényt az alábbiak szerint:
1.Nyomja meg az "ADJ" gombot,váltson "ODO" módba.
2.Nyomja meg a "SEL" gombot 3 másodpercig.
3.Engedje el a "SEL" gombot,és az olajcsere jelzőfény kialszik.

raktaros
Megjegyzés:
Az olajcsere jelzőfény kigyullad az első 500 km (310 mi) után, majd minden 3000 km (1863 mi) után.

raktaros
Hűtőfolyadék hőmérséklet jelző

A mérő jelzi a hűtőfolyadék hőmérsékletét (Fig.2), illetve az üzemanyag-szintet(Fig.1)Ha a hőmérséklet figyelmeztető lámpa villog,állítsa le a járművet,és hagyja hogy a motor lehüljön.

raktaros
MŰSZERFAL
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KORMÁNYKAPCSOLÓ

Bal oldali kormánykapcsoló

1•Fényváltó kapcsoló
         /         Távolsági/Tompított fényszóró.

2• Irányjelző kapcsoló 
3• Kürt gomb

Fényváltó kapcsoló

A távolsági fény használatához nyomja meg a 
gombot felfelé.A tompított fény használatához 
nyomja meg a gombot lefelé.

Irányjelző kapcsoló
Jobbra jelzéshez nyomja a kapcsolót   jel felé.

Balra jelzéshez nyomja a kapcsolót  jel felé.
Az irányjelző kikapcsolásához nyomja a 
kapcsolót középre.

Jobb oldali kormánykapcsoló
4• Elakadásjelző
5• Világítás kapcsoló
6• Indítógomb

Elakadásjelző
Az elekadásjelző használatához nyomja a 
kapcsolót      jel felé.Ekkor mind a négy 
irányjelző villogni kezd.

A helyzetjelzők bekapcsolásához nyomja a 
kapcsolót          jel felé.
A tompított fény használatához nyomja a 
kapcsolót       jel felé.
Az indításhoz nyomja be az indítókapcsolót.

Indításhoz húzza be valamelyik fékkart 
és zárja fel az oldaltámaszt.
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DX

SX

raktaros
Első fékkar (1) 

Az első fékkar a jobb oldalon található













Hátsó fékkar (2)

A hátsó fékkar a bal oldalon talátható.

raktaros
FÉKKAR
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raktaros
OLDALTÁMASZ
Az oldaltámasz a motorkerékpár bal
oldalán található.

raktaros
Az oldaltámasz kapcsolóval (1) van ellátva.
Ha a támasz le van nyitva a
motorkerékpár nem indítható!

raktaros
Ügyeljen a helyes
kitámasztásra.Lehetőleg
egyenes,kemény felületű talajon
támassza le a
motorkerékpárt.Amennyiben az
oldaltámasz kapcsoló nem működik
forduljon a legközelebbi Benelli
szervízhez.

raktaros
OLDALTÁMASZ
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KARBANTARTÁS

Üzemanyag csövek

Gyújtógyertya

Szelepek

Légszűrőbetét

Légszűrőház

Elsőfék/betét

Ellenőrzés vagy elvégzendő munka
Karbantartás gyakorisága (Km) Évente

Tömítettség ellenőrzés

Ellenőrzés

 Csere

Szelephézag ellenőrzés/beállítás

500

Csere ha elérte a kopáshatárt

Csere minden 9000 km után

0 3000 6000 9000

1*

2

3*

4

5

6*

12000
MegnevezésN.

Csere

 Tisztítás

Működés ellenőrzés,szivárgás ellenőrzés
Csere

Karbantartási táblázat

* = Szervízben(Speciális szerszám)



     61

KARBANTARTÁS

Hátsófék/betét

Fékcsövek

Kerekek

Gumik

Kerékcsapágyak

Kormány csapágyak

Váz elemek

Oldaltámasz/Középtámasz

Oldaltámasz kapcsoló

Első villa/teleszkóp

Hátsó lengéscsillapító

Üzemanyag befecskendező

Ellenőrzés vagy elvégzendő munka Évente

Működés ellenőrzés,szivárgás ellenőrzés

Ellenőrzés

Ellenőrzés/Meghúzás

Működés ellenőrzés/kenés

Működés ellenőrzés

Működés ellenőrzés/szivárgás ellenőrzés

Alapjárat ellenőrzés

Működés ellenőrzés/szivárgás ellenőrzés

Csavarkötések ellenőrzése

Kenés

Szivárgás ellenőrzés

Ellenőrzés

Csere

Futófelület,légnyomás ellenőrzés

Csere

Csere ha elérte a kopáshatárt

Csere 4 évente

Csere minden 20.000 Km után

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14

15*

16*

17*

18*

MegnevezésN.
0 500 3000 6000 9000 12000

Karbantartás gyakorisága (km)



     71

KARBANTARTÁS

Motorolaj

Olajszűrő

Hűtőrendszer

Hajtóműolaj

Meghajtószíj

Első/hátsó fékrendszer

Mozgó alkatrészek,kábelek

Gázmarkolat/gázbowden

Lámpák/visszajelzők/kapcsolók

Ellenőrzés vagy elvégzendő munka Évente

Ellenörzés/Csere

Hűtőfolyadék csere

Ellenörzés/Csere

Működés ellenőrzés

Működés ellenőrzés

 Működés ellenőrzés/kenés.

 Csere

Szivárgás ellenörzés

Csere
19

20*

21*

22

23*

24*

25

26*

27*

MegnevezésN.

 Csere

Ellenörzés/Csere

LÉGSZŰRŐBETÉT
• A légszűrőbetétet 1000 km-enként tisztítsa meg!Ha motorkerékpárját gyakran használja poros körülmények között, akkor gyakrabban tisztítsa.
HIDRAULIKUS FÉK
• Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét rendszeresen és töltse fel,ha szükséges. • Cseréltesse le a fékfolyadékot 2 évente. • Cseréltesse ki a fékcsöveket 4 
évente,vagy ha repedezettek,sérültek.

0 500 3000 6000 9000 12000

Amikor bekapcsol a jelzőfény (3000 km)

Csere 4 évente

Karbantartás gyakorisága (Km)
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KARBANTARTÁS

Gyújtógyertya

Elektródák közötti távolság:0,8-0,9 mm 

Ahhoz,hogy a gyújtógyertya megfelelően 
működjön,tisztítsa meg minden 1000 km után 
és cserélje ki minden 9000 km megtételét 
követően.
- Vegye le a gyertyapipát.
- A gyertyakulcs segítségével csavarja ki a           
gyertyát.
- Ellenőrizze az  elektródák képét.(ha 
világosbarna akkor megfelelő a keverékképzés 
és az égés). Ellenkező esetben forduljon a 
legközelebbi Benelli szervízhez.
- Tisztítsa meg az elektródákat.
- Állítsa be az elektródahézagot 0,8-0,9 mm-re. 
Meghúzási nyomaték:17.5 Nm (1.75 m·kgf, 
12.5 ft·lbf)
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KARBANTARTÁS

1 • Nívópálca
2 • Maximális szint. 
3 • Minimális szint.

- Állítsa a motorkerékpárt sima,egyenes taljra.
- Indítsa el a motort és járassa néhány percig. 
- Állítsa le a motort. 
- Tekerje ki a nívópálcát (1). 
- Tekerje ki az olajleeresztő csavart.
- Várja meg amíg az összes olaj kifolyik.
-Tekerje vissza az olajleeresztő csavart.   
(Meghúzási nyomaték:22 Nm (2.2 m·kgf, 15.9 
ft·lbf)
- Töltse fel az olajat a betöltőnyíláson  
keresztűl a MAX jelzésig.
- Tekerje vissza a nívópálcát (1). 
- Indítsa el a motort és járassa néhány percig.
- Állítsa le a motort. 
- Néhány perc múlva ellenőrizze újra az   
olajszintet

1• Olajleeresztő csavar

1• Olajleeresztő csavar
2• Tömítő alátét Soha ne töltse túl a maximális szintet.

A túl sok olaj hibás működéséhez 
vezethet,és károsíthatja a motort.
Az olajszint helytelen lesz,ha a 
motorkerékpár egyenetlen felületen ál.
Kizárólag azonos típusú motorolajjal töltse 
fel a szintet.Használjon magas teljesítményű 
és tisztaságú olajat, amely legalább API SF 
minősítésű és SAE 0W/40 
viszkozitású. Olajcsere mennyiség:1.70 L

MOTOROLAJ ELLENÖRZÉS
Ellenőrizze a motorolaj szintet,mielőtt a 
motort beindítaná.
Vízszintes talajon a motorolajnak a jelölés 
felső(MAX)és alsó(MIN)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
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KARBANTARTÁS

Hajtómű

Hajtóműolaj utántöltés és csere.
Állítsa le a motort stabilan. Csavarja ki a 
betöltő csavart, a motor leállítása után 2-3 
perccel. Töltse fel a nívóig megfelelő 
olajjal. Ellenőrizze, hogy nincs-e 
szivárgás.

1• Csavar
2• O-gyűrű

3•Olajleeresztő csavar

Leeresztő csavar meghúzási nyomaték:
22 Nm (2.2 m·kgf, 15.9 ft·lbf)

Hajtóműolaj:
 SAE 80W-90(0.2L)
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KARBANTARTÁS

Hűtőfolyadék.

Ellenőrizze a hűtőfolyadék 
szintet,mielőtt a motort beindítaná. 
Vízszintes talajon a hűtőfolyadéknak a 
jelölés felső(MAX)és 
alsó(MIN)szintje között kell lennie

Vegye le a burkolatot (a)
Vegye le a hűtősapkát (b),és töltse fel a 
hűtőfolyadék szintjét.
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KARBANTARTÁS

Légszűrő

A légszűrő a motorkerékpár bal oldalán 
található.Amennyiben a légszűrőbetét 
telítődik,úgy az a motorteljesítmény 
csökkenését és az olajfogyasztás 
emelkedését vonhatja maga után.Ennek 
elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa a 
légszűrőbetétet.

Vegye ki a csavarokat fedélből,és vegye le a 
fedelet.
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a 
légszűrőbetétet..
Tegye vissza fedelt,húzza meg a  csavarokat.

GÁZMARKOLAT

GÁZMARKOLAT
A gázmarkolat holtjátéka sosem lehet 
nagyobb,mint 3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in) 

1• Gázmarkolat holtjáték
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KARBANTARTÁS

Guminyomás

FIGYELEM:
- Időközönként ellenőrizze a gumik  
nyomását,ill.a futófelület állapotát.- Cserélje 
ki a gumit, ha a  futófelület magassága elérte 
a kopáshatárt(1.6 mm),vagy a gumikon 
repedés,vágás található.

Gumiabroncs légnyomás (hideg gumikkal):

Első: 200 kPa (29 psi) (2 bar)

Hátsó: 250 kPa (36 psi) (2,5 bar)

Elsőgumi méret: 120 / 70-16 M / C 57P

Hátsógumi méret: 140 / 70-15 69P
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KARBANTARTÁS

Fék

Fékbetétek kopásának ellenőrzése.
A fékbetéteket cseréni kell ha a 
kopásjelzőt nem látni.(0.8 mm)
A fékbetétek cseréjéhez forduljon a 
legközelebbi Benelli szervízhez.

1• Kopáshatár    
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KARBANTARTÁS

Fékfolyadék ellenőrzés

Hátsófék

1• Minimum szint

Elsőfék

2• Minimum szint

Ha a folyadék szintje a tartályban közel van 
MIN jelzéshez,nézze meg a fékbetétek 
kopását.Ha a fékbetétek nem kopottak 
lehet,hogy szivárog a fékfolyadék.Ha 
bármilyen rendellenességet talál,forduljon a 
legközelebbi Benelli szervízhez.

A helytelen karbantartás a fékhatás romlását 
eredményezheti.
A nem elegendő fékfolyadék szint a 
fékrendszer hibás működését okozhatja.
Csak DOT 4 vagy magasabb számú 
fékfolyadékot használjon.
Kizárólag azonos típusú fékfolyadékkal 
töltse után a tartályt.

A fékfolyadék károsíthatja a festett 
felületeket vagy műanyag 
alkatrészeket.Tisztítsa le a kiömlött 
folyadékot azonnal.
Ha fékbetétek kopnak,a fékolaj szint 
csökkeni fog a tartályban,ami egy 
természetes jelenség.A fékek ellenőrzése az 
általános átvizsgálás legfontosabb része.
Ha bármilyen rendellenességet talál,
(szivárgás,nem megfelelő fékhatás) 
forduljon a legközelebbi Benelli szervízhez.
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KARBANTARTÁS

Oldal/középtámasz

1• Oldaltámasz

1• Középtámasz

Minden indulás előtt ellenőrizze a közép és 
az oldaltámasz működését és kenje meg  a 
forgócsapokat ha szükséges.

Ha a közép vagy az oldaltámasz nem 
mozog fel-le akadásmentesen forduljon a 
legközelebbi Benelli szervízhez.



     72

KARBANTARTÁS

AZ AKKUMULÁTOR KISZERELÉSE

- Vegye le az akkumulátortartó fedelét (a)
- Kösse la negytív majd a pozitív kábelt.
- Vegye ki az akkumulátort 

Soha ne fordítsa meg az akkumulátor 
kábeleit.
Vegye ki az indítókulcsot,mielőtt fel vagy 
le csatlakoztatja a kábeleket.
Először csatlakoztassa a pozitív 
kábelt,majd a negatív kábelt

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 le-fel az akkumulátor 
kábeleit járó motornál.
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KARBANTARTÁS

Biztosíték

A biztosíték feladata,hogy megakadályozza 
a káros feszültségeknek a jármű elektromos 
rendszerébe történő bejutását és védelmet 
nyújt részegységeinek

1. Töltés biztosíték 30A (Zöld)
2. Fő biztosíték 15A (kék)
3. Lámpa biztosíték10A (piros)
4. Befecskendező biztosíték 10A (piros)
5. Elektromos rendszer biztosíték 5A (narancs)
6. Tartalék biztosíték

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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TECHNIKAI ADATOK

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hoszz
Szélesség 
Magasság  
Tengelytáv  
Súly 
Motor  
Hűtés
Hengerűrtartalom
Furat x Löket
Sűrítési arány
Üzemanyag ellátás  
Felfüggesztés 
Tank kapacitás
Hajtás
Szelephézag

2,174 mm
830 mm
1350 mm
1545mm
185 kg
4 Ütemű 1 hengeres 
Folyadék
313cc
78mm × 65.6mm
10.4 : 1
EFI
Hidraulikus
13.5 Liter
C.V.T.
ASP: 0.10 - 0.12
SCA: 0.10 - 0.12

120/70-16 (29 Psi)
140/70-15 (36 Psi)
Tárcsa
DOT-4 Fékfolyadék
12V/35-35W
12V/ LED (fehér)
12V/ LED (piros) 
12V-10 Ah
5A/10A/15A/30A
NGK DPR7EA-9
SAE 0W-40 

Guminyomás/méret első  
Guminyomás/méret hátsó 
Hátsófék  
Fékfolyadék 
Első izzó  
Helyzetjelző izzó 
Hátsó/féklámpa izzó 
Akkumulátor
Biztosíték  
Gyújtógyertya   
Motorolaj
Hajtóműolaj SAE 80W-90(0.2L)
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