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Előszó 

Köszönjük, hogy a KEEWAY 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:  

Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat 

MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel 

kapcsolatban. 

FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, 

ahol fokozottan kell ügyelni a balesetveszélyre. 

VIGYÁZAT = Ez a figyelmeztetés ott található, ahol 

különösen fontos betartani a biztonsági szabályokat a baleset, 

vagy sérülés elkerülése érdekében. 

 

Keeway Motor Europe 

Elérhetőségeink: 

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 8. 

Tel: +36 26 500 005 

Fax: +36 26 312 034 

Email: info@keewaymotor.com 

További információkért kérjük, látogassa meg honlapunkat: 

http://www.keewaymotor.com 

http://www.keeway.hu 

mailto:info@keewaymotor.com�
http://www.keewaymotor.com/�


 

 2 

A helyes üzemeltetés 
 

Fontos tudnivaló: 

Az első 1.500 km meghatározó fontosságú a 

motorkerékpár életében. Ez a bejáratási időszak. 

Amennyiben a bejáratást az előírásoknak megfelelően 

végezzük, biztosak lehetünk benne, hogy a jármű a 

lehető leghosszabban időn keresztül megőrzi 

minőségét.  
 
Biztonságos motorozás 
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. 

 

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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Alváz és motorszám 
 

Az alváz- és motorszámot a jármű nyilvántartásánál 

használják (VIN). Amikor alkatrészt rendel, vagy speciális 

szervizre van szüksége, az alváz- és motorszám segít a 

pontosabb beazonosításban. 

Tanácsoljuk, hogy jegyezze föl az alváz- és motorszámot, ill. 

tartsa biztonságos helyen a járműtől elkülönítve. 

Alvázszám: (1) a vázba gravírozva, a kormány nyak jobb 

oldalán található.  

Adattábla: (2) a motor legfontosabb adatait tartalmazó 

információs tábla 

Motorszám: a baloldali blokkfélbe van gravírozva.  

 

VIN NO.：                                             

 

ENGINE NO.：                                 

___ 
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A jármű főbb részei 
 

(1) Kuplung kar   (2) Bal kormánykapcsoló   (3) Kilométer 

óra.  (4) Gyújtáskapcsoló    (5) Sebességmérő   (6) Jobb 

kormánykapcsoló    (7) Gázmarkolat    (8) Első fékkar     

(9) Fékpedál     (10) Üzemanyag csap   (11) Sebességváltó 

kar       (12) Közép sztender         (13) Oldal sztender 
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Műszerfal (RKV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Fordulatszám mérő 
 Az aktuális motorfordulatot jelzi 

(2) Üzemanyagszint mérő 
(3) Üresjárat jelző 

 Amikor a sebességváltó üresben van, akkor a zöld lámpa 

világít 

(4) Irány jelző 
 Jelez, ha működik az indexlámpa. 

(5) Óra 

(6) Távolsági fényszóró visszajelző 
 Kék fénnyel világít, ha a távfényszórót bekapcsoljuk. 
(7) Sebességmérő 

A pillanatnyi sebességet jelzi.   

(8) Napi számláló 
 Nullázható és résztávolság mérésére alkalmas 

(9) Sebességfokozat jelző 
 Az aktuális sebességi fokozatot mutatja 1-5 között. 

Üresjáratban egyik lámpa sem világít. 
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Műszerfal (RKS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Fordulatszám mérő 
 Az aktuális motorfordulatot jelzi 

(2) Üzemanyagszint mérő 
(3) Üresjárat jelző 

 Amikor a sebességváltó üresben van, akkor a zöld lámpa 

világít 

(4) Irány jelző 
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(7) Sebességmérő 
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(8) Napi számláló 
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(9) Sebességfokozat jelző 
 Az aktuális sebességi fokozatot mutatja 1-5 között. 

Üresjáratban egyik lámpa sem világít. 
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Gyújtáskapcsoló és kormányzár (RKS) 
Gyújtáskapcsoló 

 

 

 

 

 

SZIMBÓLUM MŰKÖDÉS KULCS 

  GYÚJTÁS: igen nem kivehető 

  VILÁGÍTÁS: igen 

  GYÚJTÁS: nincs kivehető 

  VILÁGÍTÁS: nincs 

  GYÚJTÁS: nincs kivehető 

  VILÁGÍTÁS: parkfény 

 

Gyújtáskulcs 

Ezen járműhöz 2 kulcs tartozik, az egyiket mindig tartsa 

biztonságos helyen. 

 

FIGYELEM: 
Parkoláskor győződjön meg, hogy a kormányzárat 

bekapcsolta. Mozgassa meg a kormányt bizonyságul.  

‘ ‘Használjon parkfényt, ha sötét helyen parkol.  
 

Kormányzár: 

Használja a kormányzárat a kormány nyak jobb oldalán 

található kulcs elforgatásával. 
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Gyújtáskapcsoló és kormányzár (RKV) 
Gyújtáskapcsoló 

 

 

 

 

SZIMBÓLUM MŰKÖDÉS KULCS 

  GYÚJTÁS: igen nem kivehető 

  VILÁGÍTÁS: igen 

  GYÚJTÁS: nincs kivehető 

  VILÁGÍTÁS: nincs 

  KORMÁNYZÁR: bezárva kivehető 

  GYÚJTÁS: nincs 

  VILÁGÍTÁS: nincs 

Gyújtáskulcs 

Ezen járműhöz 2 kulcs tartozik, az egyiket mindig tartsa 

biztonságos helyen. 

 

 

 

FIGYELEM: 

Parkoláskor győződjön meg, hogy a kormányzárat 

bekapcsolta. Mozgassa meg a kormányt bizonyságul. 

 

VIGYÁZAT: 

Motorozás közben ne fordítsa a kulcsot“ ” állásba, mert a 

jármű irányíthatatlanná válik. 
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Bal markolat 
 

①. Kuplung kar: 

Amikor a motort beindítja,  

vagy sebességet vált a 

kuplungkarral 

megakadályozhatja, hogy a hátsó kerék kipörögjön. 

②. Világítás kapcsoló: 

Állítsa a kapcsolót “ ”，állásba és a fényszóró bekapcsol, 

amit a  visszjelző kék fénye is igazol.  Ha a kapcsolót ebbe 

az állásba billenti“ ” ， a városi fényszórót fogja tudni 

használni. 

③. Indexkapcsoló 

A kapcsolás iránya “ ”，az index balra jelez； 

A kapcsolás iránya “ ”，az index jobbra jelez  

 

 

 

 

 

④. Kürt 

A gomb megnyomására működébe lép a hangjelzés 

⑤. Fénykürt 

A gomb folyamatos nyomva tartása alatt a reflektor világít 

⑥. Szívató 

Segítségével szabályozhatja az üzemanyag befecskendezés 

mértékét. 

FIGYELEM: Ha az irányjelzőt használja, kanyarodáskor, 

vagy sávváltáskor az index nem kapcsol ki magától. 

Miután befejezte a manővert kapcsolja üres állásba. 
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Jobb markolat 
 

①. Első fékkar 

Mikor az első féket akarja 

használni, fokozatosan 

húzza maga felé a kart. 

②. Gázkar 

A gázkart a motor fordulatszámának változtatására 

használjuk (gyorsítás, lassítás). Gyorsításkor magunk felé 

húzzuk, lassításkor pedig ellenkező irányba fordítjuk. 

③. Önindító 

A gomb “ ”，megnyomására az önindító megforgatja a 

motort és az beindul. 

④. Világítás kapcsoló 

‘ ‘ Ebben az állásban az első-hátsó parkfények és a 

műszerfal világítása működik. 

‘ ‘ Ebben az állásban a városi fényszóró, a hátsó 

lámpa, a rendszámvilágítás, és a műszerfal 

világítás működik. 

‘●’ Ebben az állásban minden világítás ki van 

kapcsolva. 

⑤. Vészleállító gomb 

A gomb “ ”, megnyomására a motor leáll 

FIGYELEM: Normál helyzetben az indító gomb 

“RUNNING” helyzetben van（ ）. Ne használja ezt a 

kapcsolót, kivéve, ha baleset elkerülése érdekében 

hirtelen akarja leállítani a motort. 

⑥. Első fékkar állító 

A komfortosabb használat érdekében beállíthatja a fékkar 

markolattól való távolságát. 

FIGYELEM: 

A motor beindulása után a“ ”gombot azonnal 

engedje el. A motor károsodásának elkerülése 

érdekében járó motornál soha ne nyomja meg az indító 

gombot. 
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Üzemanyag tank 
 

Az üzemanyag tank teljes 

kapacitása közel 17 liter 

(beleértve a tartalék 

üzemanyagot is). 

Ha le akarjuk venni a 

tanksapkát, illesszük bele a 

kulcsot és fordítsuk el a tanksapkát és emeljük ki. Mikor 

visszatesszük ellenkező irányba csavarjuk rá, majd a kulcsot 

vegyük ki.  

 

FIGYELEM: A tankot ne töltsük színültig, mert a forró 

motorra csöppenhet a kitágulás miatt.  

 

FIGYELEM: Tankoláskor állítsuk le a motort és 

tartsunk kellő távolságot forró tárgyaktól. 

 

Benzincsap 
 

● (OFF):(KI) 

Mikor a kar ide mutat: 

“●＂a benzin útja el van 

zárva. Ha nem használjuk 

a motort a csapot mindig 

zárjuk el. 

 (ON) (BE) 

Mikor a kar ide mutat: “ ”，a benzin eljut a karburátorba. 

 (RESERVE) (TARTALÉK) 

Mikor a kar ide mutat “ ”（RES） azt jelenti, hogy max. 

3,2 liter benzin maradt a tankban. Mielőbb tankoljunk! 
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Sebességváltó 
 

 

 

 

 

Ez a modell 5 sebességes . Miután kiválaszt 1 fokozatot a kar 

automatikusan visszatér alaphelyzetbe, hogy a következő 

fokozatot könnyedén megtalálja. Nyomja le a kart az üres 

fokozat megtalálásához Az üres fokozat az 1-es és a 2-es 

fokozat között található. Az egyes fokozatok az ábrán látható 

módon érhetők el. 

 

Fékpedál 
 

Amikor a lábunkkal 

megnyomjuk a fékpedált, a 

hátsó fék működésbe lép 

és a féklámpa világítani 

kezd. 

 

Hátsó teleszkóp 
A hátsó teleszkóp gyári beállítása a legideálisabb. Ne 

változtasson rajta véletlenszerűen. A szakszerűtlen, helytelen 

beállítás rosszabb állapotot eredményez, kormányzáskor pedig 

instabillá válhat. 

 
FIGYELEM: Amikor a váltókart üresbe tesszük, olyankor ezt 

a műszerfalon egy zöld visszajelző is mutatja. Minden ilyen 

esetben a kuplungkar lassú kiengedésével mi magunk is 

győződjünk meg róla, hogy a motor valóban nincs 

sebességben. 
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Szerszámos doboz 

 

A szerszámos láda a jobb 

oldali takaró burkolat alatt, 

illetve az akkumulátor felett 

található. A képen jelölt 

csavar eltávolításával 

távolítható el a burkolat. A 

dobozban lévő szerszámok 

gyors javításokra, egyszerűbb alkatrészcserékre, illetve kisebb 

beállításokra szolgálnak. 

 

Üzemanyag és motorolaj 
útmutató 

 

Üzemanyag 

90-es oktánszámúnál magasabb értékű ólmozatlan 

üzemanyagot használjunk! 

 

FIGYELEM: Alacsony ólomtartalmú benzin használata 

megnöveli a gyertya élettartamát. 

 

Motorolaj 

Használjon magas teljesítményű és tisztaságú olajt, amely 

legalább API SF minősítésű és SAE10W/40 viszkozitású. 

 

Bejáratás 

Legnagyobb sebesség 
Az első 1500 km alatt motorunkat ne használjuk a 

megengedett fordulatszám és sebesség 80%-nál magasabb 

fordulatszámon illetve sebességen. A bejáratási időszakban 

előírtak betartása kihat a motorkerékpár egész élettartamára. 

Javasoljuk, hogy az első 1000 km után tisztíttassa ki az 

olajszűrőt és cseréltessen motorolajt. Amennyiben a motorral 

az átlagosnál gyakrabban közlekedik földúton, úgy javasoljuk, 

hogy az előírtnál sűrűbben cseréltessen levegőszűrőt. 

Megengedett legnagyobb sebesség az egyes fokozatokban: 
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Futott km Megengedett sebesség (km/óra) 

1. 

fokozat 

2. 

fokozat 

3. 

fokozat 

4. 

fokozat 

5. 

fokozat 

0-300 10 24 30 35 40 

300-600 15 30 35 40 45 

600-1000 15 30 40 45 50 

1000-1500 15 35 45 50 60 

 

Egyenletes sebesség 
Ne használjuk túl hosszan ugyanabban a 

sebességtartományban a motorunkat. Gyakran változtassuk a 

sebességét, mert az elősegíti az alkatrészek bejáratódását. 

 

Legnagyobb fordulatszám 
A maxmiális fordulatszámra ugyanaz a szabály érvényes, 

mint a sebességre. 

Megengedett legnagyobb fordulatszám a bejáratási 

időszakban: 

0 – 800 km 5.000 fordulat/ perc alatt 

800 – 1500 km 7.500 fordulat/perc alatt 

1500 km után 10.000 fordulat/perc alatt 

 

Olaj üzemi hőmérsékletének elérése 
Motorindításkor vegyük figyelembe, hogy a hideg motorolaj 

kevsébé viszkózus és leül, így hagyjunk elegendő ídőt, míg az 

olaj megfelelő kenést biztosít minden egyes alkatrész számára 

és eléri az üzemi hőmérsékletet. 

 

Indulás előtti ellenőrzés 

A következőket ellenőrizze indulás előtt: 

Fő részek: Ellenőrzési pontok 

Kormány 

1) Rögzítések 

2) Markolatok 

3) Tengelyek 
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Fékek 

1) A kormány és a fékkarok szabadon 

mozognak 

2) Működő fék 

3) Nincs olajfolyás 

Gumik 
1) Helyes nyomás 

2) Nincs repedés az abroncson 

Üzemanyag Elegendő a tervezett útra? 

Világítás Minden lámpánk világít? 

Visszajelzők A visszajelzők működnek? 

Kürt  Működik? 

Motorolaj szint Megfelelő? 

Gázbowden 1) szabadon mozog? 

Kuplung 
1) A bowden nem szorul? 

2) Lágyan működik? 

hajtáslánc 
1) Jól működik? 

2) Megfelelő a kenés? 

Vezetési jó tanácsok 
 

Motorindítás 
Ellenőrizze, hogy a benzincsap nyitva nyitott állásban 

legyen: “ ”. Fordítsa a gyújtáskapcsolót “ ” állásba. 

Amennyiben a sebességváltó üresben van, úgy a műszerfal 

üres jelző lámpája zölden kell, hogy világítson. 

FIGYELEM: Húzzuk be a kuplung kart és úgy 

indítsunk, hogy a váltó üresben legyen.  

Motor indítása a motor hideg állapotában: 
Tegyük max. állásba a szívatót és indítsuk el a motort az 

önindító segítségével. Figyeljük a motor járását, és a 

melegedéssel arányosan fokozatosan toljuk vissza a szívatót. 

Motor indítása a motor meleg állapotában: 
Az indításhoz nem kell szívatót használni, elég az önindító 

megnyomása mellett a gázkart 1/8-1/4 arányban húzni. 
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FIGYELEM: Ne járassuk a motort zárt térben, és ne 

hagyjuk magára, ha jár a motor. 

 

FIGYELEM: Ne pörgessük a motort  terheletlenül, álló 

helyzetben magas fordulaton, ill. ha túl forró, ill. ha 

szerelés alatt áll. 

 

FIGYELEM: Ne önindítózzunk 3 másodpercnél 

hosszabban az önindító és az akkumulátor megóvása 

érdekében! 

 

Közvetlen indulás 

Húzzuk be a kuplungot és kapcsoljunk 1. fokozatba. 

Finoman kezdjük el húzni a gázkart, miközben a kuplungkart 

lassan engedjük ki, hogy a motor elinduljon. A gázadás 

mértékétől függően a motor gyorsulni fog.  

 

FIGYELEM: Indulás előtt állítsuk vissza az oldaltámaszt 

alaphelyzetbe! 

A sebességváltó használata: 

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 kapcsoljuk, és ne 

csúsztassuk hosszan a kuplungot. 

Vezetés lejtőn és emelkedőn: 

Ha meredek emelkedőre hajtunk föl, a lendület lehet, hogy 

kevés lesz. .Ezért, hogy a motorerő elég legyen időben 

kapcsoljunk alacsonyabb fokozatba. Kapcsoljunk gyorsan, 

hogy ne csökkenjen a lendületünk. 

Lejtőn lefelé haladva válasszuk ugyanazt a fokozatot, amivel 

fölfelé tudnánk hajtani. Így a motorfékkel tudjuk az üzemi féket 

kímélni, hogy az nehogy túlmelegedjen. Viszont vigyázzunk, 

hogy a motor nehogy túlpörögjön. 
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Leállás és parkolás 

Fékezéskor engedje vissza a gázmarkolatot alaphelyzetbe 

és használja egyszerre mind az első mind a hátsó féket. Még 

megállás előtt húzzuk be a kuplungkart és tegyük a 

sebességváltót üresbe, majd ellenőrizzük, hogy a műszerfalon 

lévő zöld üresjárati kontroll lámpa felgyulladt-e. 

FIGYELEM: Kevésbé gyakorlott vezető mindig tartson 

hosszabb féktávolságot. A féktávolság függ a jármű 

súlyától, a sebességétől és az útburkolat minőségétől. 

 

FIGYELEM: A fékeket nagyon elővigyázatosan 

használjuk, mert hirtelen fékezés kicsúszáshoz, ill. 

balesethez vezethet. Különösen nedves útfelületen 

vezessünk óvatosan. 

Megállást követően fordítsa a gyújtáskapcsolót “ ” állásba, 

hogy a motor leálljon és vegye ki a kulcsot a kapcsolóból. 

A motorkerékpárt csak szilárd talajon állítsa sztenderre. Ha 

oldalsztenderre állítja, mindig kapcsolja 1-es sebességi 

fokozatba a váltót, hogy a motor nehogy elgurulhasson. Ilyen 

esetben viszont indításkor mindig győződjön meg róla, hogy 

indítás előtt üresbe tette-e a sebességváltót.  

Ha le akarja zárni a motort, használja a kormányzárat a 

biztonság érdekében. 

 

Ellenőrzés és karbantartás 
 

A következő táblázat mutatja a rendszeres és megtett 

távolságtól függő karbantartásokat. Kérjük, vegye figyelembe a 

táblázat ajánlásait. Bizonyos fontos részeket legjobb, ha 

gyakorlott szakember ellenőriz. 

FIGYELEM: A motor életében és a megfelelő 

karbantartáshoz nélkülözhetetlen az első 1000 km-es 

alapos átvizsgálási szerviz. Ezt követően a táblázatban 

jelölt időpontokban hajtsa végre a szükséges 

intézkedéseket.  
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KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT： 

I = Ellenőrzés C = Tisztítás R = Csere A = Beállítás L = Kenés 

Tételek 
Megtett km (1. megjegyzés) Napi 

átvizsgálás 
Megjegyzés 

1.000 km 4.000 km 8.000 km 12.000 km 

1 Benzincsap szűrője  I I I   

2 Kábelcsatlakozások  I I I   

3 Hengerfej csavarok T T T T   

4 Szelephézag I I I I   

5 Lánc feszesség  I I I   

6 Gyertya  I R I   

7 Alapjárati fordulat 1.000 km-enként: I  2. megjegyzés 

8 Levegőszűrő  C C C I  

9 Motorolaj R 5.000 km-enként: R   

10 Olajszűrő R 5.000 km-enként: R   

11 Akkumulátor 1.000 km-enként: I   

12 Guminyomás     I  

13 Láncvezető 1.000 km-enként: I I  

14 Fékrendszer T T T T   
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Tételek 
Megtett km (1. megjegyzés) Napi 

átvizsgálás 
Megjegyzés 

1.000 km 4.000 km 8.000 km 12.000 km 

15 Fékfolyadék 2 évente csere I  

16 Fékcsövek 2 évente csere   

17 Fékbetétek  I I I   

18 Féklámpa kapcsoló  I I I I  

19 Foncsor ellenőrzés  I I I   

20 Kuplung szerkezet I I I I I  

21 Felfüggesztés / rugózás  I I I  2. megjegyzés 

22 Csavarok, anyák 5.000 km-enként: I, T I  

23 Kerekék abroncsok / felnik I I I I   

1. Megjegyzés: Amennyiben túlhaladta a feltüntetett kilométereket, úgy a jövőben is a táblázat szerinti időintervallumok 

betartásával folytassa a szükséges karbantartási munkálatokat. 

2. Megjegyzés: A levegőszűrőt sűrűbben kell tisztítani, amennyiben a motorral gyakrabban közlekedik sáros, poros úton. 
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Akkumulátor 

Kövesse a következő instrukciókat: 

Távolítsa el a gumidugót és töltse az elektrolit szintet 

UPPER és LOWER közé. Fél órát hagyja állni, míg a kémiai 

folyamatok befejeződnek. 

A töltőre helyesen és megfelelő polaritással rögzítse a töltő 

sarukat. 

Nem zárt akkumulátorok esetében folyamatosan ellenőrizze 

az elektrolit szintet és tartsa közel a fölső nívóhoz. Gyakori 

indítások és lassú menet esetén gyakrabban ellenőrizze az 

akkumulátor állapotát.  

 

FIGYELEM: Ha az elektrolit szint alacsony, az az 

akkumulátorban gyengébb teljesítményét, ill. belső 

szulfátosodást okozhat, amely idő előtti tönkremenetelhez 

vezethet. 

 

Utántöltésre csak desztillált vizet használjon. Ne vezesse a 

szellőző csövet más alkatrészekre, mert az korróziót okozhat. 

Ne bontsa meg az akkumulátort. A bekötésnél figyeljen a 

polaritásra a piros vezeték = „ + ”, a fekete vezeték = „ - ”.  A 

gyújtáskapcsolót mindig kapcsolja ki, ha az akkumulátort 

ellenőrzi vagy cseréli. 

 

Az elektrolit ellenőrzése: 

Az akkumulátor (1) a 

motorkerékpár belsejében 

található. Távolítsa el az 

oldalburkolatot az elektrolit szint 

ellenőrzéséhez (2-3). 

 

VIGYÁZAT: Az akkumulátor gázai robbanásveszélyesek, bőrrel 

érintkezve, vagy szembe kerülve súlyos sérülést okozhatnak. 

Az akkumulátorsav mérgező tartsuk gyermekektől elzárva. 

A fenti figyelmeztetésnek megfelelően bánjon az 

akkumulátorral. Amennyiben után kell tölteni, úgy azt az 

elektrolit védődugójának (4) eltávolításával teheti meg. 

1. Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót 
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2. távolítsa el az oldalburkolatot 

3. távolítsa el az anyát és az akku fedelet 

4. kösse le a vezetékeket 

5. vegye ki az akkumulátort 

Az üzembe helyezést fordított sorrendben végezze! 

 

Gyújtógyertya 

Az első 1.000 kilométer megtétele után, majd 

ezt követően minden 4.000 kilométer után 

tisztítsuk meg a gyertyát a lerakódásoktól egy 

réz kefével, majd állítsuk be a gyertyahézagot. 

hézagmérő segítségével 0,6 mm – 0,7 mm-re.  

A gyertyát 8000 km –ként cseréljük. 

DR8EA

 

A gyertya típusa:  

FIGYELEM: Ne húzzuk meg a gyertyát túl erősen, mert a 

menet megszakadhat a hengerfejben. 

 

Az olajcsere és olajszint 

 

Ellenőrizze a motorolaj 

szintet, mielőtt beindítaná. 

Vízszintes talajon a 
motorolajnak a nívópálca 
szerinti jelölés felső-, és 
alsó szintje között kell 
lennie. Ha a motorolaj 
szintje lecsökkenne az 
alsó nívóig, akkor töltsük fel közép szintig. Ne töltsük túl, mert a 
tömítések és a szimeringek túlterhelődnek. 
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Karburátor 

 

A jó motorteljesítmény alapja. 

Ne állítgassa a karburátort, ha jól 

működik. Ellenőrizze az 

alapjáratot és a gázbowden 

szabad mozgását. 

 

Az alapjárat beállítása 

A motornak üzem-melegnek kell lennie. Pontosan állítsuk be 
az alapjáratot.  
1. A motor függőlegesen álljon. 
2. Melegítse be a motort. 
3. Az alapjárat-állítócsavarral állítsa be a fordulatszámot: 

1400 ± 100 fordulat/perc között legyen. 

Fékrendszer: 

Az RKS típusú motorkerékpár elől tárcsafékkel, hátul 
dobfékkel van szerelve. Az RKV típusú motorkerékpár pedig 
elől-hátul tárcsafékkel van szerelve.  

A helyes működés a biztonságos motorozás alapfeltétele . A 
fékek rendszeres ellenőrzését bízza szakszervizre. 

FIGYELEM: Ha fékrendszer javításra szorul, vagy a 
fékbetéteket kell cserélni, akkor azt bízza szakszervizre, 
akik megfelelő felszereléssel és szaktudással 
rendelkeznek. Szervizeink tudják a legpontosabban és 
leginkább környezetbarát módon a fékeket javítani.  
 

FIGYELEM: A tárcsafék-rendszer nagy hidraulikus 

nyomáson működik. Fontos, hogy a karbantartási 

táblázatnak megfelelően végeztesse el az ellenőrzéseket. 

Fékfolyadék: 

 
 
 
 
 
 

A fékolaj szintjét az első főfékhenger kémlelő ablakán 
ellenőrizheti, illetve az RKV modellnél a hátsó fékolaj tartály 
oldalán. Ha fékbetétek kopnak, a fékolaj szint csökkeni fog a 
tartályban, ami egy természetes jelenség. A fékek ellenőrzése 
az általános átvizsgálás legfontosabb része. 
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FIGYELEM: Csak DOT4 (esetleg DOT3) típusú 
fékfolyadékot használjon. Ne töltsön már korábban nyitott 
flakonból fékolajat, mert az párával telítődhetett és a 
fékalkatrészekben korróziót okozhat, valamint erős 
fékezésnél fölgázosodhat, így a fékhatást erősen 
lecsökkentheti. 

 
Fékbetétek 
 

① Ha a fékbetét 
kopása elérte a 
fékbetéten található 
minimum jelzést, 
akkor feltétlenül 
cseréltesse ki. 

 

(1) Ellenőrizze minden elindulásnál, hogy nincs-e fékolaj 

folyás. 

Napi ellenőrzések 

(2) Ellenőrizze a fékcsöveket, hogy nem sérültek-e. 

(3) Tartsa bekapcsolva a biztonsági rugót a fékeken. 

(4) Ellenőrizze a fékbetétek kopottságát a tárcsaféken. 

FIGYELEM: Fékbetét csere után vegye figyelembe, hogy 

amíg az új betétek be ne kopnak, addig nem lesz a fék 

olyan hatékony, mint korábban volt. 

 
Dobfék (RKS modellnél) 
 

A hátsó fék beállítása a fékrudazat utánállításával történik. A 

fékbetétek kopottságának mértékében rövidíteni, vagy 

hosszabbítani kell a rudazaton. 

Mivel a kopás szabad szemmel nem látható, ezért a 

következőket tegye: 

(1) Ellenőrizze, hogy a fékrendszer megfelelően működik-e. 

(2) Ha a rendszer jó, akkor ellenőrizze a kopásjelző állását. 

(3) Ha a kopásjelző elérte a megengedett határértéket, akkor 

vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, és jelentkezzen be 

fékpofa cserére. 
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Kuplung beállítása 

 

A kuplungkar holtjátéka 

10-20 mm lehet a kar 

végén mérve.  

 

1. Lazítsa meg az anyát ①. 

A kuplung beállítása a következő: 

2. Állítsa be a holtjátékot a 
kellő mértékre ②-③ . Úgy 
állítsa be a kuplung-kart, 
hogy azt vezetés közben 
kényelmesen elérje. 

3. Ismételten húzza meg az 
anyát ① 

 

Meghajtólánc 

 
A meghajtólánc élettartama a rendszeres kenéstől 

nagymértékben függ. A gondozás hiánya időelőtti 

elhasználódáshoz vezet. Fokozott igénybevétel esetén még 

több gondot fordítsunk a 

karbantartásra.  

Minden 1000 km után 

ellenőrizze le, illetve 

amennyiben szükséges állítson utána a láncfeszességnek. A 

behajlás 10-20 mm között kell, hogy legyen. 

FIGYELEM: A fenti beállítás biztosítja a maximum 

időintervallum elérhetőségét az egyes utánállítások között. 

Minden elindulás előtt ellenőrizzük a feszességet 

szemrevételezéssel. Túl laza lánc balesetet okozhat. 

 

(1) Állítsa sztenderre a motort 

A láncfeszességet a következő lépesek szerint állítsa be: 

(2) Lazítsa meg a hátsó 

tengelyanyát: ①. 

(3) Lazítsa meg a záróanyát: ②. 

(4) Az állító anyával: ③ lazítsa 

vagy feszítse a láncot a kellő 



 

 25 

mértékig. Mindemellett figyeljen arra, hogy a kerék a 

motor hossztengelyéhez képest párhuzamos maradjon. 

FIGYELEM: Ha láncot cserél célszerű a lánckereket is 

cserélni. 

A következőket ellenőrizze a láncon minden egyes 

szemleperiódusnál: 

1. Laza csapszeg 

2. Sérült láncszem 

3. Száraz, rozsdás lánc 

4. Csavarodott lánc 

5. Bármely jelentősebb sérülés 

6. Túl laza lánc 

Abban az esetben, ha bármely fentiekben említett problémával 

találkozik, akkor az a lánckerék sérülését is maga után 

vonhatja. Ezért a következőket is ellenőrizze le a lánckeréken: 

1. Bármely jelentős sérülés a lánckeréken 

2. Sérült vagy törött fogak 

3. A lánckerék rögzítése nem megfelelő 

A lánc kenése 

A motorkerékpár-felszerelési üzletekben erre a célra kitűnő 

kenőanyagokat lehet vásárolni. De akár a motorolaj használata 

is megfelelő, ha nem is annyira tökéletes. 

Levegőszűrő karbantartása 

Rendszeresen tisztítsa a levegőszűrőt, különösen ha poros 

helyen jár: Ilyenkor ne a gyári előírást vegye alapul, hanem 

annál gyakrabban végezze el a tisztítást. 

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét. 

A levegőszűrő tisztításának folyamata: 

2. Lazítsa meg a csavarokat ①, majd 

távolítsa el a fedelet ②. Vegye ki a 

betétet. 

3. Tisztítsuk meg és hagyjuk megszáradni. 

4. A visszaszerelés fordított sorrendben történik. 

Biztosíték csere 

Kérjük, figyelmesen nézze meg a cserélendő biztosítékot, 
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és ugyanolyanra cserélje, mint amilyen az eredeti volt. A fő 

áramkörhöz szükséges biztosíték 15A. Ha túl gyakran ég ki a 

biztosíték vizsgáltassa meg a jármű elektromos rendszerét 

szakszervizben.  

VIGYÁZAT: Nem szabványos biztosíték használata a 

jármű leégését okozhatja. 

 

FIGYELEM: Biztosítékcsere előtt áramtalanítsa motorját. 

Helyezze a gyújtáskapcsolót “ ” állásba. 

Fényszóró izzó csere 

1. Távolítsuk el a búrát, hogy az izzófoglalathoz férjünk. 

2. Emeljük ki az izzót és azonos teljesítményűvel 

helyettesítsük. Izzócsere után ellenőrizzük a fényszóró 

beállítását. 

Indexizzó csere: 

1. Távolítsa el az indexbúrát. 

2. Fordítsa el az izzót 90-fokkal, hogy ki tudja azt emelni.  

3. Helyezze be az új izzót.  

4. Csak azonos teljesítményűt használjon  

5. Visszaszerelés fordított sorrendben történik. 

FIGYELEM: Ha izzót cserél, csak azonos teljesítményűt 
használjon, különben az elektromos rendszer károsodhat. 

 

Gumiabroncsok 

 

A megfelelően beállított guminyomás kellő stabilitást és 

hosszú élettartamot biztosít a motorkerékpárnak és a guminak. 

Ellenőrizze rendszeresen és szükség esetén állítsa be. 

 

FIGYELEM: A guminyomást hideg állapotban 

ellenőrizze. 
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Ideális gumiabroncsnyomások: 

Első gumi: 190±10 kpa 

Hátsó gumi 210±10 kpa 

 

Sem a túl keményre fújt, sem a túl lapos gumi nem megfelelő. 
 

FIGYELEM: Ne próbálja házilag javítani a gumiabroncsot, 

mert a helytelen javítás balesetet okozhat. 

A helytelen guminyomás sérülést okozhat a 
gumiabroncson, amely balesethez, valamint a stabilitás 
romlásához vezethet. 

 

Ha a gumiabroncs mintázatának profilmélysége eléri az első 

keréken az 1,6 mm-t, vagy a hátsó keréken a 2,0 mm-t, 

azonnal cseréltesse le őket. 

 

Kenési pontok 

A megfelelő kenések hosszútávra biztosíthatják a jármű 

biztonságos és kifogástalan működését. A kenést, olajozást a 

következő instrukciók alapján végezze:  

 

O = Olajozás 

K = Kenőzsír használata 
 

1. Hátsó fékpedál tengely  K  
2. Kilométer spirál O ★  
3. Kilométer spirál meghajtó K ★ 
4. Oldalsztender csap és rugó K  
5. Középsztender tengely és csap K  
6. Hátsó fékkulcs és fékkulcs kar K ★ 
7. Gázmarkolat O  
8. Első féktengely K  
9. Kuplungkar O  

 

FIGYELEM: A csillaggal megjelölt műveleteket bízza 
szakszervizre. 
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Tárolási tanácsok 
 

Huzamosabb időn át történő tárolás 

Amennyiben hosszabb ideig készül üzemen kívül tárolni a 

motorkerékpárt (azaz legalább 1 hónapon keresztül), úgy a 

következőket javasoljuk előtte: 

1. Engedje le a maradék üzemanyagot az 

üzemanyagtartályból és karburátorból. Fújjon korrózió 

gátlót az üzemanyagtankba, majd zárja le. 

FIGYELEM: A karburátorból való maradék üzemanyag 

eltávolítása elengedhetetlen fontosságú, amennyiben 

járműve több mint 1 hónapon keresztül üzemen kívül lesz. 

2. Vegye ki a gyertyát és töltsünk (15-20 cm3

FIGYELEM: Ha a motort forgatjuk, a gyújtást vegyük le, 

azaz tegyük a gyújtáskapcsolót „

) tiszta benzint 

a hengerbe. A berúgókarral néhányszor forgassuk meg 

a főtengelyt, és győződjünk meg róla, hogy a benzint 

eljuttattuk a motor minden részébe mielőtt a gyertyát 

visszacsavarnánk. 

” állásba, különben a 

gyertya erős áramütést okozhat. 

 

FIGYELEM: Az üzemanyag nagyon gyúlékony. Ne 
dohányozzon, illetve ne legyen kályha vagy egyéb hőforrás 
közelében szerelés közben. 

3. Vegye ki az akkumulátor. Az akkumulátor tárolása 

száraz, nem túl meleg helyen (szobahőmérsékleten) 

történjék, és ne feledkezzen el az elektrolit szint 

ellenőrzéséről, illetve a rendszeres utántöltéséről. 

4. Tisztítsa le és szárítsa meg a motorkerékpárt. 

5. Állítsa be a megfelelő guminyomást. 

6. Takarja le a motort (de ne használjon fóliát). Olyan 

helyen tárolja a járművet, ahol kicsi a hőingadozás és a 

páratartalom, valamint nem éri közvetlen napsugárzás. 
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Tárolás utáni tanácsok 

 

1. Vegye le a ponyvát a motorról, és cseréljen motorolajat, 

amennyiben a motorkerékpár több mint 4 hónapot állt. 

2. Ellenőrizze le az akkumulátort és szükség esetén töltse 

fel. 

3. Távolítsa el az üzemanyagtankból a korróziógátlót, majd 

tankolja meg. 

4. Hosszabb állás után óvatosan kezdje el a motozást. 
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Technikai adatok (RKS) 
 
Méret és súly: 
Hossz ......................................................................... 2040 mm 
Szélesség ..................................................................... 780 mm 
Magasság ................................................................... 1050 mm 
Tengelytáv .................................................................. 1270 mm 
Tömeg ............................................................................ 117 kg 
 
Motor: 
Modell ............................ egyhengeres, négyütemű, léghűtéses 
Motortípus .................................................................. RKS 125 
Furat/löket ...................................................... 57 mm×48.8 mm 
Térfogat ..................................................................... 124,5 cm
Névleges térfogat ......................................................... 125 cm

3 

Max. teljesítmény ................................. 8,2 kW/ 9000 ford./perc 
3 

Max. nyomaték .................................... 9,2 Nm/ 7500 ford./perc 
Gyújtás .............................................................................. C.D.I 
Kompresszió arány .......................................................... 10,6:1 
Indítás .......................................................................... Önindító 
Kuplung ................................................................. száraz, multi 
Váltó .................................................... mechanikus, 5 fokozatú 
 
Váz: 
Első teleszkóp .......................................................... hidraulikus 
Hátsóteleszkóp ......................................... hidraulikus és gázos 
 
Elektromos rendszer: 
Akkumulátor ................................................................ 12V 6Ah 
Generator ..................................................................... 3 fázisú 
Fényszóró izzó ...................................................... 12V 35/35W 
Hátsólámpa/féklámpa ................................................. 12V LED 
Index............................................................................ 12V10W 

 
 
 
Műszerfal.világítás  ...................................................... 12V 2W 
Üresjelző ....................................................................... 12V 2W 
Távolsági fényszóró ...................................................... 12V 2W 
Index visszajelző ......................................................... 12V3.3W 
Kürt ................................................................................ 12V 3A 
 
Fékek: 
Első ............................................................................ Tárcsafék 
Hátsó ............................................................................ Dob fék 
 
Gumiabroncsok: 
Első ............................................................................. 90/90-17 
Hátsó ......................................................................... 110/80-17 
 
Kapacitás: 
Üzemanyagtank ........... 16 l ± 0,5 l beleértve a tartalék 3,0 litert 
Motorolaj ........................................................................... 1 liter 
Végsebesség ........................................................... 100 km/óra 
Emelkedő kapacitás ................................ 20°-nál nem nagyobb 
Féktávolság ................................................... ≤8 m (30 km/óra) 
Fogyasztás ..................................................... ≤2,7 liter/100 km 
Üzemanyag ......................................................................... E95 



 

 31 

Technikai adatok (RKV) 
 
Méret és súly: 
Hossz ......................................................................... 2060 mm 
Szélesség ..................................................................... 760 mm 
Magasság ................................................................... 1140 mm 
Tengelytáv .................................................................. 1350 mm 
Tömeg ............................................................................ 120 kg 
 
Motor: 
Modell ............................ egyhengeres, négyütemű, léghűtéses 
Motortípus .................................................................. RKV 125 
Furat/löket ...................................................... 57 mm×48.8 mm 
Térfogat ..................................................................... 124,5 cm
Névleges térfogat ......................................................... 125 cm

3 

Max. teljesítmény ................................. 8,2 kW/ 9000 ford./perc 
3 

Max. nyomaték .................................... 9,2 Nm/ 7500 ford./perc 
Gyújtás .............................................................................. C.D.I 
Kompresszió arány .......................................................... 10,6:1 
Indítás .......................................................................... Önindító 
Kuplung ................................................................. száraz, multi 
Váltó .................................................... mechanikus, 5 fokozatú 
 
Váz: 
Első teleszkóp .......................................................... hidraulikus 
Hátsóteleszkóp ......................................... hidraulikus és gázos 
 
Elektromos rendszer: 
Akkumulátor ................................................................ 12V 6Ah 
Generator ..................................................................... 3 fázisú 
Fényszóró izzó ...................................................... 12V 35/35W 
Hátsólámpa/féklámpa ................................................. 12V LED 
Index............................................................................ 12V10W 

 
 
 
Műszerfal.világítás  ...................................................... 12V 2W 
Üresjelző ....................................................................... 12V 2W 
Távolsági fényszóró ...................................................... 12V 2W 
Index visszajelző ......................................................... 12V3.3W 
Kürt ................................................................................ 12V 3A 
 
Fékek: 
Első ............................................................................ Tárcsafék 
Hátsó ......................................................................... Tárcsafék 
 
Gumiabroncsok: 
Első ........................................................................... 100/80-17 
Hátsó ........................................................................ 130/70-17 
 
Kapacitás: 
Üzemanyagtank ........... 17 l ± 0,5 l beleértve a tartalék 3,2 litert 
Motorolaj ........................................................................... 1 liter 
Végsebesség ............................................................. 95 km/óra 
Emelkedő kapacitás ................................ 20°-nál nem nagyobb 
Féktávolság ................................................... ≤7 m (30 km/óra) 
Fogyasztás ..................................................... ≤2,9 liter/100 km 
Üzemanyag ......................................................................... E95 
 



 

 32 

Elektromos hálózat 

Szín Kód Szín Kód Szín Kód 

Fekete B Fehér W Zöld G 

Kék BL Fekete/Piros B/R Nar./Kék O/BL 

Világos kék LBL Fehér/Zöld W/G Barna/Sárga N/Y 

Barna N Kék/Fehér BL/W Fekete/Zöld B/G 

Piros/Fehér R/W Bíbor P Zöld/Kék G/BL 

Sárga/Piros Y/R Fekete/Fehér B/W Sárga/Kék Y/BL 

Narancs O Sárga Y Barna/Piros N/R 

Zöld/Feh. G/W Piros R Nar./Piros O/R 

Zöld/Fekete G/B Szürke Gr Söt. zöld Dg 
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