
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.

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.



Csomagszállítás 
A túlterhelés balesetet, vagy a jármű 
sérülését okozhatja.Vegye figyelembe az 
alábbi adatokat: 
Az első csomagtartó terhelhetősége: 1.5 kg 
Hátsó csomagtartó terhelhetősége: 3 kg 
Sisaktartó max terhelhetősége: 10 kg 
Csomagkampó terhelhetősége: 1.5 kg

Alváz és Motorszám
Az alváz és motorszámot a jármű nyilvántartásánál 

használják (VIN) Mikor alkatrészt rendel, vagy speciális 

szervizre van szüksége, az alváz-és motorszám segít, a 

legpontosabb beazonosításban.

1:Alvázszám

2:Adattábla

3:Motorszám

Alvázszám:

Motorszám:
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③



1. Hátsó fékkar

2. Bal kormánykapcsoló

3. Műszerfal

4. Jobb kormánykapcsoló

5. Első fékkar

6. Gázmarkolat

7. Gyújtáskapcsoló

8. Ülészár
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9. Akkumulátor

10. Oldaltámasz

11. Középállvány

12. Levegőszűrő

13. Kipufogódob

14. Csomagkampó

15. Sisaktartó

16. Csomagtartó

17. Irattartó



Műszerfal 1. Sebességmérő

2. Alacsony üzemanyagszint visszajelző

3. Irányjelző visszajelző

4. Távolsági fényszóró visszajelző

5. Magas hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző

6. Fordulatszámmérő

7. Motorlaj csere visszajelző

8. Óra

9. Üzemanyagszint jeladó

10. Km számláló

11. Napi km számláló

12. Hűtófolyadék hőmérséklet visszajelző

13. Hőmérő

14. Feszültség mérő

15. Motorhiba visszajelző
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2.  Alacsony üzemanyagszint visszajelző
A visszajelző világít ha az üzemanyag 
szintje 1,1 ± 0,3 liter között van.

3.  Irányjelző visszajelző
A visszajelző villog ha be van kapcsolva  az irányjelző. 

4. Távolsági fényszóró
A visszajelző világít,ha a távolsági fényszóró be van kapcsolva.

5.  Magas hűtőfolyadék hőmérséklet visszajelző
A visszajelző világít ha a hűtőfolyadék 
hőmérséklete magasabb mint 115-120 ℃.

6.  Fordulatszámmérő
A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordulatszámát jelzi.
7.  Motorolaj csere visszajelző
Amikor a motorkerékpár eléri a 1000 km-t, a 
piros jelzőfény kigyullad,és figyelmeztet az 
olajcserére.A jelzőfény 3000 KM-ként újra 
figyelmeztet.
8.  Óra
Az aktuális időt mutatja.
Nyomja meg a bal gombot az idő beállításához. 
Nyomja meg a bal gombot a számjegy 
beállításához,a jobb oldali gombbal pedig 
beállíthatja a számot.

1.  Sebességmérő
A pillanatnyi sebbességet méri (külső gyűrű, 
km/h belső gyűrű mp/h.)

9.  Üzemanyagszint jeladó
A digitális üzemanyagszint jelző mutatja 
az üzemanyag mennyiségét.

10.  Km számláló
A kilométer számláló mutatja a motor 
futásteljesítményét km-ben.

11.  Napi km számláló
A napi kilométer számláló mutatja a megtett 
távolságot az utolsó nullázás óta km-ben.

12. H űtőfolyadék hőmérséklet visszajelző
A hűtőfolyadék hőmérsékletét jelzi.Ha ajelölés 
C és H között van,akkor a hűtőfolyadék 
hőmérséklet normális. 
13.  Hőmérő
A hőmérő a környezeti hőmérsékletet jelzi.

14.  Feszültség mérő
A visszajelző világít ha az akkumulátor 
töltöttsége kevesebb mint 10.5 V.
14.  Feszültség mérő
A visszajelző világít ha az akkumulátor 
töltöttsége kevesebb mint 10.5 V.

15.  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 Keeway szervízhez.



Gyújtáskapcsoló

Soha ne forgassa el a kulcsot menet 
közben,mivel ez balesetet okozhat.

“      ” A motor és a 
visszajelzők nem 
működnek.A kulcsot 
ki lehet venni.

“      ” A motor és a 
visszajelzők 
működnek.A 
lámpák 
világítanak.A 
kulcsot nem lehet 
kivenni.

“     ”  KORMÁNYZÁR
Fordítsa el kormányt teljesen balra.Forgassa el a 
kulcsot “    " irányba.Rögzítse a kormányt. Vegye 
ki a kulcsot.

Jobb oldal

1

2

3

          helyzetben van és a gyújtás be Ha a kapcsoló
van kapcsolva,a motor indítható.
Ha a kapcsoló       helyzetben van a motor nem 
indítható.

1. Motor le§ll²t· gomb

Nyomja a kapcsolót “       ” irányba, és mindegyik 
irányjelző lámpa villogni fog,hogy figyelmeztessen  a 
vészhelyzetre.

2. Elakadásjelző

 Ha a gyújtáskapcsoló ‘ON’, állásban van, húzza be 
valamelyik fékkart és nyomja meg a gombot a 
motor indításához.

3. Indítógomb
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2 
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            pozícióba a távolsági fény Nyomja a gombot
bekapcsolásához.Bekapcsolt állapotban a kijelzőn 
lévő visszajelző is bekapcsol.Nyomja a gombot  
helyzetbe a tompított fény visszakapcsolásához.

1. Fényváltó kapcsoló

2. Irányjelző kapcsoló
             irányba a bal oldali Nyomja a gombot

           irányba a irányjelzéshez. Nyomja a gombot
jobb oldali irányjelzéshez.Az irányjelző 
kikapcsolásához nyomja meg a kapcsolót középen.

3. Kürt gomb
Nyomja meg a gombot kürt használatához.

AkkumulátorBal oldal

Akkumulátor kapacitás: 12V/6Ah

Az akkumulátor a lábtartó idom közepén 
található.

 
Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót. Csavarja ki a 
csavart az akkumulátor tartó fedelén.Vegye le a 
(-) sarut először, majd a (+)-ot, végül ki tudja 
emelni az akkumulátort.

Ellenőrizze az akkumulátorsaruk 
épségét,tisztaságát szükség esetén tisztítsa meg 
a sarukat.



Tárolók

Sisaktartó

Sisaktartó

A sisaktartó max. terhelhetősége 10 kg.
Helyezze be a kulcsot az ülészárba és 
fordítsa jobbra,az ülés felnyílik.
Ne hagyjon értéket a sisaktartóban.
A sisaktaró nem zár vízmentesen, ne 
tartson benne vízre érzékeny dolgokat.

Irattartó

Helyezze be a kulcsot fordítsa jobbra és a 
fedél kinyílik. Záráshoz csukja be a 
fedelet, majd vegye ki a kulcsot.

Az irattartótaró max terhelhetősége Max 
1,5kg.
Vegye figyelembe, hogy ez a tároló nem 
vízálló, tehát olyan holmit tartson 
benne,aminek nem árt az eső, vagy a 
mosásból származó víz.



A motor indítása

① Fordítsa a kulcsot “ON” állásba.

② Húzza be az első vagy hátsó fékkart.

③ Nyomja meg az indító gombot.

! FIGYELEM

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

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

MEGJEGYZÉS

A megfelelő bejáratás meghosszabbítja a 
motor élettartamát.

A bejáratási időszakon(1500 Km)belűl ne 
használja maximális teljesítményen a 
motorkerékpárt.

Km 0-300 Km 300-500  km 500-1000 km 1000-1500 km 

Max sebesség 25-30 km/h 35-40  km/h 45-50 km/h 55-60 km/h 

A sebesség növeléséhez forgassa a gázmarkolatot 
(a) irányba. A sebesség csökkentéséhez forgassa a 
gázmarkolatot (b) irányba.

a

b



Fékezéskor engedje vissza a gázmarkolatot (b) 
alaphelyzetbe és használja egyszerre mind az első 
mind a hátsó féket.

Fékezés

! FIGYELEM

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.

Mindig sík felületre parkolja le a 
motorkerékpárt,ahol nem akadályozza a 
forgalmat.
Zárja le a kormányzárat,és vegye ki a kulcsot.

Parkolás

Indulás előtti ellenörzések
Minden elindulás előtt ellenőrizze a járművet,hogy az 
biztonságosan működjön.Mindig kövesse az a 
kézikönyvben leírt ellenőrzési és karbantartási 
előírásokat.

Fékkar holtjáték

A fékkarok holtjátékának 10-20 mm között kell lennie.

! FIGYELEM

Ne üzemeltesse a járművet, ha bármilyen 
problémát észlel. Ha a probléma nem 
orvosolható az ebben a kézikönyvben leírt 
eljárásokkal, akkor forduljon a legközelebbi 
Keeway szervízhez.



Fékfolyadék

Ellenőrizze a fékfolyadék tartályban lévő 
mennyiséget.Szükséges esetén töltse fel a megadott szintre.

Előírt fékfolyadék
DOT 4  

! FIGYELEM

Ha a fékfolyadék szemmel vagy bőrrel 
érintkezik bő vizzel mossa le,és szükség esetén 
forduljon orvoshoz.

KOMBINÁLT FÉKRENDSZER (CBS)
A motorkerékpár háromdugattyús első és 
egydugattyús hátsó féknyereggel rendelkezik.Az 
első fékkart húzva a rendszer csak az első 
féknyereg két külső dugattyúját aktiválja.
A fékpedál használatakor a rendszer először a 
hátsó féknyereg dugattyúját aktiválja.Ha a 
fékfolyadék nyomása a hátsó fékhengerben 0,1 
mpa-ig növekszik,a CBS lehetővé teszi hogy a 
nyomást az első féknyereg középső dugattyújára 
átvigye.Ez a kialakítás elősegíti,hogy ha csak a 
hátsó féket alkalmazza,az első kerék is a megfelelő 
fékerőt biztosítja,de nem blokkolja a kereket.
A teljes fékhatás érdekében mind az első,mind a 
hátsó féket egyidejűleg használja.Az CBS nem védi 
meg a vezetőt minden lehetséges veszélytől,és 
nem helyettesíti a biztonságos vezetési 
gyakorlatot.Legyen tisztában az CBS 
működtetésével és korlátozásával.A vezető 
felelőssége,hogy megfelelő sebességgel haladjon a 
különböző útfelület és időjárási körülmények között.



Fékbetét ellenőrzés

Az első és a hátsó fékbetétek kopását ellnőrizni 
kell az időszakos karbantartási és kenési 
táblázatban megadott időközönként.
Mindegyik fékbetét kopásjelzővel van 
ellátva,amely lehetővé teszi a fékbetét kopásának 
ellenőrzését a fék szétszerelése nélkül.

Olajszint ellenőrzés 
1. Indítsa be a motort, hagyja járni néhány percig, majd
állítsa le.Várjon néhány percet.
2.Csavarja ki a nívópálcát és törölje szárazra.
3.Helyezze vissza a nívópálcát (de ne csavarja be).
4.Húzza ki a nívópálcát ellenőrizze, hogy a jelölt alsó és
fölső szint között van-e az olaj.
5.Csavarja vissza a nívópálcát majd húzza meg.

A motorolaj szintjét ellenőrizni kell minden egyes 
indulás előtt.
Az olajat és az olajszűrőbetétet a karbantartási 
táblázat szerinti időközönként ki kell cserélni.

MOTOROLAJ

Max

Min

Ne töltse túl az olajat,mert a tömítések és a 
szimeringek túlterhelődnek.Az olajszint 
helytelen lesz,ha a motorkerékpár egyenetlen 
felületen áll.



Olajleeresztő csavar

Kapacitás

Típus
API SH, SAE10W40, JASO MA

      1 L 

1. Indítsa be a motort,hagyja járni néhány percig,majd állítsa
le.Várjon néhány percet.

2. Helyezzen egy olajgyűjtő edényt a motor alá,tekerje ki az
olajleeresztő csavart,és engedje le a motorolajat.

3. Tekerje vissza az olajleeresztő csavart.

4. Töltse fel a motort a megfelelő olajjal a megadott szintre.

Motorolaj csere

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.

GUMIK

GUMINYOMÁS
HIDEG GUMI

[ELSŐ]  190kpa(1.90kgf/cm2)      [HÁTSÓ]  210kpa(2.10kgf/cm2)



Hűtés ellenőrzése.

Hűtésre a motor helyes működés miatt van 
szükség, indulás előtt szemrevételezéssel 
mindig ellenőrizze a hűtőfolyadék szintnet. 

Kiegyenkítő tartály

FIGYELEM 

Soha ne vagye le a hűtőspkát, járó 
motornál, vagy épp a leállítás után.
Cseréltesse ki a hűtőfolyadékot évente, 
vagy 10000 km.-ként .

Hajtómű

FIGYELEM:
Ne használjon más típusú, vagy rossz minőségű 
olajat. A teljesítmény csökkenhet, ha túl sok, vagy 
túl kevés az olaj.
Ha szélsőséges körülmények között használja 
cseréltessen gyakrabban olajat.

Hajtómű olaj minősége legalább: 85W/90 GL-5. 

Hajtómű olaj csere mennyisége 0.15L/0.13L

A hajtóműolajat Cseréltesse 5000 km-ként, vagy 
félévente



Tisztítsa/cserélje ki a gyújtógyertyát a karbantartási 
táblázatban feltüntetett időszakonként.llítsa be a  
gyújtógyertya elektróda hézagát 0,6 ~ 0,7 mm közé.

Gyújtógyertya ellenőrzés

Elektródahézag

Típus 
NGK CR8E

Elektródahézag 
0.6 - 07 mm

Izzók/Biztosítékok
Izzócserénél ügyeljen arra hogy megfelelő értékű 
izzót használjon.A nagy teljesítményű izzó növelni 
fogja az áramköri rendszer terhelését,ami hibákat 
okozhat.

Első lámpa H7 12V/35W

Első helyzetjelző 12V/5W

Hátsó lámpa 12V 5/21W

Irányjelző 12V/10W

Rendszám világítás 12V/5W

! FIGYELEM
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!



A légszűrőbetétet gyakrabban kell kicserélni, ha a 
járművet különösen nedves vagy poros környezetben 
használja.

Levegőszűrő

Légszűrőbetét csere

1. Távolítsa el a légszűrő fedelét.
2. Vegye ki a légszűrőbetétet.
3. Helyezzen be egy új légszűrőbetétet a légszűrő házba.
4. Tegye vissza a légszűrő fedelet.

Műszaki adatlap

Motor 153MI-2A (1 hengeres 4 ütemű 
vízhűtéses)

Hengerűrtartalom 124.6 ccm

Furat X löket ø 52.4 mm×57.8 mm

Sűrítési arány 11:1

Maximum teljesítmény 8.8KW/9000r/min

Névleges teljesítmény 10.0kW/7000r/min
Váltó Fokozatmentes autómata,szíj hajtás

Gyújtás TLI
Indítás Elektromos önindító
Üzemanyagtank       7 L
Súly 134 kg
Hossz 2070 mm
Szélesség 715 mm
Magasság 1260 mm
Tengelytáv 1360 mm
Gumi
Fék Első/hátsó tárcsafék
Max terhelés 150 kg
Üzemanyag 95 vagy magassabb oktánszám
Végsebesség 90 km/h

Első 100/80-16 Hátsó 120/80-16



Karbantartási táblázat

E ：Ellenőrzés  
T ：Tisztítás   
CS ：Csere    

Periódus 
Tétel 1000 km
Üzemanyag rendszer E E E
Gázmarkolat holtjáték E E E
Levegőszűrő T T CS T
Gyújtógyertya E CS E
Motorolaj E Minden 3000 km CS
Fékbetétek E E E
Fékrendszer E E E E
Meghajtószíj Minden 8000 km E  Minden 24000 km CS
Féklámpakapcsolók E E E
Első lámpa E E E
Variátor E
Felfüggesztés E E E

E E
Kerekek,gumik E E
Kormánycsapágyak E E
Első hátsó Fékcsővek E E E E

4 évente  Csere
E EE E 

2 évente csere

Km óra állás

4000 km 7000 km Minden 3000 km

Csavarkötések

Fékolaj


	“ ”sign……when it's on the sign of " ", the dinned headlight, instrument night light and taillight will all be on;
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