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Båste Honda-ågare

Oei är med slö.sta nÖie som vi vålkonrnar Drg som ågare lill en ny C3X600E.

D6nna motorcykglhar konstruerals, lillve*ats och tostats för alt uppfylla de alka högsta krav som mån kan

stillas på en supersporlig tolr ngcykel.

Instruktionsboken vill visa Dig hur Du ska sköta och handskas rngd Oin CBX600E.

Llis igenom boken noggranl och iaktta ålla rekommondalroner' sä lår Du ut ixista prsstanda. en lång

livslångd och låga underhållskostnader.

Nä servic€ oller reparationor ska gö€s, kontaliter Ou Din Honda-ålerlörsäljafe. Han har resurser att utförå

arbetot på bästa sätt.

vi åf öv€rtygado om atl Din Honda CBXGOOE kommer all ge Dig många tusentals milavrolig, snabr) och

såker köning.

Lycka till!

Goneralagenl:

,f
HONDAI{C
Sportmanshlp l port AB
421 02 Våslra Frölunda
Tel. 031/49 64 60
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Älla iniormalioner, bilder, envisningar ach specilikalio er i denna publikalion åt baserade på de produki-

taktä som lanns tillgångliga vid lidpunK€n l tryckning€n. Honda Motor C., Lld. lörbehåiler sig ränen till

ändrirgar ntu som helst och llan töregående tfiåddelande



SÄKERHETEN VIO MOTORCYKELÄKNING

vARxlNG: €iåket motorcykelåkning ståtlgr visse krav På Dei som lörare Lår Deivåd som kråv3

lnnån Ou såtl6r O€i På motorcykeh.

REGLER FÖR SÅKER KÖRNING

1'ut'öralltiden,'runl.om'-ti||syninnanDUslaiar'nolorn'PåsåsättkanDuförhindaolyckorochskadoi
på uttustningon.

z äaåÅ" .oior"vr"rrö.ar6 år inblandade i må^ga otyckor. Låna dårtör alddg ut motorcykeln till nägon

som Ou v€t int€ behårskar don

s. [o i"i-"i *"n* liymotorcykot orsakas ofla av att bitisten int€ 'ser motofcyklisten. Hjälp till att

minska olycks sk€ma genom an:

' båra klådef i liuså, klara fårgsr'
' inte köra i andra trafikanlers dÖda vinkel

Folt alllid gallands trafikr€gler.
: ä r,&ärr ai 

"" 
uio,"öand€ orsax trll många olyckor' Håtl hastighotsbegrånsningarna' och köl

ALDRIG lortar€ ån omständighot€rna lillåter'

'ö"jltiJtvofiOi*i"""idsvå;gellerlilb)'t€.Motorcykelnssmidighelgörattandratrafikanterlånkan
övenaskas.

fåt O"i inte Ou"rr""!."s 
"v 

åndra tralikanter' laktta stor lörsiktighet i vägkorsningar' vid ufiarter l'ån

påfteringsplatser $mt vd av- och pålarter på molo'våg

iattåtn,o"U!0" nand"rn" på styrer och båda tötrerna på toipinnarna vid körni19. Passågerareskahålla

aig i""ii to,o,"yf"f" af"r Jö;ar€n med båda händ€rna, och lötlerna ska vila på lolpinnama'

SKYDDSKLÅDEF

5.

6.

2.
3.

Skållskadot år de vanligast törekommande vd molorcykelolyckor Lagen kräver atl Ou b:tijåilm vid

äii of .åi""vi"r. Hlai.en bör vara lörs€dd med visir' om den inte tu del börDu använda.motoF

ää";. il;;;, $"1;f och låmpliga motorkläder hör också till ut'uslninsen Detsamma gäller lör

passagerår€
'lig""iå,"n trit n"r" uiO iörning och del ta en stund innan de lallnat sedan molornslånnals

Lö;lhängande klädesplagg hör inle hemma på motorcykeln De kan taslnå i handtag' fotpinnar olel

hiul.

OiliBYGGNAD

VARNTNG: Ändrlngar på nolorcykeln, eller demontedng av origlnålutruslning.kan medlöra ått

.oiåilvi"r" tri, årtii att t5ra,'etler rent av clåglig Håtl alltid oin motorcykel i trafiksäkert

sklck

LASTNING OCH TILLBEHÖR

VABNING: Tilllöråbygganale åv olyckor skå slorlörslKighel ialiltss v-.ld monloringoch.anvåndnlng

;;i;iilil., ;;i;iiiörning med packniirtr. På'nont;rade tillbehör och Packnlns kån påverka

i,oiårcvr"tns 
"taullit"t, 

presianda och manSvrrbarhtt' Preslånda kån lörsåmras genom monte

;lö;iiltJiil;l;t! soåiant" au xonoa, senom telaRig låsttördelnis' dålis vås och dålist

våder, etc.

Dessa allmånna råd och anvisningar kanske kan vare till hjålp när Du ska beslåmma om och hur Du ska

utrusla och lastå motorcyKeh,
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Lastnlng

DensammanlagdaviklenavtjänsleviK,lörare,passagerare'packningochtillb€hörl&inteöverstiga397
kg.

Sammanlagda packningsvikt€n bör ints vara hogre än 30 kg

1 . Packning och tilbehör b& placeras så att lyngdpunh€n alltid ligger så lågt och så närå motorcykelns

centrumilnie som mOjtigt. iJndvik sn€dbelastnrng viK som placeras längt ftån motorcykslns tyngd_

punklsc€ntrum har negativ inverkan på stabililet€n

2. iuderå lutlirycket i dåak, lramgalfgl och bakre stötdämpare så att det passar last_ och körförhållan_

s. iåiehå are ska anvåndas endast lör tättare packning. skrymmands last som placelas altdör tångt

bakom Jöraron kan orsaka vindluöulgns som gör ati köregenskaperna törsämras

4'Packningochti||b€hörmåste|ästaso|denl|igt,såattmotorcyke|nsmanöverbafielintelörändras.
Kontrollera lastsättningen reg€lbwdet

5. Fäst ints skrymmande och tungå löremål på iiyret, ifamgaffeln eller skärmen' eflersom styregen'

skaperna då kan lörsämfas

Tlllbehör
Hondaorigina|ti|lbohörårsp€cie||lkonstrueladeochutprovade|ördennamotctlcyke|.Eftercoma||alll|-
behör so; sälis på marknaden inle kan provas vid fabriken, är Ou sjålv ansvarig iör montefing och

ånvandning aviillåenörsom inte godkånls av Honda Fölialllid ce råd som ges undor rubriken Lastnrng"

ovan, samt observera töljande:

1. Kontrollera noga att monterade tillbehör inte skymmei belysning' minskat mårK gängen och lut'

ninqsvinkeln eller begränsar tädringsväg' styrulslag cch reglageman(jir'rering

Z. Stoia fåpor ocn fåpgias som monteias pä f€mgatleh, eller dåligt utlornade och lelaktigl monlsrede

sidokåpolkanvidkörningskapaogyn.sammaIufiströmningarsom|öisämrarmoto|cykeInsstabiIil.i.
Monlera aldrig kåpa som stör kylluttllddot till rnolom

a. Uonteraae tittienor som med{ör;tt kötställningon ändras så att händeroch löttef kommer iingre ttort

lrån reolaqen, kan gora att reaKonstiden lörlängs t en nödsiluation

I n".r"iåruiiq år"Ktiii utrusrnrng som göl att molorcykelns elektriska syslem öv€rbelastas En btänd

säkring ka;edlöra atlvadiga iskef' Iox om liusel skulle slockna vid mörkerköfning eller"m rnotorn

stannar i en olämplig lrafiksilualjon
S. Ändringar av tytsyslemet kan orsaka överhettning ev molorn med allvarlig.a skador som lÖljd Bygg

dädör ådig o; kyh*åporna, och montera inle tillbehör som stör kyllL'ttllödst

SLANGLÖSA DÄCK

Molorcykeln år utrustad med slanglösa däck och därtill anpassa(jg ventiler och lälgar'

Båttlulttryckidäckengerbäslaslabi|itet,åkkomfortochiivs|ängdpådäcken'Kont|o||era|ufttrycketi
däcken ofta.

ogs:
a Lufilrvcket skå kontrotlerås töre körning, når dåck'n ät kalla'

i ir"ngii; aå"r h"."n viss "siåtvlåland6" efiekL som gör ålt lutten låcker ur ganskå sskla vii
- p.intia.ing. fnsp.Lt"ra dåckei myck€l noga med avseelde På punKåring om d6t inte hålle'

luft.
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Oåckdlmonsion 100/9G19
57H

130/9G',t 6
67H

Lutttryck, kalla

däck, kPa (kp/6m2)

End. lörare 225 (2,251t 22512,2511

Förare o. pass. 225 (2,25)

DäcKabrikal (end. slanglösa):
ERIDGESTONE
D!N1_Op
MICiIELIN

L303

Y994

G510
K527
Y995

Kontro'|eraattdäckeninteårskadadeochattflåmmandelöremäinteharfastnåtigummit'Kont.o||era
också fålgamå med avseende på skador. Vid ev skador ska reparation, byte och balans€ ng ud6ras hos

auktorisorad verkstad.

VARNII'IG:

a Felektlgl luittryck I dåcken orsåkat onormalt alåckslltago, och kån också vara en säke$åtsrisk'

För lågi lulttryck kån hedförå att dåcket rolerai på €ller lossnar kån fålgen'

a Körnt;g med ;l nå dåck ä. ur lråliksåkehet$ynpunK fårllgft, efter3om våggtopp och kör€gon'

skäper allvarllgil försämras.

Byt däck innan inönslerdiupet på mesi -rlitna slållet är:

Minsta monslerdjup

Fram 1'5 mm

Bak 2,0 mm

g!.ls av däck:
Konlakla närmaste Honda-verkstad-

VARNING:
a Anvåndnlng sv endta diick ån do som sPecitlc.rals ksn negatlvl påverka molotcykelns köF

egensKaPer.
a M;nterå åldrlg dåck som år av6€<lds för slång på lälgår som å' avss'lde föi 3langlös' dåck'

Dåckkanlerne kan glldå på tälg6n och or.aka lufllåcklge.
a iör såke. och behåglig iörnlng bör dåcksn belansem3. Tå Intå bort etler llytla balens€rings'

vlklomå. Eflor dåckreparåtlon elle. -bvte 5kå hlulst bålan5€ras'

a Repsretlon rv skadat dåck gör ail däc\el inte långto kan betraKas som fullgott'

VIKTIGT:
a Om dåckldan skadåls eller punktercls skå däck€t bytas mot nytt'

a Det år myckEt vlnlgt ått.åtta vårklyg anvånds vld byte rv 3långlöså dåcli Skådot på dåck ell6r

lå19 kån orsaka luftlåckåg€.

REPARATIONI
O Eti slanglösl däck kan i nödiall repareras ldn utsidan. RådAåga Din auKorjserade Honda'?eftslad om

räll metcd innan Ou råkar ut lör punKering.
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VARNING:
a Kör inte tortare ån 6ll krth under d6 törsta 24llmmaana eltor r€påretlon, eltersom reprrrå-

tlon$tåll€l kan brytas upp olh lulten låckgl ur.
a Efier dåckråparålion år det viKigi ail man lskttsr ip€clell uppmå.ksamhot vid körnlng mod hög

la.t, €ltersom dåckets bela6lhlngstållghet ktln hå föB&nral3,
a Nårmåre råd och snvisaingar om dåckrepåråtlonet låmnås gårnå lv nårmåste Honda-v€rkstad

eller dåcksDocialisl

FJÄDRING

Motorcykelns tramJjådring är luftåssisi€rad med möjligheter
lilljustering av luttlryckot tör behaglig gäng under olika kör-
och lasdörhållanden.

Flakommenderat lutttryck under normala föriiäianden år:
(F4O l(pa (H,4 kg/cm2)

Ett lågre lutttryck gef qukare gång. Sänk iulttrycket i fjäcj-

ngen vid köming med]ått last och tä bra vägar. fiöj trycket
när motorcykeln är tungl lastad och vid körning På dåliga vä-
gar

2.
3.

Kontrollera och just€ra lutnrycket när lramg:]floirören och
bakre stöldåmparna är kalla. dvs. löls kömirg

Jusl6.ln9 av tramfiädrlng€ns llfttryck:
1. Ståll molorcykeln på cenlralslbdoi. r:ti,änr; inie sklosiö-

det, ettersorn avlåsningen då kan bli felaidig.
Ta av ventjlhatten trån lramgatlehs luftvsnlil.
Konhollera luttlryckel.
Justera till rekommenderat luttlryck.

Eaktiådring
Den hår motorcykeln år utrustad med jlsterbara stöldämparg
som har två olika juslerbä ra lunktionerlö. atl ge önskade kö-
regenskaper vid olika kombinationer av förare/last.

Flädgrjustsraren (1 ) används för att jus!a.a tiäoerns iörbelast.
ning vid olika förare/last kombinaiioner.

Relurdämpning€n kan iusteras med {2} för a ge önskac
hårdhet eller miukhel lör olika kombinalioner av iöra€ ooh
last eller lör ollka körtörhlland--n.

VARiIING: Vldrör el ev.lela a'igasrö. vld Josiärlng åv
ltötdåmparna.
Juslera ,äd6rns ltrbeiaslning ned haknyckeln som linns i

v€rktygssatsen, ge40m ait vrida tjäderiusiereieo (1). Positicn
| år avsedd tör lägsia belastning och positiuierna ii ilii V lör
ökade belaslningå/l
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Niir förbslastningen har juslerats skall rolurclämpningen lus'
teras (2) t6r hand till någol av ds tyra lågena.

Kontrollera att båda dämpårna lår samma posilionor'

Väli ut passande körlörhållanden irån lab€llen och iust€ra s€-

dån stötdämpama €nligt rekommondation€rna.

Juslering av
returdämpning

Fjåderns
lööolastning

Åt(ande/Last Körtölhålland€

2
2
2

5
5

1

2
3
2.
3
4

En
En
En

EnlTvå ell6r lasl
ErVTvå eler last

Normal körning, sladsköming
Molorvägskörning, kurvig väg

Oälig våg
Nor,nal kölning, stadsköming
Motorvägsköming, kurvig våg

Dålig våg

Dykbloms
Framoalleln är försedd med "idikbroms" som lörhindrar alt

dafl€t; niqer'vid Inbromsning Justeranordningen (l) har

ira olika r;ställningdlägen. Släll in sillran mitt löl punh€n

vlKTlGT: Justera lllt sammo vårdo på högor och vån3tor

3ida,

Lä9. Dämpkraft

I
2
3

Mjuk
Standard
Härd
Maximal

vlKTlGT: Stiill ald.ig In | "mellanlågo". Slllran sla vår8

mitl lör DunK€n.
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Instrumenl och reglage
L Tanklock
2. Signalknapp
3. Blinkljtisomkopplar€
4. Liusfuta
5. HalvljuskontaK
6. Kopplingshandtag

7. Eacksp€glar
8. Chokereglago
9. Hastighetsmätare

10. Vamings och indikatorlsmpor
1 1. Varuräknarå

13. Moloms sloppknapp
14. Frambromshandtag
15. Gashandtag
16. Hglljuskontakt
17. Slartknapp.
18. Tåndningslås12. Brcmsvåtskebehällare, iiambroms

B€nsinkran
Olj€påtyllningslockhätsticka
Våx€lpedål
Sidoslö?

Centralstöd
Fotpinn6
Passagerarons lolpiön€

5.
6.
7.
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1.

2.
3.

Passagerarons fotPanne

Blomspedal

lnatrument och varningalampol
1. lndikator, vänsl€r blinkljus
2. Hastighetsmätare
3. vägmätare
4. Bränslemälare av LCO-IYP

5. Våx€llägesindikator av LCD-typ
6. Varvräknarg
7. lndikator, blinkljus
8. Nollslällningsknapp
L Trippmätare

10. Varningslampa, oljetryck
11. Varningslampa tör broms/bakljus
12. Nollägesindikator
13. Indikelor, helljus
14- Varvräknarens röda fäll.
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Under acceleratron kan vaMaletöka så snabbt attvarvrakna'
r€ns nållilliälligl slår över idet röda fållgt (1). Motorcykgln Jår

dock int6 köras kontinuerligt med nålen i d€t r(ida fältet och
nål€n får ALDRIG passera det röda lältet.

Varvräknarens röda lält

Trlppmåtare
Trippmålaren används Jör mätning av delslräckors längd vid
köming. Nollställning sker med knappen (2).

Tåndnlngslå8
Tändningslåset fu plac€rat rakt under indikatorpånelen.

OFF|,{lla elekt ska kretsar fiånslagna. Motom kan int6 star-
las. NyckEln kan las ur,

ONrAlla elektriska kretsar kan slås på. Motom kan stadasoch
ljuset tändas. Nyckoln kan inle las ur.

P (PAFKING): Alla el6ktriska krelsar utom parkeringsljus och
bakljus är lrånslagna. Nyckeln kan tas ur-

LOCK: Styrlåsot inkopplat.

e., .,s.'jr- g1 -..-.-:-€-:.-- +;,eq i. l+n
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Startknapp
Slartknappen (1) sätler igång starlmolom. När knappen
trycks in drår stadmolon runt molorn. Startförfarandel b€'
skdvs under rubriken "Stari av motor",

Molorns stoppknapp
Motorcykeln år utrustad med sloppknapp (2). I låge OFF bryts

tändslrömmen. Knappen ska nomalt vara iläge FluN Stanna
inte molom med sloppknappen annet än j nödfall.

Llusomkopplare
Ljusomkoppla€n (1) har tre lågen: 'H", "P" och "OFF', som
markoras av en punkt till höger om "P".

H: Strålkasta€, pa.keingslius och instrumentbelysning lån-
da,

P: Parke ngsljus och instrumentbelysning lända.

OFF (punkl): All bglysning släcK.

Hel/Halvllusomkopplare
Tryck in omkopplaren (1) iill låge H" lör hellius eller till läge
"Lo" för halvljus.

Liusluta
N knappen (2) trycks lånds helljusot.

ts!inkllusomkopplare
Föromkopplaren (3)tillläge L lör vänstersvång och tilllåge R

lör högsrsväng.

Signalknapp
Når knäpp€n (4) trycks in liuder signal€n.
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Hiälmhållare
Hiälmhållaren (1) sitlor på haiger sida under sadeln. Slick in
tändningsnyckeln (2) och vid d€n m€durs lör an åsa upp.
Häng hjålm€n pä låset och tryck in hållaren (3). Varnlng:
Hiålmhållsren ska anvånda3 anbaat vld parkarlng. Kö.
aldrlg omkrlng med hiålm€n hängande I hållåren.

Dokumentfack
Dokum€nifacket {1) finns bakom vänsler sidokåpa (2).

Instruktionsboken och andra dokument skall föruaras i vinyl-

bagen. Spola inls vatten diekt mot det häf området vid tvått

Styrlås
Styrlås€t (1) sitter på styrhuvudet under strålkastaren. Vid
låsning ska styret vridas helt åt höger vareller nyckeln slicks in

ilåset. Vrid nyckeln 60" åtvänsteroch tryck in låskolv€n helt.

Äterlöi nyckoln till utgångslågol och ta ur dsn. Upplåsning

sker i omvänd ordning.

111/r.\"'"r.
\-f- trN
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Bränslekran
Månuell bränslekran

Brånslekranen (1) silter under dsn högra d6l6n av brånslg_

tanken. Vid den till läge "ON" lör nomal drift ell€r iill läge
"RES" när huvudbränslet Uidarta slut. Lägs 'OFF" anvånds

endast vid långvarigt driltsuppehåll eller vid reparation av

brånslesyslemel,

Når bränslekranen står i lågg ON" (eller "RES ) slrömmar

brånsle från lörgasarna gndast då motom starlas ellea körs

Etl membran stånger av bränslelltldet när motorn stoppas.

Bränslelank
Tank€n rymmer 16,5 liler varqv 3 liter ulgör feservbränsle.
Låsel på lanklocket (1) öppnas med låndningsnyckeln (2)

som sticks in och vrids medurs. Fyll lånken med bensin som
har tåg blyhalt och vars oktantal är 91 eller högre.

VARNING:

a Fyll intå tankten ålltlö. lull (ingot brånslo i påtyll'
ning3halsen). Stång locket ordentlig[ efler tank'
ning.

a Bonsln år €h mycket eldfårlig våtske. Slannå moiorn
Innån tanktocket öppnas. Undvlk öpp€n eld och 9lö:
dande clgar€tter i nårheten åv don öppna tanken.

Reservbränale
När bränslet i huvudlanken år slul ska bränslekranen vridas lill
RES-läge. Reservbränslomängden är 3 liter. Tankning bör

dårl skesnarastefterdetatt @s€Manken kopplats in. Glöm
inte att återställa bränslgkranen till lågg ON efter lanknlng.

VARNING:

C Lå. Dei var brånslekEnen sittår och hur den hanlF
ras, så stt Du lått kan alå om tillressrvlåge åven Ilål
traflk, och på så sätt undvika inolorstopP len kritlsk
håtiksituallon.

a Aklå O€! lör mototns heta delar n* Du slåt om brån.
slekranen.

OBS: Glöm inte ottslå om bränslekenen ltån rcservlåga
efte. tanknlngl
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Motofolja
En kvalitetsola h alla de sgenskapor som krävs för alt mo-
lom ska fungera tillfredsställando. Använd alltid molorolja
som minst motsvarar kraven för SE €ller SF enligl AP-nor-
men. Inga tillsalser b€höv6r tilltöras oljan.

Vlskositet
Vilk€n viskositetoljan ska ha beror på omgivningslemperatu-
ren. Av vidslående tabell tramgår viskositotkrav€n tör olika
temp6mtudörhållanden.

Olia för sluwäxeln
Anvånd bara smörjmedol som molsvarar GL-s enligl A.P.l.

Over 5'C : SAE 90'
Und€r 5"C : SAE 80

START AV MOTOf,
OBS: Elsystemel är kopplat så ått |notoln Inte kan slartas
med elslert€n nå.vårelår llagd, om Inte koppllngen 3å|n-
lldigitrlkopplas, Båsl år otn våxoln låggs urinnån hotorn
stanå3,

VARNING: Avgåsoma lrån motorn innohållar koloxid,6n
glftlg gås som år llvalerlig att inåndås. Kör dårför eldrlg
molom islångt gåreg6ollar annat dåligt venllletat ulrym-

1 . Se till att våxellåCan år i n€ulrallägel och att bränsl€kra-
ngn är i läge ONr

2. Stick in nyckeln iländningslåsel och vrid till läge ON.
Frilågesindikalor4 {gön) och varningslampan lör olje-
tryck skall tändai.

3. Konlrollera atl mölorns stoppknepp är i läg€ RUN.
4. Dra cbockreglagsl {1) tjllbaka tillhelt öpp€l låge (A) om

molom är kall.
5. Iryck på starlknappen.
6. Varmkör molom lned än gaspådrag tills den går iämnt

utan chok6 {B). l

I
I

KONTROLL FÖRE KÖRNING

G& dstlill€n god vana atl alllid udöra en allmen översyn av motorclkr)ln innan Du starlar motorn. Kon-
troll€ra följande punkter, och ålgärda vid bshov. Se anvisningaria lör resp. punkt i handboken.

Oljenivå i motor - Kontroller? och fyll på vid behov.
&ånsle - Fyll tanken vid b€hov.
Olja i kardan - Kontrcllera nled avseende på läckag.
Bromsar - Kontrollerä bromsvätskgnivån såml bromsledningar med avseende på läckage.
Däck - Konlrollara däckens lufttryck och mönslerdjup.
Ballåri - Kontrollera elektoiytnivån och tyll på deslili€rat vatien vid behov.
Gasreglage - Kontrollera funklion, vajordragning och spel. Atgårda eller byl vid behov.
Bolysning - Kontrollera att lamporna år hela.
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VlKnGl: Oti€trycblåmp.n (2) 3k. slockn. Inon någr.
s€kund€r etlor dsl alt motom atarlål!. On lntq stannl
molorn och kontrolloE ouonlvån. Om nlvån år kortskl ldr
motorcykoln Inta kö.ar tönån tslst lPåtata och åtgå.'
data

INKöNNINGSFÖRESKRIFTER
1. Under d€ lörsta looo km:s körning bÖr molorns vaMal inte tillåtas öv€rskrida 5000 r/m

2. Mellan IOOO och 1600 km kan högslå lillåtna vaMal under körning ökas till 7000 r/m Variera belasl'

ning och vaMal på motorn, och kör into på lull gas under någon längrs stun

3. Låtlnte motom "s€gdra'på lågavaru och kraftrgt gaspådrag. Oetta gäller inle baraund€r inkömings'

perioden, utan för all körning
4. Llter 1600 kmis körning kan motom varuas full! dock utan att max'varvet 9500 dm överskrids'

KÖRNING
1. Varmkör molom.
2. Med motorn gående på tomgång dras kopplingshandta_

gel in och ettans väd låggs i genom att viixelpsdalen
lrampes nedät.

3. Slåpp sakla upp kopplingshandtagel och öka samtidigt
gaspådragot. Samodning av desså reglage ger mjuk

igångsättnine.
4. Når iert€n etter hand ökar skå våtxling ske Dra då av

gås6n och lrikoPpla i€n sarnlidig rörelso Släpp koptr
lingshandtaget och ge gås. Växling nellan övriga växl3r

sk€r på liknand€ sätt.
5. Samordna gaspådrag och bromsning för iåmn farlminsk'

ning.
6. Bromsning ska sk€ samlidigt med både tratD- och bak'

bloms. Undvik att låsa hiulen vid inbromsning, eft€rsom

låsta hjulhar dålig bromsverkan och medtör ökad risklör
okonlrcll€rad sladcl.

UNDERHÄLL
Motoroljå

Kontroll av ollonlvå:

Kontrolleraolienivånföre försle köming lör dagen Siarta mo
toln och låt den gå 2-3 minuler. Stång av molorn och ställ
motorcykeln på centralstödet. Kontrcllera oljsnivån, som ska
vara m€llar övre (1 ) och undre (2) rnä*sna på måtstickan (3)

Fvllvid behov på med rekommend€rad olja upptillövre nivå'
rnä*el (1). Oljaoch olj€filter ska bytas vidde int€ruåll€r som

anges i Sarviceschema.
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Oliebyle:
Ojebfet utförs lältats när molorn är varm och med rfiolorcy-
keln uppståld på c€ntralstöd€t.

L Ta av oljopåfyllningslocket, skruva ur avtappningsplug-
gen i1) och ta bod olj€lilte*åpan (2).

2. Låt otan dnna ur holt. Kont ollera ati bdckan på avtåpp-
ningspluggon år i gott skick och sätt lillbaka pluggen.

Ätdragnlngsmomoni - plugg: 3HO Nm (3,H,5
kpn).

Konlrollera at O-ring€n på oljelilte*åpans skruv år igolt
skick och moniåra käpån,
Äidrsgnlngsnofiont - kåpans skruv: 2H2 l{m
(2,H,2 kp|n!
Fyll på 3,2 lit6r rekommgndsrad olja i molom.
Sått tillbaka oljepålyllningslocket.
Starta motom och lål d€n gå 2-.tt minuter på tomgång.
Stranna motom och kontrollera åtl olienivän är vid övra
märket på mätstickan. Kontrollera med avsoorde på ol-
j6läcka96.

Oljefllterbyte:
Byl oli€lilter s€dan motorolian tappåls ur.

1. Ta borl rillrel (1) ur kåpan (2).
2. Konfollera an O-ingarna på skruven och kåpan är i gott

skick.
3. Monlora nylt oljotilter. Kontrollera att allä delar monteras

rätt. sätt tast olietiltsrkå9an.
Ätdragnlng3momont - kåpana skruv: 26-22 Nrn
(2,H,2 kpml.

4. utlör mom. iF7 under rubdkon "Oljebyte".

5.
6.
7.
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Kården

Ståill motorcykoln på cenlralstaidet. Skruva ur påfyllningsplug-
gen (1) och kontrollora olienivån, som ska vara upp lili nedrs

kanten åv påtllningshålet (2). Fyll på olia vid behov.

Oli6bylo:

l. Skruvå ur påfyllningspluggen (1).

2. Ställ ett spilloljekåd under kadranhuset och skruva ur
avtappningspluggen (3).

vARl{ll{G: lakttå stör6ta ronllghetvid avlappning och På-

tllnlng, så att smul3 inl6 kommer In I hus€t, och så stt
olja lnle spills på fålg och dåck.

3. Dra runt hjulel för hand sä alt oljans av nning underlål-
tas.

4. Sätt tillbaka avtappningspluggen (3). Kontrollera att pack-
ningen är i gott skick:

5. Fyll kardanhus€t upp till undre kanlen av påtyllningshålet
msd ny olja av rekommenderad typ.

Volym:130 cm: vid byto
170 cmJ 6ller renovering.

P000003

Ta av tåndstittskabsln och skruva uf stillet med den hylsa
som linns i verktygssalson.
Undersök elektrod€rna och isolatorn med avseende pä

smuts, gropar och sotavlagringar. Om stittel år slitel ska
det bytas. Sotiglellervåt slill kan bläslras Vidrergöring i

öv ga lall kan stålbrsle användas.
Juslera elektrodavståndet till 0,8-0,9 mm {1). Böiendasl
sidoeleklrodon (2). Ora inte fast stillel fÖr härt vid monte-
ingen.

Tåndslift
1.

A
V>
:
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Standard DPRgEA-g 27EPR-U9
(DPR8EA"9) (X24EPR-Ug)

Kalla klimat (under 5'C) DPF8EA.g X24EPR.U9
(DPRTEA-g) (X22EPR.U9)
DPR7EA.g X22EPR'U9

Långvarjg haiglartskörning (DPRgEA-9) (X27EPB-U9)

Lultllltel
Luftr€naron skall bylas vid de inleNaller som anges i s€rvi-
c€schemat. Vid köming under dammiga lörhållanden kan lilt-
ret behöva bytas oliar6.

1. Ta bon höger sidokåpa (1).

2. Tå borl luftrena*åpan (1) genom att tå borl de lre sxru-
varna (2). Dra ul hållfjådern (3) och luftrenarinsalsen
(4). lt::::

Flengör insatsen g6nom allslåpådenJörsiktigt. Blås iväg
det kvarvarande damm€t mod tryckluft. Byt ut filtrel om
d6i är alldör nedsmulsat.
Montera liltrol, hållfjådern och luftrgnarkåpan.
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Vevhusdrånering
1. Ta ur driineringsploggen (1) urslangen och låt ansamlat

vanen runna ur.
2. Sät tillbaka pluggen.

OBS: D.ån€rå ofle vld körnlng Iregn, då motorcykoln ott
körs på tull 9ås och 6fl6r tvåtlnlng. Orånera alllld nåi
avlagrlngar kan 3e! i dråneringsrörels genomsklnllga
d6l.

GeSvejrar

1 . Kontrollora att vairarna löper lått i sina höljen, och att gas-
handtagel kan vidas från lomgångs- till tullgaslågg även
vid fulla styrutslag.

2. Kontrollera gasreglag€ls tria spel, som ska vara 2-6 mm.
Sp€lst kan iustsras om låsmultem (1) lossås och sträcka-
ren {2) vdds.

Tomgångsiust6rlng
1. Slårta och varmkör molorn.
2. Justera lomgångsvatuet till 1 100 /n ! 100 m€d skruven

(1). Om skruvenvdds i.iklning A höjs vaMalet, och vrid-
ning i iktning B sånkor lomgångsvaMalel.
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Koppling

Molorcykeln her hydrauliskt manövrerad koppling. som inte
kråvgr någon juslering. Systemet måste dock reg€lbundet
kontroll€Es m6d avseende pä vätskenivå och ev, läckage.

Om kopplingshaMtagets spet blk alltlör stort och motorcyk€ln
"kryper" lramåt 6ller om motoh slannar nårvåxellåggs i, eller
om kopplingen slhar, linns lroligen lult i syslemel, som då
måstg luftas. Låt åuktoriserad Honda-verkstad utlöra detta

När vätskenivån nårmar sig undre nivåmårkel (1) på behäl'
laren s*a vätska fyllas på. Ta ur skruvama, locket och m€m-
branet. Fyll behållaren med bromsvåtska SAE J'1703 upp till
öwe nivåmärket, Montera fiembranol och lockel.

Frambroma, bromsvälska
Bromsvåtskenivån ibehållären måst€ ligga m€llan do övre (l)
och d€ nodre (2) mårkeringarne. Om nivån ligger nåra den
lägre nivån (2) ska bromsklolsarna konlrolleras med avseen-
de på slilage. Om bromsklotsarna inte äl slitna ner tillminsla
liocklek, måst€ ledningar och anslutningar konlrolleras m6<t

avseende på läckag€. Kontakla nämasle Honda_ve*slad.

Rekoft mendersd brom3vät3kå: SAE J1703.

Sromsklotsar
Kontrollera vid vad6 sorvicelilllålle bromsklotsarnes slitag€
visuellt lrån d6t håll som anges av pilen (1). Om klotsarna ä
slitna nd ljll indikeringslinjema (2) ska båda klotsarna bytas.
Kont.ollera också bromsok och nipplar med åvssend€ på
spflcKor,

vtfi lGl: Anvånd endaat Honda origlnalklotsar. KontaK.
sulitodserad Hondt-vetkstad för bromss€rvlcå.

i
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Bakbroms
Fcoarnoloen Kånjusteras med skruv€n (1). Lossa låsmuttem
(2) och v.id just€rskruven.

Konlrollera pedalspelel rsgelbundet. Rätt spel& 20-30 mm.

Juslera med muttern (3) på bromssteget. Vridning Inedurs
minskar osdalsosl€t,

Slltageindlkaior - bakbroms
Tryck n€r bromsprodalen och kontroll€ra alt pilen (1)int€ når
iram till mårkel (2). Om pilen vid bromsning är mjtt lör index-
mä*ol är bromsband€n slitna och biir bvlas.

OBSi Eron6aorvlco bör udöraa av aulilo.ir€.ad Hondå-
verkstad.
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Fram. och baktiådrlng
Kontrcll
1. Kontrollera lramgal{eln genom all bromsa hårt och sam-

tidigt pumpa tramgaffeln med krarliga tag upp och nor.
Rörelsen ska kännas mjukochiåmn, och ingotoljelåcka-
ge får förekomma.
Svingarmsbussningar - Kontrollsra om glapp linns i

bussningarna, genom att med k€tl trycka bakhjulel åt
sidorna når motorcykeln sl& på centralstödel,
Kontroll6ra noga åldragningen av alla infäslningar ilram-
och baHjåding.

Sidostöd
Konlrollera gummiklacken med avseende på slilage eller skå-
da. Byl om klacken är nedsliten till linjen (1) enl. Jig.

F amhiul
Oomonl€rin9
1. Lylt upp liamhjulet i lulten genom att placera ett block

unoot motom,
2. Koppla itrån hastighetsmåtarvajern genom att ta bort håll-

3. Demontera det högrå bromsokel genom att lossa de två

-- låsskruvarna (1).

VARNING: Lrh Inte okot hånga:i bromsslångarnå.
4. Ta boi lramaxelns hållskruv (2). Skruva av och dra ut

tramaxeln {3}- Ta borl framhjul€t.

OBS. Rör ir*. t.anbromshandtegel når hiul€l åt lossts-
get, ettersom kolvern. då trycks ut ur ok€n och våtska
läcker ul. Skulle så ske måste btomssyslemet luflås s6
dån hiulel monlorat3.

Monterlng
Suck in axeln ggnom haiger gafrelben och hiulnav€i, och skru-
va in d€n i vänster gattelb€n. Konlrollera att tappen (4) kom-
m6r Jramlör klackgn (5) på hastighotsmätarddvningens hus
(6). Ora fast axeln m€d 5H5 Nm (5,H,5 kgrn).

Monlera bromsokel törsiktigt över skivan så alt klolsana inte

skadas. Monlera okels skruvar och dra med 3H0 Nm (3-4

21
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kpm). Mäl spelet (4 mellan bromsskva (8) och ok (9) m6d ett
0,7 mm bladmått. Om mått6t glider lätl kan mutt€rn (4) för
ax€lns klåmskruv dras med 15-25 Nm (1,5-2,5 kgm). Om
mått€l går lrögt ska gafiolb€not dras utåteller inåt tills måtet
glider lätl, var€tier muttrårna dras lasl medan bladmättel sitler
på plats. Ta därsttor bort bladmått€t. Sodan hjul€t mont€rats
ske brcmsåma provås lleragång€r. Måt däretter sp€let rh€l'
lan ok och skiva igon.

Bakhiul, demonierlng
1. Ståll motorcyk€ln på centralstMel på €lt pldnt under-

lag.
2. Ta bort bakbromsens juslermutler (1). Kopp]a bort

bromsstången (2) från bromsamen (3).
3. Koppla bort stoppamen (4) lrån bromspanelen genom all

ta bort saxsp nten, slopparmsmutlorn, brickan och gum-

miskyddshylsan.
4. Ta bort sxelns tästbult {5).

5. Ta bort arålns mutlor (6).
6. Ora ul axeln,

\-

,%
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7. För hjulet åt höger för atl såra det lrån slutvåxelhuset.
Ta borl hiulst

Monterlng
a Uför demontedngsaö€t€t i omvänd ordning.
a Smö4 navet och slutvaxeldrevets splines med len för€

ITOmetng.
6 Passa in hiulnavots splin€s i slutväxelhuse'
a Ora last axelmuttem innan axelns låsskruv dras last. sä

atl hjul€t cenAerås.
a Mom€ntdra töljande mutlrar och skruvår:

Axelmutlsr: 6H0 Nm (H kgm)
fudns låsskru_v: 20-30 Nm (2-A kgm)

a Prova bromsen llera gånger och kontrollera att hjulet kan
rotera lritl när bromsen siäpps.

åatterlvård
Xonlrcll och pålyllning av batteri€t skaji utlöras vid de inter-
valler som anges i Serviceschemal.
yrd långre drittsuppehåll skall batleriel las ul och undofiälls-
laddas.

Eatlei€t (1) sitter bakom höger sidokåpa. Ta bort sidokå-

sl€Rrolytnivån måstebibehållas mellan öw€ (2) och n6dre (3)
öivårnårkena på batteriels sida. Om elektrolylnivån är lå9
skall batle.i€ts påtllningshattar (4) tas bod. Fyll på desl'llerat
vatlen, Änvänd en lilen sorule ell€r en Diasnrat
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Byte av såkrlngar
Huvudsiikringen, 304 (1) är placerad nära batteiet på + led-
ningen. Säkingsdosan (2) sitl€r undor lamphuset. Säk ngar
na & Då 154.

Om on såking bdnnersönd€r upprepade gångertyder dette
på kortslutning eller öv€öelashing i det elektriska syst€mot,

som då måste ses Över av kvalilic€rad Honda-mekaniker. _. .

vanNl G: Stång alltld 6v låndningon Innan såkrlngarna
bylei €116r kontrollet$.

Huvudsäk/ng€n byts genom all skruvarna först lossas och

dårsitorkanden gamlasäkringen lyttas bort. Monteraden nya

säk ngen och dra åt skruvarna ordentligl.

Byte av säkringarna isäkringsdosa tillgår på töliande sått:Ta
boi locket och dra ut den gamla såkaingsn med fingrarna

Tryck in en ny såkring och monlera säkringsdosans loct(

VARNING: Anvånd åldrlgandre 3åklngar åd dosom spo-
clticorats, och 6.sålt aldrlg 6n aåkiing med ånnel 6l6k-
trlsK lodande mat€rlå|.

/ tl_ lu
arr_\-' ,t : 

l
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BromsUuskontakt, iusterlng
B.omsliuskontaklen (1) sitt€r till höger bakom moton. Kon-
tollera då och dä att bromsljus€t länds när pedalen & i det
l&e då bromsama böiar ta.

Justera med muttern (2). Vrid mutlern iriktning (A) om broms-
ljuset tånds för s6nl, 6ll€r i dktnjng (B) om bromsljtis€t länds
lör tidigt n* bromsp€dalen trycks ner.

Verktygssata
Följånde ve*tyg ingår i verktygssatsen (1).

. 10x12 mm dngnyckel

. 10x12 mm öppen, fasl nyckel

. 14x17 mm öppen, lasl nyckel

. rång

. 5 mm insexnyckel

. 6 mm insoxnyc*el

. I mm insexnyc{@l

. Nr 2 skruvmejsel

. Nr 2 stiämskruvmejsel

. Skatt t. d:o

. 8 mm ringnyckel

. 22 mm ringnyckel

. Skafl för ngnyckel

. Tåndstiftshylsa

. Haknycksl

. Bladmått 0,7 mm

. Fodral

25
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SPECIFIKATIONER
MATT
Långd .... -.................... -........ -... 2190 mm
Bredd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 mm
Höjd........................................ 1150 mm
Hjulbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460 mm

VIKT
Tonvikt .... .... -........ ....... . . .. ..... 201 kg

VOLYMER
Motorcljå.... ....... r . -. - -.. . . . . . . . . . . . . . . .3,51
sluNä€|.... ........ .... ....... ......... ..... 170 cm"
Bränsletank ...... .... . . ..... ... ................ .16,5 |

MOTOR
Borming x slag . 60,0 x 58,0 mm
Komprgssionslörhållands . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9,5:1

Slagvo|ym.... ................ . ... ... . .. .. . .. . 655 cm"
Eleklrcdavst. tändstilt.. - - . -... ... ... . ....... 0,H,9 mm

KBAFTÖVERFÖRI G
Primårutvähng . .

8at1e . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12V-I2AH
Generator..................................viixe|ström

I :.'-
t {" -Jf--
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VICESCHEI'll

itrör kontroll fiir6 k;-iing vid varje servicetilltä€.

K = Kontrollera och rengör, iustera, sfiiö! eller b),t vid behcv.
R=Rengör.B=Byt.

Tåndsliff

Olj€lilis.

Slråll*hsl?illning

Kopplin9

Räd.i'ng

Mult6, sgevar, lå5i6n

.li

,ig

=pii -9ot:Piö
6E
6g
=69q

5s E'

F5*

E e!
öY å!Eft'5tE
e s,8eg:

' ;s!.ååP

O-6jt'

Vilkel som vågmatarstiillning 3)
forsf rn. e FtranarEE:!e-E

va,s ååEESBä

" Hiur
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