
 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:  

ATTENTION/CAUTION/WARING  

ATTENTION = Fontos tájékoztató a kezeléssel kapcsolatban.  

CAUTION = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, ahol fokozottan kell ügyelni a balesetveszélyre.  

WARNING = Ez a figyelmeztetés ott található, ahol különösen fontos betartani a biztonsági szabályokat a baleset, vagy sérülés elkerülése érdekében.  

Elérhetőségeink:  

Keeway Motor Europe  

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 8.  

Tel: +36 26 500 005  

Fax: +36 26 312 034  

http://www.keewaymotor.com  

http://www.keeway.hu  

 

Partner márkakereskedő és szerviz 

Biturbó Kft 

Email: alkatresz@biturbo.hu  

http://www.biturbo.hu 
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Biztonsági előírások 
 
1. A személyi és járműsérülések elkerülése érdekében 

gondosan tanulmányozza a “Használati útmutatót”. 

2. Ezt a járművet csak megfelelő engedéllyel vezetheti. 

3. Sérülések elkerülése érdekében viseljen élénk színű 

ruházatot, motoros csizmát, védőszemüveget, és 

tartson kellő követési távolságot 

4. Tartsa be a KRESZ szabályait 

5. Legyen tekintettel a többi járműre, figyelmesen hajtson 

föl alárendelt útról, és legyen körültekintő a parkolóban. 

6. Mindig két kézzel fogja a kormányt, valamint győződjön 

meg róla, hogy Ön és utasa biztonságosan helyezkedik 

el. 

7. Átalakítás, módosítás, az eredeti design 

megváltoztatása a garancia elvesztését vonja maga 

után. 

8. Ne érintse meg a forró kipufogót. 

 

Bukósisak és ruházat 
 
1. Mindig DOT-szabvány által jóváhagyott sisakot, 

ruházatot, védőszemüveget, csizmát, és kesztyűt 

viseljen 

2. A saját maga biztonsága érdekében ne viseljen bő, lógó 

ruhadarabot. 
 

 FIGYELEM 
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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A motor főbb részei 

 

 

 

 

 

 

1. Hátsó lámpa 

2. Hátsó helyzetjelző 

3. Utas ülés 

4. Vezetőülés 

5. Üzemanyag tank 

6. Tükrök 

7. Első főfékhenger 

8. Gázmarkolat 

9. Első lámpa 

10. Kipufogó 

11. Hátsó tárcsafék 

12. Utas lábtartó 

13. Olajszűrő 

14. Hátsó fékpedál 

15. Első tárcsafék (bal oldalon) 

16. Szélvédő plexi 
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1. Bal kormánykapcsoló 

2. Bal markolat 

3. Bal tükör 

4. Kijelző egység 

5. Kapcsoló 

6. Első fékkar 

7. Jobb tükör 

8. Gázmarkolat 

 

 

 
1. Üresállás jelző 

2. Megtett km számláló 

3. Sebességmérő óra (km/órában) 

4. Távfény jelző 

5. Index jelző 

6. Riasztó jelző 

7. Sebességmérő óra (mérföld/órában) 

8. Napi km számláló 

9. Befecskendező rendszer hibajelző 
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Bal kormánykapcsoló 

 

 
1. Kürt kapcsoló 

2. Bal indexkapcsoló 

3. Fényváltó kapcsoló 

 

Jobb kormánykapcsoló 

 

 
1. Önindító kapcsoló 

2. Világítás kapcsoló 

3. Jobb index kapcsoló 
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Kormányzár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kormányzár a jármű eltulajdonítását hivatott 

megakadályozni.  

Fordítsa a kormányt ütközésig jobbra, majd helyezze be a zár 

kulcsát és fordítsa el, miközben a kormány kisebb 

mozgatásával segíti annak bezáródását.  

A jármű indítása előtt, mindig győződjön meg, hogy a 

kormányzár nyitott állapotban legyen és csak ez után indítsa 

a motort . 
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 Üzemanyag tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az üzemanyag tank űrtartalma 4,5L, melybe 95 v. nagyobb 

oktánszámú benzin tölthető! 

A feltöltést mindig leállított motor esetén végezze.  

Helyezze a tanksapka zárjába és fordítsa el a kulcsot, majd a 

tanksapka nyelvét emelje fel és fordítsa el OPEN irányba!  

Sose töltse teljesen tele az üzemanyag tankot, nehogy a 

visszahelyezendő tanksapka a fölös benzint kiszorítsa, és az 

a forró motorra kerülve begyulladjon ! 

Lezáráshoz helyezze vissza a tanksapkát, majd a nyelv 

segítségével fordítsa Close irányba  !  
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Motorolaj 

 
Időnként ellenőrizzük a motorolaj mennyiségét, töltsünk 
hozzá, ha szükséges. 
Az SAE10W/40 motorolaj ajánlott.   
 
A motorolaj újratöltése, és feltöltése 
Állítsuk a motort stabil terepre, és 2 – 3 perccel a leállítás 
után ellenőrizzük, és ha szükséges, töltsük tele az olajtartályt. 
Az olajnak a felső és az alsó határ között kell lennie. 
600 hm használat után tisztítsuk ki az olajszűrőt. A tisztítás 
után visszarakhatjuk a régi olajat is. Jobb, ha szervizhelyen, 
vagy a kereskedőnknél tisztíttatjuk ki a szűrőt. 
A  motorolajat  5000 km megtételéig használhatjuk. 
Az olajtartály befogadóképessége: 1,1 L

 
 

MEGJEGYZÉS 
Az újratöltésnek megfelelő körülmények között kell 
végbemennie. Ezek: A motor legyen meleg, és álljon stabilan. 
Ezeket a feltételeket megteremtve gyorsan, és hatékonyan 
lehet olajat cserélni. 
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Gyertya 

 

 
 

 

 

 

Az első 1000 km – a későbbiekben minden 3000 km – után 
távolítsa el a szénlerakódást a gyertyáról egy kis fémkefével, 
vagy gyertyatisztítóval. Állítsa be az elektródahézagot 0.6 – 
0.8 mm-re. A gyertyát ki kell cserélni minden 6000 km után. 
Amikor letisztítja a szénlerakódást a gyertyáról, ellenőrizze a 
porcelánvég színét. Ebből kiderül, hogy a gyertyafajta, amit 
használ alkalmas-e. Ha a gyertya nedvesnek, vagy túl 
feketének tűnik, akkor valószínűleg ki kell cserélni nagyobb 
hő értékűre. Normál esetben a gyertya világosszürke, vagy 
őzbarna. Ha a gyertya fehér, vagy fényes, az azt jelenti, hogy 
túlmelegített. Ekkor ki kell cserélni alacsonyabb hő értékűre. 
 
Ajánlott típus: CR6HSA 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
A megfelelő gyertyát úgy kell kiválasztani a 
motorkerékpárhoz, hogy a legalkalmasabb legyen 
a működési feltételekhez. Ha gyertya színe eltér a 
szabványtól, kérjen segítséget a motor 
forgalmazójától. Nem megfelelő gyertya  
használata sérülést okozhat a motorban. 

 
Ne csavarja túl a gyertyát, mert megsérülhet a 
hengerfej. Ügyeljen, hogy ne kerüljön szennyeződés a 
motorba, amikor a gyertya nincs a helyén. 
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Akkumulátor és biztosíték 

 

 
Az akkumulátor használatával kapcsolatos tudnivalók 

Az akkumulátor 12 V feszültségű, az elektrolit mennyiségét 
szükségtelen ellenőrizni.

 

 

Használjon voltmérőt, ha ellenőrizni kívánja a töltöttséget 
(normális esetben 12.8 V, vagy több) 
 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
Bár az akkumulátor teljesen zárt, nem megfelelő 
működtetéssel megsérülhet, pld. Robbanás. 
Tartsa szem előtt a következőket: 
Az akkumulátort mindig határozottan kell 
beszerelni. A pozitív és negatív pólusok rossz 
érintkezése, vagy cseréje nem megengedett. 
Az akkumulátort nem szabad kitenni magas 
hőnek, tűznek. 
Ha a sav szembe, vagy bőrre kerül, öblítse le 
hideg bő vízzel, és forduljon orvoshoz. 

 

Motorkerékpárhoz használatos burkolt akkumulátor 
 
Töltési folyamat: 
Ez az akkumulátor 12 V-os, teljesen burkolt, nem 
karbantartható. 
 Töltési feszültség: 13.8 V – 14.5 V, töltőáram: 1.5 – 2.5 A, 
töltési idő: 9-12 óra. 
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Légszűrő 
 
 

 
 
 
A légtisztító szűrője habosított műanyag. Ha a szűrő 
eltömítődik porral, csökken a légáteresztés és növekszik az 
üzemanyag felhasználás. Így a szűrő ellenőrzése és 
tisztítása minden 3000 km után szükséges az alább leírtak 
szerint. (Poros környezetben, ezt sűrűbben kell elvégezni). 
Nyissa fel a tetőt a baloldalon. 
Csavarja ki a légtisztító csavarjait és vegye ki a szűrőt. 

 

A szűrő tisztítása 
 
 
1. Öntsön nem gyúlékony oldószert egy megfelelő méretű 

edénybe, és tegye bele a szűrőt. 
2. Két kézzel nyomkodja ki a folyadékot a megtisztított 

szűrőből, de ne csavargassa, mert így sérülhet. 
3. Merítse a szűrőt egy pillanatra motorolajba, majd 

nyomkodja ki belőle az olajat, hogy enyhén nedves 
maradjon. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
Ha a szűrő váza eltört, cserélje ki újra. 
Ne használjon gyúlékony anyagot a tisztításhoz (pld. 
Benzint) 
 
FIGYELMEZTETÉS 

  

       Ne indítsa be a motort, ha légtisztító nincs a helyén. 
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Lánc 

 
 
A láncvezető 
A láncvezető élettartama a karbantartástól, kenéstől függ. 
A helytelen karbantartás korai nyúláshoz vezethet. Ha 
porosabb terepen használjuk a motort, gyakrabban kell 
karbantartást végezni. 

 
 
A láncvezető beállítása 
 
Minden 1000 km után állítsunk a láncvezetőn.  
 

 FIGYELEM 
Gyakran ellenőrizzük, hogy ne legyen túl laza a lánc, mert 
a laza lánc leeshet, és előidézheti a motor rongálódását. A 
beállítás után a lánc kilengése 15 – 25 mm között lehet. Ha 
túl hosszú a lánc, vegyünk ki egy szemet belőle. 

 
A lánc kenése 
 
Vegyünk lánc-spray-t, és időnként fújjuk be vele a láncot. 
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Fékek  

 

 
 
Az első fék tárcsafék, a hátsó fék dobfék. Fontos a fékek 
helyes működése. A fékeket lehetőleg szervizben kell 
javíttatni. 
 
 

 FIGYELEM 
Ha a fékkar túl gyenge, az azt jelenti, hogy levegő van a 
fékrendszerben. A fék holtjátéka 2 – 5 mm lehet. 
A fékolaj-tartály utántöltése esetén jó minőségű fékolajat 
használjunk. 

Megállás és fékezés 
 
 
 
Engedje vissza a gázt teljesen. 
Fékezzen egy időben az első és hátsó fékekkel. 
Kapcsoljon vissza a sebességváltóval. 

Mielőtt teljesen leáll a motor, tegye üresbe, majd fékezze 
teljesen. Ellenőrizze, hogy világít-e az üresjárati indikátor 
lámpa. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
Minél nagyobb a sebesség, annál hosszabb a fékút. Tartsa 
be a megfelelő követési távolságot. Amennyiben kizárólag 
a hátsó féket használja, az elősegíti a fék fokozott kopását 
és növeli a féktávolságot. Az első és hátsó féket külön 
használni veszélyes, kitarolást és egyensúlyvesztést 
okozhat. Nedves, csúszós úton és kanyarban különösen 
óvatosan használja a féket. Erős fékezés ilyen útviszonyok 
mellett igen veszélyes. 

 
Ha lejtőn a motorral az oldaltámaszt használva tegye első 
sebességbe, üres helyett. Indítás előtt tegye vissza üresbe. 
Fordítsa az indítókapcsolót „OFF” pozícióba. 
Vegye ki az indítókulcsot. 
A biztonság kedvéért zárja le a kormányzárat. 
Fordítsa a benzincsapot „ON” pozícióba. 
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Fékpofák 
 
A fékpofákat nagyobb mértékű kopás esetén újakra kell 
cserélni. A tárcsafék magas nyomású olajfék, utántöltésnél 
vigyázni kell. 
 
 
A hátsófék beállítása 
 

A hátsó fékkar holtjátékának 20 – 30 mm között kell lennie. Ha 
szükséges, állítsuk be a hátsó fékbeállító-anyával. Ellenőrizze, 
hogy a beállítás után a kerék szabadon mozog-e  

Gumiabroncsok 
 
A gyenge nyomás nemcsak a gumi nagyobb kopását, hanem 
a motorkerékpár stabilitását és kanyarodását is befolyásolja. 
Ellentétes esetben a nagy nyomás csökkenti a tapadást és 
csúszást okoz. 
A nyomásnak ezért mindig a megengedett keretek közt kell 
lennie. 
A nyomást mindig hideg gumiknál kell ellenőrizni. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 
Ez a motorkerékpár földúton való közlekedésre alkalmas. 
Megfelel egyenetlen útviszonyok között is, de nem használható 
hegyeken, sárban, homokon, rossz úton, stb. Ennek az 
információnak figyelmen kívül hagyásával a motor 
teljesítményének csökkenését, sérülését, vagy a motoros 
épségét kockáztatja. 
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Használat előtti ellenőrzések 

Használat előtt a biztonság kedvéért ellenőrizzük a következő 
alkatrészeket az itt felsorolt feltételek szerint. 

Alkatrész neve Ellenőrzési feltételek 

Kormánymű 1. Simaműködés   
2. Hamar reagál-e, és nem lazult-e meg 

Fékrendszer 
1. A fékek holtjátéka    
2. Helyesen működnek-e    
3. Nem sérült-e 

Kerekek 
1. Megfelelő nyomás    
2. Bordázat mélysége   
3.Nincs-e sérülés 

Üzemanyag Elég-e az út megtételéhez 

Világítás 
Működik-e az összes lámpa  
(első, hátsó, fék, műszerfal, 
jelzőlámpák) 

Visszajelzők Működnek-e a visszajelzők 
(reflektor, üres fokozat, irányjelző) 

Kürt és fék Normális működés 
Motorolaj Megfelelő mennyiségű-e a motorolaj 

Gázkar 1. Gázbovden   
2. A gáz sima működése 

Kuplung 1. Kuplung-kar bovdenje   
2. Sima működés 

Vezetőlánc 1. Elég feszes-e    
2. Megfelelő-e a kenése 

Akkumulátor Ellenőrizzük a folyadékszintet,  
ha kell töltsük fel. 

 

A motorkerékpár használatának előfeltételei 

 
 FIGYELMEZTETÉS 

Ha először vezet motort, javasoljuk, hogy addig ne menjen 
forgalomba, míg megfelelő jártasságot nem szerez a 
motorkerékpár használatában. 
Az egy kézzel történő motorozás igen veszélyes. Mindkét 
kezével fogja a kormányt és lábait biztonságosan tartsa a 
lábtartókon. 
Vezetés közben soha ne engedje el a kormányt. 
Kanyarodás közben ne váltson sebességet. Kanyarodás 
előtt lassítson le. 
Ha az úttest nedves, vagy csúszós, csökkentse a 
sebességet. 
Mindig tartsa be a KRESZ előírásait és 
sebességkorlátozásait. 
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A jármű indítása 

Helyezze be a kulcsot a gyújtáskapcsolóba és fordítsuk el a 2 
helyzetbe. Üljön fel a motorra és hajtsa fel az oldalsztendert. 
majd ellenőrizze, hogy a váltó üres fokozatban legyen és annak 
visszajelző lámpája világítson. Ezek után a jobb 
kormánykapcsolón az indító kapcsoló gombját tartsa benyomva 
mindaddig (de max. 10 ms) amíg a motor be nem indul, majd 
engedje fel a nyomógombot. A motor beindulását követően 
várjon néhány percig, hogy a motor az üzemi hőfok közelébe 
kerülhessen és ezt követően induljon el. 

A jármű modern FI rendszerrel van szerelve, így az indítás 
ugyanúgy történik. Az FI rendszer gondoskodik a megfelelő 
üzemanyag-levegő keverékről. 

 FIGYELMEZTETÉS 
Ne járassa a motort álló helyzetben sokáig, mert 
túlmelegedhetnek és tönkremehetnek az alkatrészei. 

 

Figyelmeztetés: Habár az FI elektromos 
befecskendező egység megkönnyíti a hideg időben 
való indítást, de amíg a motor el nem éri az üzemi 
hőmérsékletet, addig terhelés esetén akár 5000 
fordulat/perc alatti fordulatszámnál is jelentősen 
károsodhat a motor, a motorolaj nem megfelelő 
kenőképességének következtében. 

 

 

Figyelem: A jármű oldalsztenderének felhajtását 
követően válik csak a motor indíthatóvá. 
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Sebességváltó használata 
 

 
 
 
Húzza be a kuplungkart, és kapcsoljon első fokozatba. 
Növelje a motor fordulatszámát és lassan engedje fel a 
kuplungot és a motor elindul. Fokozat kapcsoláskor engedje 
vissza a gázmarkolatot , és egyúttal húzza be a kuplungot, 
majd kapcsoljon magasabb fokozatba és engedje fel a 
kuplungot és ismét  adjon gázt.  

 
 
 
 
Az fokozatokat csak egymás után lehet kiválasztani, ehhez a 
szükséges mennyiségű fel vagy lekapcsolást mindig végre 
kell hajtani ! 
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Javítási táblázat 
 
Az alábbi időközi ellenőrzéseket és javításokat szükséges  elvégeztetni. 
 

SZ: szükség szerint ellenőrzés, tisztítás, beállítás, kenés, csere T: tisztítás, CS: csere, B: beállítás, K:  kenés 
 

Megnevezés  Km-számláló állása 
 Periódus km 500 1000 4000 8000 12000 
  hónap   6 12 18 
Kenés    Sz Sz Sz Sz 
Üzemanyagszűrő    Sz Sz Sz Sz 
Kuplungvezérlés    Sz Sz Sz Sz 
Légszűrő Cs    C C R 
Gyertya    Sz Sz R Sz 
Szeleptisztítás    Sz Sz Sz Sz 
Motorolaj   Cs Cs Cs minden 2000 km után 
Olajszűrő    C C C C 
Meghajtólánc   K minden 500 km után 
Fékpofa     Sz Sz Sz 
Fékrendszer (tárcsa)    Sz Sz Sz Sz 
Féklámpa kapcsoló     Sz Sz Sz 
Fényszóró     Sz Sz Sz 
Oldaltámasz     Sz Sz Sz 
Lengéscsillapító rendszer     Sz Sz Sz 
Reteszek, csavarok, rögzítések    Sz  Sz  
Kerék    Sz Sz Sz Sz 
Futófelület kopás    Sz   Sz 
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