GL1800
Tipi: SC79

Önemli UyarÕ
Sürücü ve Yolcu
• Bu motosiklet sürücüsünü ve bir yolcuyu tDúÕyacak úekilde tasarlanmÕútÕr.
• Aksesuar ve yükleme etiketi üzerinde belirtilen maksimum D÷ÕrlÕk kapasitesini kesinlikle aúmayÕn.
Yolda KullanÕm
• Bu motosiklet asfalt yol ve yol GÕúÕ kullanÕmlar için tasarlanmÕútÕr.
Bu El KitabÕnÕ Mutlaka Okuyunuz
• Bu kitaEÕn içerisinde motosikletinizin kullanÕmÕ ve garantisi hakkÕnda de÷erli bilgiler bulacaksÕnÕz.
• “Güvenlik HakNÕnda” bölümünde ayrÕntÕlÕ olarak anlatÕlan uyarÕlarÕ dikkatle okuyunuz.
• Bu el kitaEÕnda motosikletinizin ömrü boyunca yapÕlan bakÕm iúlemlerini kayÕt altÕna almak için kullanaca÷ÕnÕz
bölümler bulunmaktadÕr.
• Bu el kitaEÕ motosikletinizin ayrÕlmaz bir parçasÕdÕr ve satÕldÕ÷Õnda motosikletle birlikte verilmelidir.
KullanÕm ömrü 10 yÕldÕr.
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Bu kullanım kılavuzu motosikletinizin ayrılmaz bir parçasıdır ve satıldığında motosikletle birlikte verilmelidir.
Bu kılavuz basımdan önce mevcut olan en son bilgileri içermektedir. Honda Motor Co.,Ltd. haber vermeden ve hiçbir
yükümlülük altına girmeden istediği zaman bu kullanım kılavuzunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Navigasyon sistemi bulunan modeller

Navigasyon sistemi kullanım talimatları için, Navigasyon Sistemi Kılavuzuna
bakınız.
Bu yayında yer alan hiçbir bölüm yazılı izin olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz.
Bu kullanım kılavuzunda gösterilen araç, gerçek aracınızla aynı olmayabilir.

© 2017 Honda Motor Co., Ltd.
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Hoş geldiniz
Yeni bir Honda motosikletini satın
aldığınız için tebrik ederiz. Bir Honda
seçmiş olmanız, sizi dünya genelindeki
Honda’nın her ürününde kaliteyi ön
planda tutan ününü takdir eden memnun
müşteriler ailesinin bir parçası haline
getirir.
Güvenliğinizi ve sürüş keyfinizi garanti
etmek için:
● Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
● Bu kılavuzda verilen tüm tavsiyeleri
ve işlemleri takip ediniz.
● Bu kılavuzda ve motosikletin üzerinde
yer alan emniyet mesajlarına dikkat
ediniz.

Bu kullanım kılavuzunda geçen
aşağıdaki kodlar ülkeyi belirtir.
● Kılavuzdaki resimler
GL1800DA ED tipine aittir.
●

Ülke Kodları
Kod
GL1800
E
ED
GS
SA
II TU
II U
GL1800B
ED
GS
TU

Ülke
İngiltere
Avrupa direkt satışları
Körfez Ülkeleri
Güney Afrika
Türkiye
Avustralya, Yeni Zelanda
Avrupa direkt satışları
Körfez Ülkeleri
Türkiye

GL1800BD
GS
Körfez Ülkeleri
TU
Türkiye
U
Avustralya, Yeni Zelanda

GL1800DA
E, II E
ED, II ED
II GS
II SA
II TU
U, II U

İngiltere
Avrupa direkt satışları
Körfez Ülkeleri
Güney Afrika
Türkiye
Avustralya, Yeni Zelanda

*Teknik özellikler her bölgeye göre
değişebilir.
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Güvenlik Hakkında Birkaç Hatırlatma
Sizin ve başkalarının güvenliği çok
önemlidir. Motosikletinizi güvenli bir
şekilde kullanmak önemli bir
sorumluluktur.
Güvenlik hakkında bilgi sahibi olmanıza
yardımcı olmak için, bu kılavuzda ve
emniyet etiketlerinde çalıştırma bilgileri
ve diğer bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler,
sizin veya başkalarının yaralanmasına
sebep olacak potansiyel kazalar
konusunda sizi uyarır.
Tabii ki, motosikleti kullanırken veya
bakımını yaparken oluşacak tüm
tehlikeler ile ilgili sizi uyarmamız
mümkün değildir. Kendi muhakeme
gücünüzü kullanmalısınız.

Aşağıda belirtilen farklı şekillerde önemli
güvenlik bilgilerini bulacaksınız:
● Motosiklet üzerindeki güvenlik etiketleri
● Bir güvenlik
uyarı sembolü ve
aşağıdaki üç kelimeden birisi ile devam
eden Güvenlik Uyarıları: TEHLİKE,
UYARI veya DİKKAT
Bu uyarı sözcüklerinin anlamları
aşağıda verilmektedir:

TEHLİKE

Talimatlara uymamanız durumunda
ÖLEBİLİR veya CİDDİ BİR
ŞEKİLDE YARALANIRSINIZ.

UYARI

Talimatları uygulamazsanız ÖLEBİLİR
veya CİDDİ BİR ŞEKİLDE
YARALANABİLİRSİNİZ.

DİKKAT

Talimatları uygulamazsanız
YARALANABİLİRSİNİZ.

Diğer önemli bilgiler aşağıdaki
başlıklar altında verilmiştir:
UYARI

Bu bilgiler motosikletinize,
sahip olduğunuz diğer
şeylere veya çevrenize
zarar vermenizi önlemek
amacıyla verilmiştir.
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İçindekiler

Motosiklet Güvenliği
Kullanım Kılavuzu

S. 2
S. 2

Bakım

S. 146

Sorun Giderme

S. 186

Bilgi

S. 221

Teknik Özellikler

S. 250

Dizin

S. 254
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Motosiklet Güvenliği
Bu bölüm motosikletinizi emniyetli şekilde kullanmanız için önemli bilgiler
içermektedir. Lütfen bu bölümü dikkatlice okuyunuz.

Motosiklet Güvenliği
Güvenlik Talimatları ................................ S. 3
Görüntü Etiketleri.................................... S. 6
Emniyet Tedbirleri ................................. S. 14
Sürüş Tedbirleri .................................... S. 17
Aksesuarlar ve Modifikasyonlar........... S. 21
Yükleme .................................................. S. 21
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Güvenlik Talimatları

Güvenlik Talimatları

Her Zaman Kask Takınız

Sürüşten Önce
Fiziksel olarak hazır, zihnen
odaklanmış ve alkol ve ilaç almamış
olduğunuzdan emin olunuz.
Kendinizin ve yolcunuzun onaylanmış
motosiklet kaskı taktığından ve
koruyucu giysiler giydiğinden emin
olunuz. Yolcunuza, tutma kolunu
tutmasını veya belinize sarılmasını,
dönüşlerde sizinle birlikte yana
yatmasını ve motosiklet durmuş olsa
bile ayaklarını ayaklıklar üzerinde
tutmasını söyleyiniz.

Öğrenme ve Pratik İçin Zaman Ayırınız
Başka motosikletler kullanıyor olsanız
bile, motosikletin nasıl çalıştığını ve yol
tutuşunun nasıl olduğunu anlamak ve
kendinizi motosikletin boyutlarına ve
ağırlığına alıştırmak için güvenli bir
alanda pratik yapınız.

Motosiklet Güvenliği

Güvenliğinizi artırmak için aşağıdaki
talimatları takip ediniz:
● Bu kılavuzda belirtilen tüm rutin ve
düzenli kontrolleri gerçekleştiriniz.
● Motoru durdurunuz ve yakıt deposunu
doldurmadan önce kıvılcım ve alevleri
uzaklaştırınız.
● Kapalı veya kısmen kapalı alanlarda
motoru çalıştırmayınız. Egzoz
gazındaki karbonmonoksit zehirlidir ve
sizi öldürebilir.

Kasklar ve koruyucu giysilerin baş
yaralanmalarının ve diğer
yaralanmaların sayısını ve şiddetini
önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmış bir
gerçektir. Bu nedenle her zaman onaylı
bir motosiklet kaskı takınız ve koruyucu
giysiler giyiniz. 2 S. 14

devam
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Güvenlik Talimatları

Dikkatli Şekilde Sürüş Yapınız

Motosiklet Güvenliği

Her zaman etrafınızdaki diğer araçlara
dikkat ediniz ve diğer sürücülerin sizi
gördüğünü varsaymayınız. Hızlı bir
şekilde durmaya ve ani manevralar
yapmaya hazır olunuz.

Kendinizi Kolayca Görünebilir Hale
Getiriniz
Parlak, yansıtıcı kıyafetler giyerek,
kendinizi diğer sürücülerin görebileceği
şekilde konumlandırarak, dönüşlerden
veya şerit değiştirmeden önce sinyal
vererek ve gerektiğinde kornanızı
kullanarak özellikle geceleri kendinizi
daha görünür hale getiriniz.

Motosikleti Sınırlarınız Dahilinde
Kullanınız
Kişisel yeteneklerinizi aşacak şekilde
motosiklet kullanmayınız veya
durumların izin verdiğinden daha hızlı
sürmeyiniz. Yorgunluk ve dikkat
dağınıklığı doğru karar verme ve
emniyetli sürüş yapma kabiliyetinizi
bozabilir.
4

Alkollü Araç Kullanmayınız
Alkol ve araç kullanımı birbiri ile
uyuşmaz. Tek bir kadeh alkollü içki bile
değişen koşullara cevap verme
yeteneğinizi kısıtlar ve her kadehte tepki
verme süreniz daha da artar. Alkol
aldıktan sonra araç kullanmayınız ve
arkadaşlarınızın da alkol aldıktan sonra
araç kullanmasına izin vermeyiniz.

Honda Motosikletinizi Emniyetli bir
Konumda Tutunuz
Motosikletinizin düzgün şekilde bakım
görmesini sağlamak ve onu emniyetli
sürüş koşullarında tutmak önemlidir.
Her sürüşten önce motosikletinizi
kontrol ediniz ve tavsiye edilen tüm
bakım çalışmalarını yapınız.
Yükleme limitlerini asla aşmayınız (2 S.
21) ve motosikletinizde değişiklikler
yapmayınız veya motosikletinizi
emniyetsiz hale getirecek aksesuarlar
takmayınız (2 S. 21).

Kazaya Karışırsanız
Kişisel emniyet sizin birinci önceliğinizdir.
Eğer siz veya başka birisi yaralanırsa,
yaralanmanın şiddetini ve sürüşe devam
etmenin emniyetli olup olmadığını
değerlendirmek için zaman ayırınız
Gerekliyse acil yardımı arayınız. Eğer
kazaya başka birisi veya başka bir araç
dahil olduysa ilgili kanunlara ve
düzenlemelere uyunuz.
Sürüşe devam etmeye karar
verdiğinizde, ilk olarak kontağı
(Kapalı) konumuna alınız ve motosikletin
durumunu değerlendiriniz. Sıvı sızıntısı
olup olmadığına bakın ve önemli
yerlerdeki somunların ve cıvataların
sıkılıklarını ve gidon kolunu, fren
kollarını, frenleri ve tekerlekleri vs.
kontrol ediniz. Yavaş ve dikkatlice
sürünüz.
Motosikletiniz hemen ortaya çıkmayan
bir hasar görmüş olabilir. Motosikletinizi
en kısa zamanda bir yetkili servise
detaylıca kontrol ettirmelisiniz.
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Güvenlik Talimatları

Karbon Monoksit Tehlikesi

Eğer motoru kapalı veya kısmen kapalı
bir alanda çalıştırırsanız, soluduğunuz
hava tehlikeli miktarda karbon monoksit
içerebilir.
Motosikletinizi asla garaj içerisinde veya
başka kapalı alanlarda çalıştırmayınız.

UYARI
Kapalı veya kısmen kapalı bir
alanda motosikletinizin motorunu
çalıştırmak toksik karbon monoksit
gazının hızla birikmesine neden
olabilir.
Bu renksiz, kokusuz gazın
solunması bilinç kaybına neden
olabilir ve ölüme yol açabilir.

Motosiklet Güvenliği

Egzoz renksiz, kokusuz bir gaz olan
zehirli karbon monoksit içerir. Karbon
monoksitin solunması bilinç kaybına ve
ölüme sebep olabilir.

Motosikletinizin motorunu, sadece
açık havada iyi havalandırılan bir
alanda çalıştırınız.

5
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Görüntü Etiketleri

Görüntü Etiketleri
Motosiklet Güvenliği

Aşağıdaki sayfalar etiketlerin anlamlarını
açıklamaktadır. Bazı etiketler ciddi
yaralanmaya sebep olabilecek tehlikeler
karşı sizi uyarır. Diğerleri önemli güvenlik
bilgisi verir. Bu etiketleri dikkatle
okuyunuz ve sökmeyiniz.
Etiketler okunmaz hale geldiğinde
değiştirilmeleri için Honda yetkili
servisinize başvurunuz.
Her bir etikette özel bir sembol vardır. Her
bir sembolün anlamı ve etiketi aşağıdaki
gibidir.

6

Kullanım Kılavuzunda bulunan talimatları dikkatlice okuyunuz.

Tamir Kitabında bulunan talimatları dikkatlice okuyunuz. Emniyet
açısından motosikletinizin bakımının sadece yetkili servisiniz tarafından
yapılmasını tavsiye etmekteyiz.
TEHLİKE (KIRMIZI arka zemin)
Talimatlara uymamanız durumunda ÖLEBİLİR veya CİDDİ BİR
ŞEKİLDE YARALANIRSINIZ.
UYARI (TURUNCU arka zeminli)
Talimatları uygulamazsanız ÖLEBİLİR veya CİDDİ BİR ŞEKİLDE
YARALANABİLİRSİNİZ.
DİKKAT (SARI arka zeminli)
Talimatları uygulamazsanız YARALANABİLİRSİNİZ.
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Görüntü Etiketleri

Motosiklet Güvenliği

AKÜ TEHLİKE
ETİKETİ
• Ateş ve kıvılcımları aküden uzak tutunuz.
Akü, patlamaya sebep olabilen patlayıcı gazlar açığa çıkarır.
• Aküyü tutarken göz koruması ve lastik eldiven takınız, aksi halde yanabilir veya
akü elektroliti sebebiyle görme yetinizi kaybedebilirsiniz.
• Aküyü tutmayı ve akünün tehlikelerini iyi şekilde anlamadıkça çocukların ve
diğer kişilerin aküye dokunmasına izin vermeyiniz.
• Seyreltik sülfürik asit içerdiği için akü elektrolitini son derece dikkatli şekilde
tutunuz. Cildinize veya gözlerinize temas etmesi yanmaya ya da görme
yetinizin kaybolmasına sebep olabilir.
• Akü üzerinde çalışma yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve
anlayınız. Bu talimatların göz ardı edilmesi kişisel yaralanmalara ve aracın hasar
görmesine sebep olabilir.
• Elektrolit seviyesi alt çizgi işaretinin altında olan bir aküyü kullanmayınız. Ciddi
yaralanmalara sebep olacak şekilde patlayabilir.
RADYATÖR KAPAĞI TEHLİKE
ETİKETİ
SICAKKEN ASLA AÇMAYINIZ.
Sıcak soğutma suyu yanmanıza sebep olabilir.
Basınç emniyet valfi 1,1 kgf/cm2’de açılmaya başlar.

devam
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Görüntü Etiketleri
GL1800DA

Motosiklet Güvenliği

ӌ

ӌ

GL1800

AKSESUARLAR VE YÜKLEME UYARI ETİKETİ
UYARI
AKSESUARLAR VE YÜKLEME
• Bu motosikletin dengesi ve yol tutuşu aksesuar ve eşya eklenmesinden
etkilenebilir.
• Herhangi bir aksesuar takmadan önce kullanım kılavuzunda ve montaj
kılavuzunda yer alan talimatları dikkatlice okuyunuz.
GL1800DA

ӌ

• Sürücünün ve yolcunun ağırlığına eklenen aksesuarların ve eşyaların toplam
ağırlığı maksimum ağırlık kapasitesi olan 203 kg'yi aşmamalıdır.
• Eşya ağırlığı herhangi bir koşul altında 29 kg'yi aşmamalıdır.
GL1800

ӌ

GL1800B/BD

• Sürücünün ve yolcunun ağırlığına eklenen aksesuarların ve eşyaların toplam
ağırlığı maksimum ağırlık kapasitesi olan 206 kg'yi aşmamalıdır.
• Eşya ağırlığı herhangi bir koşul altında 32 kg'yi aşmamalıdır.
GL1800B/BD

ӌ

• Sürücünün ve yolcunun ağırlığına eklenen aksesuarların ve eşyaların toplam
ağırlığı maksimum ağırlık kapasitesi olan 205 kg'yi aşmamalıdır.
• Eşya ağırlığı herhangi bir koşul altında 23 kg'yi aşmamalıdır.

ӌ

• Grenajlı geniş çatal veya geniş gidon kolunun takılması önerilmez.

8

18 GL1800 32MKC800.book

9 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Görüntü Etiketleri

SELE ÇANTASI ETİKETİ
Açık kapak üzerine yerleştirilen ağır yük sele çantasına ve kapağa zarar verebilir.

Motosiklet Güvenliği

ÖN/ARKA AMORTİSÖR ETİKETİ
GAZ DOLUDUR
Açmayınız. Isıtmayınız.

LASTİK BİLGİ ETİKETİ
Soğuk lastik basıncı:
[Yalnızca sürücü]
Ön
250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
Arka 280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)
[Sürücü ve yolcu]
Ön
250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)
Arka 280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)

devam
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Görüntü Etiketleri

Motosiklet Güvenliği

GÜVENLİK UYARI ETİKETİ
Güvenliğiniz için, daima kask takınız, koruyucu giysiler giyiniz.
YAKIT ETİKETİ
Sadece kurşunsuz benzin
Hacme göre %10'a kadar ETANOL

YÜK SINIRI ETİKETİ
9,0 kg’yi aşmayınız
YÜK SINIRI ETİKETİ
GL1800DA Hariç

3,0 kg’yi aşmayınız
YÜK SINIRI ETİKETİ
2,0 kg’yi aşmayınız.

10

18 GL1800 32MKC800.book

11 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Görüntü Etiketleri

Motosiklet Güvenliği

TPMS ETİKETİ
Motosikletiniz Lastik Basıncı İzleme Sistemiyle (TPMS) donatılmıştır.
Lastiği sökmeden ve takmadan önce, kullanım kılavuzuna bakınız.
HAVA YASTIĞI UYARI ETİKETİ
GL1800DA

Hava yastığı sistemi kabloları/konnektörleri sarıdır.
Sarı kabloların veya konnektörlerin bağlantısını kesme, bunları kurcalama
veya bunlar üzerinde test ekipmanı kullanma, sistemin zarar görmesine
veya yanlışlıkla devreye girmesine neden olabilir.
UYARI
Beklenmedik şekilde açılma, sizin veya başkalarının ciddi yaralanmasına neden
olabilir.
Tamir Kitabındaki talimatları dikkatle izleyiniz.

devam
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Görüntü Etiketleri

HAVA YASTIĞI UYARI ETİKETİ B
GL1800DA
Motosiklet Güvenliği

UYARI
Hava yastığı sistemi kabloları/konnektörleri sarıdır.
Sarı kabloların/konnektörlerin kurcalanması, birleştirilmesi veya sökülmesi, hava
yastığının açılmasına veya ciddi bir yaralanma veya ölüme neden olan bir sistem
arızasına neden olabilir. Beklenmedik şekilde açılma, sizin veya başkalarının ciddi
yaralanmasına neden olabilir.
Tamir Kitabındaki talimatları dikkatle izleyiniz.
HAVA YASTIĞI ÜNİTESİ UYARI ETİKETİ
GL1800DA

UYARI
İçinde bakımı yapılabilecek parçalar
bulunmaz. Detaylı talimatlar için Tamir
Kitabına bakınız.

12
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Görüntü Etiketleri

HAVA YASTIĞI MODÜLÜ UYARI ETİKETİ
GL1800DA

İLK YARDIM
İçindekiler yutulursa kusmaya çalışınız.
Gözle temas durumunda, gözlerinizi 15 dakika boyunca su ile yıkayınız. Her
durumda, derhal doktora başvurunuz.

Motosiklet Güvenliği

TEHLİKE
PATLAYICI / YANICI
Saklama sıcaklıkları 93°C'yi geçmemelidir. Doğru kullanım, saklama ve
elden çıkarma prosedürleri için Tamir Kitabına bakınız.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ BİR YERDE SAKLAYINIZ.
UYARI
Hava yastığı şişiricisi patlayıcıdır ve kazayla açıldığında ciddi yaralanmaya
veya ölüme neden olabilir.
• Elektrikli test cihazlarını veya kontrol cihazlarını kullanmayınız.
Kazayla açılmaya neden olabilirler.
• İçinde bakımı yapılabilecek parçalar bulunmaz. Sökmeyiniz.
• Hava yastığı çıkarıldığında dik tutulmalıdır.
• Tamir Kitabındaki talimatları dikkatle izleyiniz.
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Güvenlik Önlemleri

Güvenlik Önlemleri
Dikkatlice kullanınız ve ellerinizi
gidonlar kolları ve ayaklarınızı
ayaklıklar üzerinde tutunuz.
● Sürüş esnasında yolcunun ellerini
tutma kolu üzerinde veya belinizde,
ayaklarını ayaklıklar üzerinde tutunuz.
● Daima yolcunuzun ve aynı şekilde
diğer sürücülerin ve motosiklet
kullanıcılarının emniyetini göz
önünde bulundurunuz.
●
Motosiklet Güvenliği

Koruyucu Giysiler
Kendinizin ve yolcunuzun onaylı bir
motosiklet kaskı, göz koruması
taktığından ve görünürlüğü yüksek
koruyucu giysiler giydiğinden emin
olunuz. Hava ve yol koşullarına tepki
olarak motosikleti dikkatlice kullanınız.

14

❙ Kask

Güvenlik standardı sertifikalı, yüksek
görüşe sahip, kafanız için doğru
boyutta olmalıdır.
● Çeneden bağlı şekilde rahat ve
emniyetli biçimde takılmalıdır.
● Görüş alanını etkilemeyen yüz koruması
veya onaylı başka göz koruması

UYARI
Kaskın takılmaması bir çarpışma
sırasında ciddi yaralanma veya ölüm
riskini artırır.
Kendinizin ve yolcunuzun daima
onaylanmış bir kask taktığından ve
koruyucu giysiler giydiğinden emin
olunuz.

❙ Eldiven

Yüksek aşınma direncine sahip
deri eldiven.

❙ Botlar veya Sürüş Ayakkabıları
Kaymaz tabana ve bilek korumasına
sahip dayanıklı botlar.
❙ Ceket ve Pantolon

Sürüş için koruyucu, yüksek görünürlüğe
sahip, uzun kollu ceket ve dayanıklı
pantolon (veya koruyucu giysi).
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Güvenlik Önlemleri

Hava Yastığı Sistemi
GL1800DA

Hava yastığı sistemi, motosikletinizin
ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni araç
garantiniz kapsamındadır.
Hava yastığı hakkında bilmeniz gereken en
önemli hususlar şunlardır:
● Hava yastığının sınırlı ancak çok önemli
bir görevi vardır.
Hava yastığı, şiddetli önden darbelerde
yaralanmaların şiddetini azaltabilir ve
yaşamınızı kurtarmaya yardımcı olabilir.
Bir kazada meydana gelebilecek tüm
yaralanmaları veya ölümleri önleyemez
ve bazı kazalar, herhangi bir güvenlik
özelliği veya sistemin ölümleri
önleyemeceği şiddete olur.
● Hava yastığı, ciddi bir kafa kafaya
çarpışmalarda veya kafa yakınındaki
önden darbelerde açılacak şekilde
tasarlanmıştır. Çarpışma, başka bir
araçla veya beton karayolu bariyeri gibi
bir nesneyle olabilir. Ciddi ön darbe,
kullanıcının motosikletin ön tarafından
ileri doğru fırlayacağı darbedir.

çarpışmalarda veya yandan
çarpışmalarda veya motosikletin
arkadan başka bir aracın altına girdiği
durumlarda devreye girebilir.
Ancak, bir çarpışmada birçok değişken
olduğu için, hava yastığı kullanıcının
maruz kalacağı yaralanmaların şiddetini
azaltamayabilir.
● Ön lastik bir çukur gibi keskin bir yere
girdiğinde veya kaldırım gibi sert bir
yüksek nesneye çarptığında, hava
yastığı devreye girebilir.
Kısa süreli ani hız düşüşü, gerekmediği
halde, hava yastığının devreye girmesine
neden olabilir.
● Hava yastığı sürücüyü korumaya
yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yolcuyu korumaya yardımcı olmak için
tasarlanmamıştır.
● Hava yastığı kaskın yerine geçecek
şekilde amaçlanmamıştır.
Kaskların, her türlü çarpışmada baş
yaralanmalarının şiddetini azaltmada
etkili oldukları kanıtlanmıştır. Bu
nedenle, her zaman kask takınız ve
yolcunun da taktığından emin olunuz.

Motosiklet hava yastığının açılmaması
gereken durumlar vardır. En yaygın dört
durum burada verilmiştir.

● Motosiklet sürücüsü ortalama bir hızda

seyir halindeyse ve önündeki yavaşlayan
veya trafik ışığında duran araca arkadan
çarpmak gibi ön taraftan küçük çaplı bir
çarpışma yaşadıysa, yavaşlama hızı
sürücünün motosikletin üstünde
kalmasına izin verecek veya baş ya da
göğüste ciddi yaralanmaya yol açacak
darbenin daha az olmasını sağlayacak
kadar düşük olmalıdır.
● Başka bir araç tarafından yandan veya
arkadan darbe almak çok ciddi
yaralanmalara sebep olabilir. Ama
sensörler şasiye takılı olduğu için bu tür
bir çarpışma sensörler tarafından
algılanmayabilir. Bu yüzden hava yastığı
açılmaz ve açılsa bile sürücüye bir yararı
olmaz.
● Hava yastığının açılmayacağı başka bir
durum ise kaygan bir zeminde
motosikletin kayıp düşmesidir. Burada
da çarpışma önden gelen ciddi darbe
olarak tespit edilmez veya algılanmaz
ve hava yastığı açılsa bile sürücüye
yarar sağlamaz.

devam

Motosiklet Güvenliği

Bu bölümde bazı önemli güvenlik
önlemleri açıklanmaktadır. Hava yastığı
sistemi bileşenleri ve özellikleri için, "Hava
Yastığı Sistemi” kısmına bakınız. 2 S. 68

● Hava yastığı, ciddi açılı önden
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Güvenlik Önlemleri
● Son olarak, eğer motosiklet sert bir

Motosiklet Güvenliği

bariyer veya burada da gösterildiği gibi
aynı yönde seyir halinde olan başka bir
araç gibi durağan bir obje ile yandan
çarpışırsa hava yastıkları açılmaz.

❙ Önemli Güvenlik Hatırlatmaları

● Hava yastığı kapağının üzerine veya

sürücü selesi ile gidon kolları arasındaki
alana harita tutucu gibi herhangi bir
nesneyi monte etmeyiniz veya geçici
olarak takmayınız.
Bu, hava yastığının düzgün şekilde
açılmasını engelleyebilir veya
nesnelerin hava yastığı tarafından
fırlatılarak olası yaralanmalara neden
olabilir.
● Kablolar ve konnektörler dahil sistem
hiç bir bileşenini kurcalamayınız.
Aksi takdirde, hava yastığı sistemi
düzgün şekilde çalışmayabilir veya
hava yastığının beklenmedik şekilde
açılmasına ve olası ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
● Hava yastığı bileşenlerini, geçici dahi
olsa, sökmeye çalışmayınız. Bu, hava
yastığının beklenmedik şekilde
açılmasına ve yaralanmalara yol
açmasına neden olabilir.
Yapmanız gerekenler: Bu kullanım
kılavuzundaki tüm önerileri uygulayınız.
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Sürüş Önlemleri

Sürüş Önlemleri
Alıştırma Süresi

Aşağıdaki talimatları takip ediniz:
● Çok ani frenlemeden ve vites
küçültmelerden kaçınınız.
u Ani frenleme motosikletin
dengesini bozabilir.
u Mümkün olduğunda, virajlardan
önce hızı düşürünüz; aksi halde kayma
riski vardır.
● Düşük çekişli zeminlerde dikkatli
olunuz.
u Bu tür yüzeylerde lastikler çok daha
kolay kayar ve frenleme
mesafesi daha uzun olur.
● Sürekli fren yapmaktan kaçınınız.
u Uzun ve dik yokuşları inerken frene
sürekli olarak basmak, frenlerin
aşırı derecede ısınmasına ve
etkinliğinin azalmasına yol açabilir.
Hızı düşürmek için frenleri fasılalı
olarak kullanmanın yanı sıra motor
frenini de kullanınız.
● Tam frenleme etkinliği için, ön ve arka
frenleri bir arada kullanınız.

❙ Kombine ABS

Motosikletinizde fren kuvvetini ön ve
arka frenler arasında dağıtan bir fren
sistemi vardır.
Fren kolu ve/veya pedalın kullanılması
durumunda fren kuvveti hem ön hem de
arka frenlere dağıtılır.
Tam frenleme etkinliği için, ön ve arka
frenleri bir arada kullanınız.
Fren hissi, seçilen sürüş moduna göre
değişir. 2 S. 126

Motosiklet Güvenliği

İlk 500 km'de, motosikletinizin
gelecekteki güvenilirliğini ve
performansını garanti altına almak için
aşağıdaki talimatlara uyunuz.
● Tam gaz vererek kalkışlardan ve
ani hızlanmalardan kaçınınız.
● Sert frenlemeden ve hızlı vites
küçültmeden kaçınınız.
● Motosikletinizi dikkatli bir şekilde
kullanınız.

Frenler

Bu modelde aynı zamanda, ani frenleme
esnasında frenlerin kilitlenmesini
önlemek için tasarlanmış Kilitlenmeyi
Önleyici Fren Sistemi (ABS)
bulunmaktadır.
● ABS frenleme mesafesini azaltmaz.
Bazı durumlarda, ABS daha uzun
durma mesafesine yol açabilir.
● ABS 5 km/s’nin altındaki hızlarda
çalışmaz.
● Frenler uygulandığında fren kolu ve
pedalı hafifçe geri tepebilir. Bu
normaldir.
● ABS’nin doğru şekilde çalışması için
daima tavsiye edilen lastikleri
kullanınız.
17
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Sürüş Önlemleri

❙ Motor Freni

Motosiklet Güvenliği
18

Motor freni, gaz kolunu bıraktığınızda
motosikletinizin yavaşlamasına yardımcı
olur. Daha hızlı yavaşlamak için, daha
düşük bir vitese geçiniz. Hızı düşürmek
için frenleri fasılalı olarak kullanmanın
yanı sıra motor frenini de kullanınız.

❙ Yağmurlu Koşullar

Islak olduğunda yol yüzeyi kaygan olur
ve ıslak frenler frenleme etkisini daha da
azaltır.
Islak koşullarda fren yaparken daha
dikkatli olunuz.
Eğer frenler ıslanırsa, kurumalarına
yardımcı olmak için düşük hızda giderken
fren yapınız.

Kötü Hava Koşullarında Sürüş
Motosikletinizi yağmurlu, sisli veya diğer
kötü hava koşullarında kullanmaya karar
verirseniz, dikkatli bir şekilde sürünüz.
Islak yol yüzeyleri, özellikle dönüşlerde
çekişi düşürür ve fren yaptığınızda
durma mesafelerini artırır.
Sürüş sırasında hava kötüleşirse ekstra
dikkat gösteriniz ve sabit hız kontrolünü
kullanmayınız.
Yağmurlu havalarda motosiklet
kullanırken, mümkünse, daha iyi görüş
için ön camınızın yüksekliğini göz
seviyesinin altına ayarlamanızı öneririz.
2 S. 143
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Sürüş Önlemleri

Park Etme

1. Motoru durdurunuz.
2. Yan ayağın kullanılması
Yan ayağı indiriniz.
Ağırlığı yan ayağın üzerine binene
kadar motosikleti sola yatırınız.
Orta sehpanın kullanılması
GL1800/DA

Orta sehpayı indirmek için
motosikletin sol tarafında durunuz.
Sol tutamaktan ve sol tutma rayından
tutunuz. Sağ ayağınızla orta sehpanın
ucunu aşağı doğru bastırınız ve aynı
anda yukarı ve geriye doğru çekiniz.
3. Gidon kollarını tamamen sola çeviriniz.
uGidon kollarını sağa çevirmek
dengeyi azaltır ve motosikletin
devrilmesine sebep olabilir.
4. Kontak anahtarını ( ) (Kilit)
konumuna getiriniz. 2 S. 59
Daha sonra, Honda SMART
Anahtarını yanınıza alarak
motosikletinizin yanından ayrılınız.
Gerekirse Honda SMART Anahtar
sistemini devre dışı bırakınız. 2 S. 60

Yakıt Doldurma ve Yakıt İle İlgili
Talimatlar
Motoru, yakıt sistemini ve katalitik
konvertörü korumak için bu talimatlara
uyunuz:
● Sadece kurşunsuz benzin kullanınız.
● Tavsiye edilen oktan sayısını
kullanınız. Daha düşük oktan sayısına
sahip benzin kullanmak motor
performansının düşmesine sebep
olacaktır.
● Yüksek alkol konsantrasyonuna sahip
yakıtları kullanmayınız. 2S. 247
● Eski veya kirli benzin veya yağ/benzin
karışımı kullanmayınız.
● Yakıt deposuna kir, toz veya suyun
girmesine izin vermeyiniz.

Motosiklet Güvenliği

Sağlam, düz bir zemine park ediniz.
● Eğer hafif eğimli veya gevşek bir
zemin üzerine park etmek
zorundaysanız, motosikleti
devrilmeyecek şekilde park ediniz.
● Yüksek sıcaklıktaki parçaların yanıcı
maddelerle temas etmeyeceğinden
emin olunuz.
● Soğuyana kadar motor, susturucu,
frenler ve diğer yüksek sıcaklıktaki
parçalara dokunmayınız.
● Hırsızlık ihtimalini azaltmak için her
zaman gidon kollarını kilitleyiniz (2 S.
59) ve motosikletinizin yanından
ayrılırken Honda SMART Anahtarını
yanınıza alınız. Gerekirse Honda
SMART Anahtar sistemini devre dışı
bırakınız. 2 S. 60
Çalınma önleyici bir cihazın
kullanılması da tavsiye edilmektedir.
●

❙ Yan Ayak veya Orta Sehpa ile Park Etme

19
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Sürüş Önlemleri

Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
GL1800/DA
Motosiklet Güvenliği

Honda Seçilebilir Tork Kontrol sistemi
hızlanma sırasında arka tekerleğin
patinaj yaptığını tespit ederse, seçilen
sürüş moduna göre Tork Kontrol
seviyesine dayanarak arka tekerleğe
uygulanan tork miktarını sınırlayacaktır.
Tork Kontrolü, düşük Tork Kontrol
seviyesi ayarlarında hızlanma sırasında
bir miktar tekerlek dönüşüne izin
verecektir. Sürüş koşullarına uygun bir
sürüş modu seçiniz. 2 S. 126
Tork Kontrolü yavaşlama sonrasında
çalışmaz ve motor bozulması nedeniyle
arka tekerleğin kaymasını önlemez.
Özellikle kaygan yüzeylerde sürüş
yaparken gaz kolunu aniden kapatmayın.

Tork Kontrolü, sert yol koşulları veya
hızlı gaz kolu çalışmasının yerini
almayacaktır. Gaz verirken yol ve hava
koşullarının yanı sıra kendi
yeteneklerinizi ve durumunuzu da göz
önünde bulundurunuz.
Motosikletiniz çamura, kara veya kuma
saplanırsa, Tork Kontrolünün geçici
olarak kapatılmasıyla birlikte serbest
bırakılması daha kolay olabilir.
2 S. 35
Tork Kontrolünü geçici olarak kapatmak,
aynı zamanda arazide sürüş sırasında
kontrol ve dengeyi korumanıza yardım
edebilir.
Tork Kontrolünün doğru şekilde
çalışması için daima tavsiye edilen
lastikleri kullanınız.

Lastik Basıncı İzleme Sistemi
(TPMS)
Motosikletiniz, her sürüşe
başladığınızda açılan ve sürüş
esnasında lastiklerinizdeki basıncı
izleyen bir lastik basınç izleme sistemi
(TPMS) ile donatılmıştır.
Lastik basınç
sensörü

Subap gövdesi

Her lastiğin kendi basınç sensörü vardır.
Sürüş sırasında bir lastiğin basıncı
önemli ölçüde düşerse, o lastikteki
sensör, düşük lastik basınç uyarı
lambasının yanmasına neden olan bir
sinyal gönderir.
Motosikletinizdeki TPMS'yi
değiştirmek, sistemleri
etkisizleştirebilir.

20

18 GL1800 32MKC800.book

21 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Aksesuarlar ve Modifikasyonlar

Aksesuarlar &
Modifikasyonlar

Uygun olmayan aksesuarlar veya
modifikasyonlar, sizin ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz
bir kazaya sebep olabilir.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan
aksesuarlar ve modifikasyonlar
konusundaki tüm talimatlara uyunuz.
Motosikletinizle römork çekmeyiniz veya
sepet taşımayınız. Motosikletiniz bu tür
ekler için tasarlanmamıştır ve bu ekler
motosikletinizin yol tutuşunu ciddi şekilde
etkiler.

Yükleme
Ekstra yük taşımak motosikletinizin yol
tutuşunu, fren kabiliyetini ve dengesini
etkiler.
Daima taşımakta olduğunuz yüke göre
emniyetli bir hızda sürüş yapınız.
● Aşırı yükler taşmaktan kaçınınız ve
belirtilen yük limitleri içerisinde
kalınız.
Maksimum ağırlık kapasitesi /
Maksimum yük ağırlığı 2 S. 250,
252
● Tüm eşyaları sağlam şekilde
bağlayınız, eşit şekilde ve motosikletin
ağırlık merkezine yakın yerleştiriniz.
● Lambaların ve susturucunun yakınlarına
eşya yerleştirmeyiniz.
●

Motosiklet Güvenliği

Biz Honda tarafından motosikletiniz için
özel olarak tasarlanmamış olan herhangi
bir aksesuarı takmamanızı veya
motosikletinize orijinal tasarımından
farklı değişiklikleri yapmamanızı şiddetle
tavsiye ediyoruz. Bunu yapmanız
motosikletinizi emniyetsiz hale getirebilir.
Ayrıca motosikletinizde değişiklik
yapmak garantinizin geçersiz olmasına
ve motosikletinizin şehir içi yollarda ve
otobanlarda kullanılmasının yasadışı
olmasına da sebep olabilir.
Motosikletinize aksesuar takmaya karar
vermeden önce değişikliklerin emniyetli
ve yasal olduğundan emin olunuz.

UYARI

UYARI
Motosiklete çok fazla yükleme veya
yanlış yükleme ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz
bir kazaya sebep olabilir.
Bu kılavuzda yer alan tüm yük
sınırlamalarına ve diğer yükleme
talimatlarına uyunuz.
21
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Kullanım Kılavuzu

Parçaların Yerleri
GL1800/DA

Sele
Gaz kolu (S180)
Kullanım Kılavuzu

Ön fren hidrolik deposu (S175)
Ön cam (S143)
Veri bağlantı
konnektörü

Ön fren kolu (S182)
Arka fren hidrolik deposu (S175)
Grenaj cebi (S136)
Motor yağı seviye göstergesi (S169)
Sağ külbütör yan kapağı (S164)
Sağ sis farı kapağı (S165)
Bujiler (S167)
Arka fren pedalı
Orta sehpa (S19)
Sağ yan kapak (S166)
Redüksiyon yağ tahliye cıvatası (S174)
Redüksiyon yağ doldurma ağzı kapağı (S174)
Sağ sele çantası (S135)

22
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月曜日

午後７時１７分

Debriyaj kolu GL1800 (S182)
Debriyaj yağ deposu GL1800 (S179)
Siper muhafazası GL1800 (S138)
Hava yastığı GL1800DA (S68)
Yakıt kapağı (S134)
Bagaj bölmesi (S135)
Kullanım Kılavuzu

Sol motor yan kapağı (S165)
Sol yan kapak (S166)
Akü (S163) / Sigorta kutuları (S219)
Kask tutucu (S138)
Yolcu sele ısıtıcı svici (S141)
Soğutma suyu yedek deposu (S173)
Motor yağı dolum kapağı (S170)
Sol sele çantası (S135)
Takım çantası (S139)
Yan ayak (S178)
Motor yağı tahliye cıvataları (S170)
Vites kolu GL1800 (S120)
Park freni kolu GL1800DA (S64)
Karter havalandırma borusu (S181)
Motor yağ filtresi (S170)
Debriyaj yağ filtresi GL1800DA

(S172)

Sol külbütör yan kapağı (S164)
Sol sis farı kapağı (S165)
23
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月曜日

午後７時１７分

GL1800B/BD

Sele
Gaz kolu (S180)
Ön fren hidrolik deposu (S175)
Ön cam (S143)
Kullanım Kılavuzu

Veri bağlantı
konnektörü

Ön fren kolu (S182)
Arka fren hidrolik deposu (S175)
Grenaj cebi (S136)
Motor yağı seviye göstergesi (S169)
Sağ külbütör yan kapağı (S164)
Sağ sis farı kapağı (S165)
Bujiler (S167)
Arka fren pedalı
Sağ yan kapak (S166)
Arka süspansiyon yayı ön
yükü ayarlayıcısı (S183)
Redüksiyon yağ tahliye cıvatası (S174)
Redüksiyon yağ doldurma ağzı kapağı (S174)
Sağ sele çantası (S135)
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月曜日

午後７時１７分

Debriyaj kolu GL1800B (S182)
Debriyaj yağ deposu GL1800B (S179)
Siper muhafazası (S138)
Yakıt kapağı (S134)

Akü (S163) / Sigorta kutuları (S219)
Sol yan kapak (S166)
Motor yağı dolum kapağı (S170)

Kullanım Kılavuzu

Sol motor yan kapağı (S165)
Soğutma suyu yedek deposu (S173)
Kask tutucusu (S138)

Sol sele çantası (S135)
Takım çantası (S139)
Yan ayak (S178)
Motor yağı tahliye cıvataları (S170)
Vites kolu GL1800B (S120)
Park freni kolu GL1800BD (S64)
Karter havalandırma borusu (S181)
Motor yağ filtresi (S170)
Debriyaj yağ filtresi GL1800BD (S172)
Sol külbütör yan kapağı (S164)
Sol sis farı kapağı (S165)
25
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月曜日

午後７時１７分

Göstergeler
Kilometre Saati

Çok amaçlı bilgi ekranı (S27)

E tipi

Sürüş hızınızı mil/saat ve
km/saat cinsinden gösterir.
Kullanım Kılavuzu

E tipi dışında

Sürüş hızınızı km/saat
cinsinden gösterir.

Devir Saati
UYARI
Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti
çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun
ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Devir saati kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

INFO 3 göstergesi (S45)
INFO 1 göstergesi (S38)

INFO 2 göstergesi (S43)

Ekran Kontrolü
Kontak anahtarını (Açık) konumuna aldığınızda tüm modlar ve dijital segmentler INFO 1, INFO 2 ve INFO 3 ekranlarında
görünecek ve çok amaçlı bilgi ekranında açılış sembolü belirecektir.
Bu ekranlar, görünmeleri gerektiği halde görünmüyorsa, servisinize problemleri kontrol ettiriniz.
26
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月曜日

午後７時１７分

❙ Saat (12-saat göstergesi)

Çok Amaçlı Bilgi Ekranı

Kontak anahtarı (Açık) veya ACC
konumuna getirildiğinde, Uyarı mesajı
birkaç saniye ekranda görünür.
Uyarı mesajını okuyunuz, daha sonra
orta paneldeki
düğmesine (Arayüz
düğmesi) veya sol gidon kolundaki 4
yönlü anahtarın ortasında bulunan ENT
anahtarına basınız.

Saati ayarlamak için:
(S81)

❙ Ses Kaynağı

Geçerli ses moduna girer. (S75)

❙ Navigasyon
Arayüz düğmesi ( ENTER ) ENT svici

Giriş Ekranı
Bu ekrandan, çeşitli fonksiyonlara ve
ayar seçeneklerine gidebilirsiniz.
Kontak anahtarını (Açık) veya ACC
konumuna getirdiğinizde, en son
kullandığınız ekranı göreceksiniz.
Giriş ekranına dönmek için: (S28)
Saat

Navigasyon sistemi bulunan modeller

Navigasyon ekranını görünleri.
(Navigasyon Sistemi Kılavuzuna bakınız.)

❙ Telefon

Kullanım Kılavuzu

Motosikletiniz çeşitli fonksiyonları ve
ayarları gösteren çok amaçlı bilgi ekranı
ile donatılmıştır.
• Motosiklet hareket halindeyken bazı
manuel fonksiyonlar ve ayarlar devre
dışı bırakılır veya çalışmaz hale
getirilir. Motosiklet durduruluncaya
kadar gri bir menüyü seçemezsiniz.

Telefon ekranına girer. (110)

❙ Araç Ayarları

Araç ayarlama menüsü ekranına
girer. (32)

❙ Ses Ayarı

Ses ayarlama menüsü
ekranına girer. (77)

❙ Apple CarPlay

Apple CarPlay özelliği bulunduğu zaman
menü simgesi görünür. (107)
İstenilen ayarlama menüsünü seçmek
için: (28)
27

18 GL1800 32MKC800.book

Göstergeler

28 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

(Devam ediyor)

Temel İşlemler

Kullanım Kılavuzu

Orta paneldeki arayüz anahtarını ve
düğmelerini ve / veya sol gidon kolundaki
düğmeleri kullanarak motosikletinizin
çeşitli işlevlerini çalıştırabilir ve
ayarlayabilirsiniz. Ancak, motosiklet
hareket halindeyken bazı işlevleri orta
panel anahtarları/arayüz düğmesi ile
çalıştıramazsınız.

Sol gidon kolundaki 4 yönlü anahtar ile
işlem yapmak için:
Mevcut seçenekleri seçmek için / /
/
düğmelerine basınız. Bazı
menüler yalnızca yukarı ve aşağı işlevini
kullanır.
4 yönlü anahtar

❙ Ayarlama Menüsünü Sonlandırmak için

❙ İstenilen Ayarlama Menüsünü Seçmek için

Önceki ekrana dönmek için:
Orta paneldeki
(Geri) düğmesine
veya sol gidon kolundaki
(Geri)
düğmesine basınız.
Giriş ekranına dönmek için:
Orta paneldeki
(Giriş ekranı)
düğmesine veya sol gidon kolundaki
(Giriş ekranı) düğmesine basınız.

Orta paneldeki arayüz düğmesi ile işlem
yapmak için :
Mevcut seçenekleri seçmek için
düğmesini (Arayüz düğmesi) çeviriniz
veya düğmesini sekiz olası yönde itiniz.

❙ Seçiminizi Kaydetmek için

Orta paneldeki arayüz düğmesi ile
işlem yapmak için :
Seçiminizi ayarlamak için
düğmesine basınız.

Arayüz düğmesi

28

Arayüz düğmesi ( ENTER ) ENT svici

(Geri) düğmesi

(Giriş Ekr.) düğ.

( ENTER )

Sol gidon kolundaki 4 yönlü anahtar ile
işlem yapmak için:
Seçiminizi ayarlamak için 4 yönlü
anahtarın ortasında bulunan ( ENT )
düğmesine basınız.

(Giriş Ekranı) düğ.

(Geri) düğmesi
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Bilgi Çubuğu
Bilgi çubuğunda çeşitli bilgileri (geçerli
ses kaynağı bilgisi, araç bilgisi, yardım
bilgisi veya sistem bilgisi) gösterir.

月曜日

午後７時１７分

Mevcut ses kaynağı bilgisini veya araç
bilgisini değiştirmek için, istenen bilgi
görüntülenene kadar INFO düğmesine
basınız.
Bilgi çubuğundaki bilgiler aşağıdaki
sırayla değişir:

Bilgi Çubuğu

Normalde, INFO düğmeye bastığınızda,
geçerli ses kaynağı bilgisi veya araç
bilgisi görüntülenir.

Geçerli ses kaynağı
bilgisi
Sıfırlanabilir mesafe
ölçer A yakıt tüketimi

Motosikletinizde size bildirilmesi gerekli
bilgiler olduğunda, sadece en yüksek
öncelikli bilgi görüntülenir.
INFO düğmesine basarak görüntülenen
bir bilgiyi kapattığınızda, kontak anahtarı
tekrar (Açık) konumuna getirilinceye
tekrar kadar bu bilgi bir daha
görüntülenmeyecektir.

Kullanım Kılavuzu

Sembol yok

Aşağıdaki durumlarda, bilgi çubuğu
görünecek veya mevcut göstergeden
değişecektir.
• Yararlı bilgiler (S31):
Motosikletinizde, size bildirilmesi
gerekli yararlı bilgiler olduğunda.
• Sistem bilgileri (S31):
Motosikletinizde, size bildirilmesi
gerekli sistem bilgileri olduğunda.

Sıfırlanabilir mesafe
ölçer B yakıt tüketimi
Mevcut
Yakıt Sarfiyatı
Geçen Süre

INFO düğmesi

INFO düğmesine basınız.
devam
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Göstergeler (Devam ediyor)
❙ Araç Bilgileri

Kullanım Kılavuzu
30

Ortalama yakıt sarfiyatı (Sıfırlanabilir mesafe
ölçer A/Sıfırlanabilir mesafe ölçer B) [Fuel
Consumption (Avg.)]
Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin
sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt
sarfiyatını gösterir.
Ortalama yakıt sarfiyatı, bireysel sıfırlanabilir
mesafe ölçerin kilometresine göre
hesaplanacaktır.

Görüntüleme aralığı: 0.1 ila 99.9 L/100 km,
km/L, MPG ( Sadece E tipi ) veya mil/L
( Sadece E tipi)
• 0.1 L/100 km’den az ise, km/L,
MPG ( sadece E tipi) veya mil/L (sadece E tipi)
ya da 99.9 L/100 km’den fazla ise, km/L,
MPG ( sadece E tipi ) veya mil/L
(sadece E tipi): “---” görünür.
• Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B
sıfırlandığında: “--.-” görünür.

月曜日

午後７時１７分

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında
"---" görünürse servis için yetkili
servisinize başvurunuz.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında
çubuk grafik görünürse kontrol için yetkili
servisinize başvurunuz.

Birimi değiştirmek için: (S34)
Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için:

Birimi değiştirmek için: (S34)

(S40)

Mevcut yakıt sarfiyatı [Fuel Consumption
(Inst.)]
Anlık yakıt sarfiyatını çubuk grafik şeklinde
L/100km, km/L,
MPG ( sadece E tipi ) veya mil/L
( sadece E tipi ) olarak görüntüler.

Geçen Süre
Motor çalıştırıldıktan sonra geçen
çalışma süresini gösterir. (saat: dakika)

• 99:59 üstü: 00:00’a döner.

Çubuk grafik

• Hızınız 3 km/s (4mph)’den az
olduğunda: (2) ‘‘mil/s’’ Çubuk grafik
aktif hale gelmez.

Kontak anahtarı
(Kapalı) konumuna
getirildiğinde, geçen süre sıfırlanır.
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月曜日

午後７時１７分

❙ Faydalı bilgiler
Gösterge

GL1800BD/DA

Açıklama

Çözüm

Yürüyüş Hızı modu düğmesine basmadan önce
freni uygulayınız.
Daha fazla bilgi için “Yürüyüş Hızı modu” kısmına
bakınız. (S123)

Araç viteste iken freni uygulamadan marş
düğmesine bastığınızda görüntülenir.

Marş düğmesine basmadan önce vitesi boşa
alınız ( N ) göstergesi yanar) veya fren kolunu
uygulayınız. Daha fazla bilgi için “Motorun
Çalıştırılması” kısmına bakınız. (S118)

Kullanım Kılavuzu

Freni uygulamadan Yürüyüş Hızı modu
düğmesine bastığınızda görüntülenir.

❙ Sistem Bilgileri
Gösterge

Açıklama

Çözüm

Elektrik sistemini açtıktan sonra motosikletinizle
Honda SMART Anahtarı arasındaki iletişim
kesildiğinde görüntülenir.

“Honda SMART Anahtar Sistemi Düzgün
Çalışmadığında” kısmına bakınız. (S198)

Honda SMART Anahtarın pili zayıfladığında
görünür.

"Honda SMART Anahtar Pilinin Değiştirilmesi”
kısmına bakınız. (S184)

31
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月曜日

午後７時１７分

Göstergeler (Devam ediyor)
Araç Ayarları
Araç ayarlarını yapabilirsiniz. Araç
ayarları kontak anahtarı (Açık)
konumunda iken etkinleşir.
Motosiklet hareket halindeyken araç
ayarları devre dışı bırakılır.
Kullanım Kılavuzu

Bir ayar menüsü seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / / /
düğmelerine
basınız. Seçiminizi ayarlamak için veya
ENT düğmesine basınız.

• [Day / Night] (Gündüz/Gece) (S36)
• [Ext. Amp] (Harici Amp.) (S36)
• [EQ1/EQ2] (Equalizer) (S37)
• [Head light opening] (Far yakma) (S37)

Sinyalin otomatik olarak iptal olmasını
etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

olarak iptal et) seçeneğini seçiniz ve

Işığı) (S35)

32

GL1800BD/DA

Rölantide Durma sistemini etkinleştirebilir/
devre dışı bırakabilirsiniz.

❙ Otomatik Olarak İptal Olan Sinyal

!a [Auto cancel turn signal] (Sinyali oto.
Araç ayarları aşağıdakileri içerir:
• [Auto cancel turn signal] (Oto. iptal olan sinyal) (S32)
• [Idling stop] (Rölantide durma) GL1800BD/DA (S32)
• [Suspension preload] (Süs. ön yükü) GL1800/DA (S33)
• [Units] (Birimler) (S34)
• [HSTC] GL1800/DA (P35)
• [Auto Dimmer Meter Illumination] (Oto. Kararmalı Göst. Pan.

❙ Rölantide Durma

ardından veya ENT düğmesine
basarak fonksiyonu seçiniz
(etkinleştirin) veya iptal ediniz (devre
dışı bırakın).
!bÖnceki ekrana veya
Giriş ekranına dönünüz. (S28)
Varsayılan: On (seçili)

!a[Idling stop] (Rölantide Durma)
seçeneğini seçiniz ve ardından
fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek)
veya iptal etmek (devre dışı
bırakmak) için
veya ENT
düğmesine basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: Off (seçili değil)
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❙ Süspansiyon Ön Yükü GL1800/DA
Ön programlı dört ayar arasından seçim
yaparak sürüş koşullarına göre arka
süspansiyon yay ön yükünü otomatik
olarak ayarlayabilirsiniz.

午後７時１７分

Arka süspansiyon ayarlaması
aşağıdaki ayarları sağlar.
Durum simgesi Sürüş koşulları
Yalnızca sürücü
(Minimum ön yük)
Sürücü ve bagaj
Sürücü ve yolcu
Sürücü, yolcu ve
bagaj
(Maksimum ön yük)

!a [Suspension preload] [Süspansiyon

!cSeçiminizi ayarlamak için veya
ENT düğmesine basınız.
uAyar modları arasında geçiş
yaparken INFO 3 ekranındaki
seçili durum simgesi yanıp söner.
Süspansiyon ayarı tamamlandığında
durum simgesi görüntülenir.

Durum simgesi

!d Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)

Kullanım Kılavuzu

Arka süspansiyon yay ön yükü ayarı
yalnızca motosikletiniz durduğunda
değiştirilebilir.

月曜日

Elektriksel Ayarlamalı
Süspansiyon: (S183)

ön yükü] seçeneğini seçin ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

!b Sürüş koşullarına göre ayarı seçmek
için düğmesini çeviriniz veya 4
yönlü anahtarın üstündeki ( / )
düğmelerine basınız.
33
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Göstergeler (Devam ediyor)
❙ Birimler

Yakıt tüketimi, mesafe, sıcaklık ve
hava basıncı için kullanılan birimleri
değiştirebilirsiniz.

月曜日

午後７時１７分

Seçilebilir birimler: L/100km, km/L,
MPG( sadece E tipi ) veya mil/L ( sadece E tipi )
Varsayılan: L/100km ( E tipi hariç) /
MPG ( E tipi)
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

Kullanım Kılavuzu

Ortalama yakıt sarfiyatı [Fuel
Consumption (Inst.)] Mevcut yakıt
sarfiyatı [Fuel Consumption (Inst.)]
birimleri bilgi çubuğunda değiştirilir.

Yakıt Tüketimi Birimini Değiştirmek İçin
[Fuel consumption]

Mesafe Birimi Değiştirmek İçin
[Distance] sadece E tipi
!a [Units] [Birimler] seçeneğini seçin ve
ardından

veya ENT düğmesine basınız.

!b [Distance] (Mesafe) öğesini seçmek için
Sadece E tipi
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
Yakıt tüketimi için "L/100km" veya "km/L"
anahtar üzerindeki / düğmelerine
seçmek istiyorsanız, önceden [Distance]
basınız.
menüsünde "km" seçilmelidir. Mesafe için
!c[Distance] (Mesafe) öğesi seçilmişken,
"Mil" seçildiğinde, "MPG" veya "mil/L"
birimi seçmek için veya ENT
seçilebilir.
düğmesine
basınız.
!a [Units] [Birimler] seçeneğini seçin ve
uMesafe
biriminin
değiştirilmesi ile
ardından
veya ENT düğmesine basınız.
birlikte,
yakıt
tüketimi
birimi
!b [Fuel consumption] (Yakıt tüketimi) seçeneği
otomatik
olarak
"MPG"
veya
seçili iken istenilen birim görününceye
"L/100km"ye değişir.
kadar veya ENT düğmesine basınız.
34

Seçilebilir birim: Mil veya km
Varsayılan: Mil
!d Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)
Sabit hız kontrolü ayarlı hızı ( ), mesafe
ölçer [TOTAL], sıfırlanabilir mesafe ölçer
A/B [TRIP A/B] ve kalan yakıtla gidilecek
mesafe [RANGE] için olan birimler INFO
1 ekranında değiştirilir. Ayrıca, ortalama
yakıt sarfiyatı [Fuel Consumption (Inst.)]
Mevcut yakıt sarfiyatı [Fuel Consumption
(Inst.)] birimleri bilgi çubuğunda
değiştirilir.
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❙ HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü)
GL1800/DA

月曜日

午後７時１７分

❙ Otomatik Kararmalı Gösterge Paneli Işığı
Arka plan ışığı parlaklığını seçebilirsiniz.

HSTC işlevini etkinleştirebilir/devre dışı
bırakabilirsiniz.

!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Ayar aralığı: Seviye 1-8
veya [AUTO]
Varsayılan: [AUTO]

!a [Auto dimmer meter illumination] [Otomatik
!a [HSTC] öğesini seçiniz ve ardından
işlevi seçmek için (etkinleştirme)
düğmesine veya iptal etmek
(devre dışı bırakma) ENT düğmesine
basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

Otomatik Parlaklık Kontrolü: (S230)

Kullanım Kılavuzu

Ekran çok sıcak olduğunda kararabilir.
Parlaklık seviyesi korunamıyorsa Honda
servisine başvurunuz.

kararmalı gösterge paneli ışığı] seçeneğini
seçin ve ardından veya ENT düğmesine
basınız.
!b [AUTO] (Otomatik ayarlama) öğesini veya
istediğiniz seviyeyi seçmek için
düğmesini
çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın üstündeki
( / ) düğmelerine basınız.

Varsayılan: On (seçili)
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
(Torque Control): (S128)

devam
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Göstergeler (Devam ediyor)
❙ Gündüz/Gece

Haritanın görünürlüğünü iyileştirmek için
harita renginin değişme zamanını
seçebilirsiniz.
Sistem, harita rengini seçilen seviyeye
göre otomatik olarak değiştirir.
Kullanım Kılavuzu

[Hold day mode] (Gündüz modunu koru)
seçildiğinde, harita her zaman gündüz
rengi ile görüntülenir.
[Hold night mode] (Gece modunu koru)
seçildiğinde, harita her zaman gece rengi
ile görüntülenir.

月曜日

午後７時１７分

!a [Day / Night] [Gündüz/Gece] öğesini
seçiniz ve ardından
veya ENT
düğmesine basınız.
!b [Hold day mode] (Gündüz modunu koru),
[Hold night mode] (Gece modunu koru)
öğesini veya istediğiniz seviyeyi seçmek
için düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü
anahtarın üstündeki ( / ) düğmelerine
basınız.

!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Ayar aralığı: Seviye 1 - 8, [Gündüz
modunu koru] veya [Gece modunu
koru]
Varsayılan: Seviye 4

36

❙ Harici Amplifikatör

Harici bir amplifikatör bağlandığında ses
çıkışını etkinleştirebilir/devre dışı
bırakabilirsiniz.
Harici bir amplifikatör takmak
istiyorsanız yetkili servise başvurunuz.

!a[Ext. Amp] (Harici amplifikatör) öğesini
seçiniz ve ardından işlevi seçmek için
(etkinleştirme) düğmesine veya
iptal etmek (devre dışı bırakma)
ENT düğmesine basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: Off (seçili değil)
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❙ EQ1/EQ2 (Equalizer)

Aracınızın özelliklerine göre iki
equalizer eğrilerini seçebilirsiniz (4
hoparlör veya 2 hoparlörle
donatılmıştır).

月曜日

午後７時１７分

❙ Farın Açılması

Kontak anahtarı (Açık) konumuna
getirildiğinde farın yanmaya başlamadığını
etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

!a Equalizer eğrisini değiştirmek için
[EQ1] veya [EQ2]'yi seçin ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
•[EQ1]: 2 hoparlörle donatılmış
modeller için
•[EQ2]: 4 hoparlörle donatılmış
modeller için
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

!a [Headlight opening] (Farın açılması)
seçeneğini seçiniz ve ardından
fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek)
veya iptal etmek (devre dışı
bırakmak) için
veya ENT
düğmesine basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: Off (seçili değil)
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月曜日

午後７時１７分

Göstergeler (Devam ediyor)
INFO 1 Göstergesi
Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir mesafe ölçer göstergesi

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı &
Hava sıcaklığı göstergesi

• GL1800/DA Mevcut sürüş mesafesi
[RANGE] & Lastik basıncı
göstergesi ekranı [FR/ RR] (S41)
GL1800B/BD Kalan yakıtla gidilecek
mesafe [RANGE] göstergesi (S41)
• Yakıt göstergesi (S42)

GL1800/DA

Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir mesafe ölçer
göstergesi

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı &
Hava sıcaklığı göstergesi ekranı

Kullanım Kılavuzu

INFO 1 Göstergesinin Değiştirilmesi
İmleci istediğiniz ekrana götürmek için
SEL düğmesine basınız.

Yakıt göstergesi
GL1800/DA Kalan yakıtla gidilecek
mesafe & Lastik hava basıncı
göstergesi ekranı
GL1800B/BD Kalan yakıtla gidilecek
mesafe ekranı

INFO 1 ekranı aşağıdakileri içerir:
• Sabit hız kontrolü ayarlı hızı
ve
Hava sıcaklığı göstergesi [AIR] ekranı
(S39)

• Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir
mesafe ölçer [TRIP A/ TRIP B] ekranı
(S40)
38

SEL düğmesi

SET düğmesi

Mevcut sürüş mesafesi & Lastik
basıncı göstergesi ekranı
SEL düğmesine basınız.
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月曜日

午後７時１７分

❙ Sabit Hız Kontrolü Ayarlı Hızı

GL1800B/BD

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı
Hava sıcaklığı göstergesi ekranı

Sabit hız kontrolü ayarlı hızı (

)

Sabit Hız Kontrolü Ayarlı Hızı (
)
Sabit hız kontrolü için ayarlanan hız
görünür.
Sabit hız kontrolü ayarlı hızı hafızaya
alınmazsa, "---" görüntülenir.
Sabit Hız Kontrolü: (S129)
Hava Sıcaklığı Göstergesi (AIR)
Ortam sıcaklığını gösterir.
Görüntüleme aralığı: −10 ila 50°C
• −11°C’nin altında: “---” görünür.
• 50°C’nin üstünde: 50°C veya 122°F
yanıp söner

Kullanım Kılavuzu

& Hava
Sıcaklığı Göstergesi [AIR] Ekranı
Sabit hız kontrolü ayarlı hızı veya Hava
sıcaklığı göstergesini seçmek için, imleç
sabit hız kontrolü ayarlı hızı ve Hava
sıcaklığı göstergesi ekranında iken SEL
düğmesine basınız.

Sıcaklık değeri, düşük hızlarda yansıyan
sıcaklıktan dolayı yanlış olabilir.
Mesafe Ölçer &
Sıfırlanabilir
mesafe ölçer
ekranı

Kalan yakıtla
gidilecek
mesafe ekranı

SEL
SEL düğmesine
basınız.

Hava sıcaklığı göstergesi
SET düğmesine basınız.

!a İmleci, sabit hız kontrolü ayarlı hızına
ve hava sıcaklık göstergesi ekranına
götürmek için SEL düğmesine basınız.
!b Sabit hız kontrolü ayarlı hızını ve hava
sıcaklık göstergesini seçmek için SET
düğmesine basınız.
39
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Göstergeler (Devam ediyor)
❙ Mesafe ölçer [TOTAL] & Sıfırlanabilir

Kullanım Kılavuzu

mesafe ölçer [TRIP A/B] Ekran
Mesafe ölçeri veya Sıfırlanabilir mesafe
ölçer A veya B'yi seçmek için, imleç
Mesafe ölçer ve Sıfırlanabilir mesafe
ölçer ekranındayken SET düğmesine
basınız.
Mesafe ölçer [TOTAL]

月曜日

午後７時１７分

!a İmleci, mesafe ölçer ve sıfırlanabilir
mesafe ölçer A ve sıfırlanabilir mesafe
ölçer B ekranına götürmek için
SEL düğmesine basınız.
!b Mesafe ölçeri, sıfırlanabilir kilometre
sayacı A ve sıfırlanabilir kilometre
sayacı B’yi seçmek için SET
düğmesine basınız.

❙ Sıfırlanabilir Mesafe Ölçeri ve Ortalama

Yakıt Sarfiyatını sıfırlamak için
Sıfırlanabilir mesafe ölçer A’yı ve ortalama
yakıt sarfiyatını (sıfırlanabilir mesafe ölçer
A esaslı) sıfırlamak için sıfırlanabilir
mesafe ölçer A görünürken SET
düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Mesafe ölçer [TOTAL]
Kat edilen toplam mesafe.
“------” görünürse, servis için yetkili
servinize başvurunuz.
Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B
[TRIP A/B]
Sıfırlanabilir mesafe ölçerin
sıfırlanmasından bu yana kat edilen
mesafe.
Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP B]
Sıfırlanabilir mesafe ölçer [TRIP A]
SET düğmesine basınız.
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“----.-” görünürse, servis için yetkili
servinize başvurunuz.
Sıfırlanabilir mesafe ölçeri
sıfırlamak için: (S40)

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B’yi ve ortalama
yakıt sarfiyatını (sıfırlanabilir mesafe ölçer
B esaslı) sıfırlamak için sıfırlanabilir
mesafe ölçer B görünürken SET
düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
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❙ Kalan Yakıtla Gidilecek Mesafe [RANGE] &
Lastik Basınç Göstergesi [

FR/RR] Ekranı

GL1800B/BD

Sadece kalan yakıtla gidilecek mesafe
görünür.

Kalan yakıtla gidilecek mesafe [RANGE]

午後７時１７分

!a İmleci, kalan yakıtla gidilecek mesafe
ve lastik basınç göstergesi ekranına
götürmek için SEL düğmesine basınız.
!b Kalan yakıtla gidilecek mesafeyi, ön
lastik basınç göstergesi veya arka
lastik basınç göstergesini seçmek için
SET düğmesine basınız.

Kalan Yakıtla Gidilecek Mesafe
[RANGE]
Depoda kalan yakıtla gidebileceğiniz
tahmini mesafeyi gösterir.
Gösterilen mesafe sürüş koşullarına göre
hesaplanır ve her zaman gerçek
gidilebilecek mesafe gösterilemeyebilir.
• İlk ekran: “---” görünür.
• Hesaplanan mesafe 5 km'de az ,se
veya kalan yakıt miktarı 1.0 litrenin
altındaysa (0.26 US gal, 0.22 Imp gal):
“---” görünür.

Kullanım Kılavuzu

GL1800/DA

Kalan yakıtla gidilecek mesafe, Lastik
basınç göstergesi FR veya RR'yi seçmek
için, imleç Kalan yakıtla gidilecek mesafe ve
Lastik basınç göstergesi ekranındayken
SET düğmesine basınız.

月曜日

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında
"---" görünürse, kontrol için yetkili
servisinize başvurunuz.

GL1800/DA

Arka lastik basınç göstergesi [
Ön lastik basınç göstergesi [

RR]

FR]

SET düğmesine basınız.
41

18 GL1800 32MKC800.book

42 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Göstergeler (Devam ediyor)
Lastik Basınç Göstergesi [

FR/RR]

GL1800/DA

Kullanım Kılavuzu

Seçilen lastiğin hava basıncını
görüntüler. Sistem lastik basıncını
yaklaşık 25 km/s’nin altındaki hızlarda
izlememektedir. Belirtilen hıza ulaşılana
kadar "---" görüntülenir.
Görüntüleme aralığı: 0 -405 kPa (0 -59
PSI)
Lastik basıncının doğru okunmasını
sağlamak için her zaman tavsiye
edilen ön/arka lastikleri kullanınız.

Lastik basıncı sıcaklığa bağlı olarak
değiştiği için gösterilen lastik basınçları
sürüş sırasında değişiklik gösterebilir.
Ekranda gösterilen lastik basıncı, lastik
göstergesi ile ölçülen gerçek lastik
basıncından biraz farklı olabilir.
İki değer arasında büyük bir fark varsa
veya lastiği belirlenen basınca şişirdikten
sonra düşük lastik basıncı göstergesi ve
TPMS göstergesi sönmezse, sistemi
yetkili servis tarafından kontrol ettiriniz.
Yukarıda bahsedilen durumlar dışında
"---" görünürse, kontrol için yetkili
servisinize başvurunuz.

❙ Yakıt Göstergesi

Sadece 1. segment yanıp sönmeye
başladığında kalan yakıt: yaklaşık olarak
3,5 L (0.92 US gal, 0.77 Imp gal)
Aynı zamanda düşük yakıt göstergesi
yanar. (S48)

1. (E) segment

Yakıt göstergesi yanıp sönmeyi
tekrarlarsa veya sönerse: (S193)
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月曜日

午後７時１７分

❙ Vites Konumu Göstergesi

INFO 2 Göstergesi
D (AT MODE) göstergesi
Vites konumu
Sürüş modu göstergesi
göstergesi

Yürüyüş Hızı
modu göstergesi

Rölantide Durma
KAPALI

Vites konumu vites konum
göstergesinde aşağıdaki şekilde görünür:
GL1800BD/DA

INFO 2 ekranı aşağıdakileri içerir:
• Vites konumu göstergesi (S43)
• Sürüş modu göstergesi (S44)
• GL1800BD/DA
D (AT MODE) göstergesi ( ) (S44)
• GL1800BD/DA
Rölantide Durma KAPALI göstergesi ( )
(S44)

• GL1800BD/DA
Yürüyüş Hızı modu göstergesi (
(S44)

)

Gösterge

Vites konumu
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
7. vites
Boş vites
Geri vites
İleri vites
Vites değiştirme arızası

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp
sönebilir:
uÖn tekerlek yerden kalktığında.
uMotosiklet ayağı üzerinde dik bir
konumda iken gidon çevrildiğinde.
Bu normaldir. Sistemi yeniden
çalıştırmak için, kontağı (Kapalı)
konumuna, ardından yeniden (Açık)
konumuna getiriniz.

Kullanım Kılavuzu

Vites konum göstergesi

u Kontak (Açık) konumunda iken
motor durdurma anahtarı
(Çalışma)
konumundan
(Durma) konumuna
alındığında " " yanıp söner.
uMotor durdurma anahtarı
(Durma)
konumundayken, kontak (Açık)
konumuna alındığında " " yanıp söner.

Sürüş esnasında vites konumu
göstergesinde " " yanıp sönerse:
(S195)

devam
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月曜日

午後７時１７分

Göstergeler (Devam ediyor)

❙ Sürüş Modu Göstergesi

GL1800/B

Gösterge

Kullanım Kılavuzu

Vites konumu
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
Boş vites
Geri vites
Vites değiştirme arızası

Vites düzgün bir şekilde
değiştirilmediğinde " " yanıp söner.

❙ Yürüyüş Hızı Modu Göstergesi (

“Sürüş Modu" bölümüne bakınız

GL1800BD/DA

(S126)

Yürüyüş Hızı modunda iken yanar.

❙ D (AT MODE) Göstergesi (

)

GL1800BD/DA

AT MODU seçildiğinde yanar.
(S122)

❙ Rölantide Durma KAPALI
Göstergesi (

)

GL1800BD/DA

Kontak (Açık) konumuna alındığında
yanar.
Rölantide durma sistemi kapatıldığında
yanar.
Rölantide Durma sistemi: (S65)

44

Yürüyüş Hızı Modu: (S123)

)
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INFO 3 Göstergesi

午後７時１７分

• GL1800/DA
Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi (

)

(S46)

• GL1800/DA
Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi (

)

(S47)

• GL1800/DA
Süspansiyon ön yük göstergesi (

)

(S47)

❙ Bagaj ve Sele Çantaları

GL1800/DA

Açık İkaz Lambası
Motosikletinizin bagajı ve/veya sele
çantaları açık ise, bileşen(ler)in
segment(ler)i "OPEN" ikaz lambası ile
birlikte yanıp söner.
Bagaj açık GL1800/DA
“OPEN” göstergesi

❙ Hararet Göstergesi (
Süspansiyon
ön yükü göstergesi
Yan ayak Sürücü sele ısıtıcısı
göstergesi göstergesi
Hararet göstergesi

)
Soğutma suyu belirtilen sıcaklığın
üstünde olduğunda, 6. (H) segment yanıp
söner ve hararet göstergesi yanar.

Kullanım Kılavuzu

Bagaj ve Sele Çantaları
açık ikaz lambası
Yolcu sele ısıtıcısı
göstergesi
Elcik ısıtıcısı
göstergesi

月曜日

6. (H) segment
Bagaj segmenti

Sele çantası açık

INFO 3 ekranı aşağıdakileri içerir:
• Hararet göstergesi (
)
(S45)

• Bagaj ve Sele GL1800/DA Çantaları
açık ikaz lambası (S45)
• Yan ayak göstergesi (S46)
• Elcik ısıtıcısı göstergesi (
)
(S46)

Eğer sürüş esnasında 6. (H)
segment yanıp sönerse: (S188)
Tüm segmentler yanıp sönerse:
(S194)

Sol sele çantası
segmenti

Sağ sele çantası
segmenti
45
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Göstergeler (Devam ediyor)
❙ Yan Ayak Göstergesi

Yan ayak indirildiğinde, yan ayak
segmenti "STAND" göstergesi ile birlikte
yanıp söner. Yana ayak yukarı
kaldırıldığından söner.
Yan ayak segmenti

月曜日

午後７時１７分

❙ Elcik Isıtıcısı Göstergesi (

)
Elcik ısıtıcısı açık olduğunda yanar ve
seçilen ısıtıcı seviyesini gösterir. Elcik
ısıtıcısının 5 seviyesi vardır.
Elcik ısıtıcısı göstergesi (

)

Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönerse, kontrol için yetkili servise
gidiniz.
Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için:
(S140)

Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönüyorsa: (S193)

46

(

)

GL1800/DA

Sürücü sele ısıtıcısı açık olduğunda
yanar ve seçilen ısıtıcı seviyesini gösterir.
Sürücü sele ısıtıcısının 5 seviyesi vardır.
Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi (

Kullanım Kılavuzu

“STAND” göstergesi

❙ Sürücü Sele Isıtıcısı Göstergesi

)

Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
söndüğünde, kontrol için yetkili servise
gidiniz.
Sürücü sele ısıtıcısını çalıştırmak için:
(S141)

Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönüyorsa: (S194)
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❙ Yolcu Sele Isıtıcısı Göstergesi (

午後７時１７分

❙ Süspansiyon Ön Yük Göstergesi

)

GL1800/DA

(

)

GL1800/DA

Yolcu sele ısıtıcısı açık iken yanar.
Yolcu Sele Isıtıcısı Göstergesi (

月曜日

)

Seçilen arka süspansiyon yay ön
yükünü gösterir.
Gösterge lambası, ayar modları
arasında geçiş yapılırken yanıp söner.
Kullanım Kılavuzu

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında
gösterge lambası yanıp sönerse,
kontrol için yetkili servisinize
başvurunuz.
Elektriksel Ayarlamalı
Süspansiyon: (S183)
Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönerse, kontrol için yetkili servise
gidiniz.
Yolcu sele ısıtıcısını çalıştırmak için:
(S142)

Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönüyorsa: (S194)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Gösterge Lambaları
Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisinize problemleri kontrol ettiriniz.
Sol sinyal göstergesi

Kullanım Kılavuzu

Düşük lastik basıncı göstergesi
Kontak (Açık) konumuna
alındığında kısa süreli yanar.
Gösterge lambası yanarsa veya
yanıp sönerse: (S191)
TPMS göstergesi
Kontak (Açık) konumuna alındığında
yanar.
Gösterge lambası yanarsa: (S192)

CRUISE MAIN göstergesi
düğmesine (sabit hız kontrolü
ana düğmesi) bastığınızda yanar.
Sabit Hız Kontrolü: (S129)

Düşük yakıt göstergesi
• Kontak (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.
• Yakıt deposunda sadece yedek yakıt olduğunda yanar. Düşük yakıt
göstergesi yandığında kalan yakıt miktarı: 3,5 litre
Gösterge lambası yanarsa: (S134)
48

CRUISE SET göstergesi
Sabit hız kontrolü için bir hız
ayarladığınızda yanar.
Sabit Hız Kontrolü: (S129)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Honda SMART Anahtar göstergesi
Kontak (Açık) konumuna alındığında kısa süre yanar.
Honda SMART Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde:
(S190)

HAVA YASTIĞI göstergesi GL1800DA
Kontak (Açık) konumuna alındığında kısa süre
yanar.
Sürüş esnasında yanarsa: (S192)
Düşük yağ basıncı ikaz
lambası
Kontak (Açık) konumuna
alındığında yanar. Motor
çalıştığında söner.
Motor çalışırken yanarsa:

Kullanım Kılavuzu

Gidon kilidi göstergesi
Gidon kilidi devreye
girdiğinde kısa süre yanar.
Gidon kilidi: (S59)

(S189)

Debriyaj sıcaklığı göstergesi
GL1800BD/DA

Kontak (Açık) konumuna
alındığında kısa süre yanar.
Sürüş esnasında yanıp
sönerse: (S191)

Uzun far göstergesi

PGM-FI (Programlı Yakıt
Enjeksiyonu) Arıza İkaz
Lambası (MIL)
Kontak anahtarı (Açık) konumuna
alındığında kısa süre yanar.
Motor çalışırken yanarsa: (S189)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Göstergeler (devam ediyor)
Tork Kontrolü göstergesi

Sağ sinyal göstergesi

GL1800/DA

• Kontak anahtarı
Kullanım Kılavuzu

(Açık) konumuna
konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık
5 km/s’ye Tork Kontrolünün çalışmaya hazır
olduğunu belirtmek için için söner.

• Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.
Sürüş esnasında yanarsa: (S190)
Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

Yokuşta kalkış desteği (HSA) göstergesi
Kontak anahtarı (Açık) konumuna
alındığında beyaz-sarı yanar. Hızınız
yaklaşık olarak 5 km/s’ye (3 mil/s)
ulaştığında söner.

Yokuşta kalkış desteği: (S132)

Sürüş esnasında sarı yanarsa: (S192)

GL1800/DA

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

Rölantide Durma göstergesi
Boş vites göstergesi
Vites boşta iken yanar.

50

GL1800BD/DA

Kontak anahtarı (Açık) konumuna
alındığında kısa süre yanar.
Rölantide Durma sistemi: (S65)
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２０１７年１１月２７日

午後７時１７分

Park freni göstergesi GL1800BD/DA
Park freni kolunu çözmediğinizi hatırlatmak
için yanar. (S64)

Kullanım Kılavuzu

Kombine ABS Göstergesi
Kontak anahtarı (Açık) konumuna
konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız
yaklaşık olarak 5 km/s’ye (3 mil/s)
ulaştığında söner.
Sürüş esnasında yanarsa: (S189)

月曜日

Hararet göstergesi
Kontak (Açık) konumuna alındığında
kısa süreli yanar.
Sürüş esnasında yanarsa: (S188)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Düğmeler
Orta Panel

Kullanım Kılavuzu

Arayüz düğmesi ( ENTER )
• Mevcut seçenekleri seçmek için
(Arayüz) düğmesini çeviriniz veya
düğmesini sekiz olası yönde itiniz.
• Seçiminizi ayarlamak için
(Enter)
düğmesine basınız.
Temel İşlemler: (S28)
(Giriş Ekranı)
düğmesi
Giriş ekranına dönmek için
basınız. (S28)

INFO düğmesi
Bilgi çubuğunu çok amaçlı bilgi ekranında
görüntülemek için basınız. (S29)

SEL düğmesi
İmleci INFO 1 ekranına
götürmek için basınız. (S38)

(Elcik Isıtıcısı) düğmesi
Elcik ısıtıcısı seviyesini
ayarlamak için basınız. (S140)

52

(Geri) düğmesi
Önceki ekrana dönmek için basınız. (S28)

düğmesi
Ses çıkış kaynağını değiştirmek
için basınız. (S75)

SET düğmesi
İstenilen ekranı seçmek (S38) veya
sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için
basınız. (S40)
(Sürücü sele ısıtıcısı) düğmesi
GL1800/DA

Sürücü sele ısıtıcısı seviyesini
ayarlamak için basınız. (S141)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Kontak
Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitler. Honda
SMART Anahtarının etkinleştirildiğinden (S60) ve
çalışma aralığında olduğundan emin olunuz. (S61)

(Kapalı)

(Kilitli)

Gidonu kilitler (S59)

(Kapalı)

ACC
Kullanım Kılavuzu

(Kilitli)

(Açık)

Motoru kapatır.

(Açık)
Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

ACC
Müzik sistemi ve diğer aksesuarlar için elektrik
sistemini açar.
: Kontak anahtarını saat yönünde çevirme.
: Kontak anahtarını saatin aksi yönünde çevirme.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Düğmeler (devam ediyor)
Sol gidon kolu
GL1800BD/DA

Kullanım Kılavuzu

Far kolu
•
: Uzun far
•
: Kısa far
•
: Uzun farları
yakıp söndürür.
VOL kolu

Müzik sistemi ses
seviyesini ayarlamak
için yukarı veya aşağı
doğru itiniz. (S75)

•

(Ses Kontrol) düğmesi

Bir çağrıyı almak, reddetmek veya
sonlandırmak için basınız (S110)

• Apple CarPlay varsa, Siri

özelliğini başlatır. (S109)

4-yönlü /anahtar/ ENT düğmesi
Vites büyütme düğmesi (+)
• Mevcut seçenekleri seçmek için 4 yönlü
• Vites büyütmek için çekiniz. (S122)
düğmeye /
yönlerinde basınız. • Yürüyüş Hızı modunda motosikleti
/
/
• Seçiminizi ayarlamak için ENT düğmesine basınız. (S28) ileriye doğru hareket ettirmek için
Ön cam ayar kolu
Ön cam yüksekliğini ayarlamak için
yukarı veya aşağı doğru itiniz. (S143)

çekiniz. (S123)

(Giriş ekranı) düğmesi
Giriş ekranına dönmek için
basınız. (S28)
(Geri) düğmesi
Önceki ekrana dönmek
için basınız. (S28)
Vites küçültme düğmesi (-)
• Vites küçültmek için basınız. (S122)
• Ses modunu değiştirmek için basınız. (S75)
• Yürüyüş Hızı modunda motosikleti
• Özel modu etkinleştirmek/iptal etmek için
(Kaynak/Özel Mod) düğmesi

basınız ve basılı tutunuz. (S93)

geriye doğru hareket ettirmek için
basınız. (S123)

Yürüyüş Hızı modu düğmesi
Korna düğmesi
Yürüyüş Hızı moduna girmek için basınız. (S123)
Sinyal düğmesi
• Dönüş tamamlandıktan sonra sinyal otomatik olarak kapanacaktır.
• Şerit değiştirme için kullanıldığında, sinyal 7 saniye veya 120 m sonra otomatik olarak kapanır.
u Düğmeyi içeri doğru bastırarak sinyali manuel olarak iptal edebilirsiniz
u Bazı durumlarda, sinyalin kapanma zamanı değişiklik gösterir.
u Doğru otomatik iptal işlemi için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.
Sinyal otomatik iptal özelliğini etkinleştirmek veya iptal etmek için: (S32)
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２０１７年１１月２７日

GL1800/B

VOL kolu

Müzik sistemi ses
seviyesini ayarlamak
için yukarı veya
aşağı doğru itiniz.
(S75)
(Ses Kontrol) düğmesi

•
•

Bir çağrıyı almak, reddetmek

veya sonlandırmak için basınız.
(S110)
Apple CarPlay varsa, Siri
özelliğini başlatır. (S109)

午後７時１７分

4-yönlü /anahtar/ ENT düğmesi
• Mevcut seçenekleri seçmek için 4 yönlü
düğmeye /
yönlerinde basınız.
/
/
• Seçiminizi ayarlamak için ENT düğmesine basınız. (S28)
gQFDPD\DUNROX
gQFDP\NVHNOL÷LQLD\DUODPDNLoLQ
\XNDUÕYH\DDúD÷ÕGR÷UXLWLQL](143)
*LULú(NUDQÕ G÷PHVL
*LULúHNUDQÕQDG|QPHNLoLQEDVÕQÕ] (28)
*HUL G÷PHVL
gQFHNLHNUDQDG|QPHNLoLQEDVÕQÕ] (28)

Kullanım Kılavuzu

Far kolu
•
: Uzun far
•
: Kısa far
•
: Uzun farları
yakıp söndürür.

月曜日

.D\QDNg]HO0RG G÷PHVL
• 6HVPRGXQXGH÷LúWLUPHNLoLQEDVÕQÕ] (75)
• g]HOPRGXHWNLQOHúWLUPHNLSWDOHWPHNLoLQEDVÕQÕ]YHEDVÕOÕWXWXQX](93)
*HULYLWHVPRGXG÷PHVL
Geri vites moduna girmek için basınız (125)

Korna düğmesi

Geri vites düğmesi
Düğmeye bastığınızda motosikletiniz geri vites modunda geri gidecektir. (S125)
Sinyal düğmesi
• Dönüş tamamlandıktan sonra sinyal otomatik olarak kapanacaktır.
• Şerit değiştirme için kullanıldığında, sinyal 7 saniye veya 120 m sonra otomatik olarak kapanır.
u Düğmeyi içeri doğru bastırarak sinyali manuel olarak iptal edebilirsiniz
u Bazı durumlarda, sinyalin kapanma zamanı değişiklik gösterir.
u Doğru otomatik iptal işlemi için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.
Sinyal otomatik iptal özelliğini etkinleştirmek veya iptal etmek için: (S32)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Düğmeler (devam ediyor)
Sağ gidon kolu
GL1800BD/DA

MODE düğmesi
Sürüş modunu değiştirir. (S126)

Kullanım Kılavuzu

Motor durdurma anahtarı/
Marş düğmesi
Normalde
(Çalışma)
konumunda olmalıdır.
u Acil durumda, motoru durdurmak
için
(Durma) konumuna alınız.
u Motoru çalıştırmak için marş
düğmesine basınız. (S118)

A/M düğmesi
AT MODU İle MT
MODU arasında geçiş
yapar. (S122)

N düğmesi
Vitesi boşa alır.
(S122)

Dörtlü flaşör düğmesi
Kontak anahtarı (Açık) konumunda
olduğunda değiştirilebilir. Kontak
anahtarının konumuna bakılmadan
kapatılabilir.
u Kontak anahtarı (Kapalı) veya
(Kilitli) konumundayken, dörtlü
flaşörlerin açılmasının ardından
sinyaller yanıp sönmeye devam
eder.
56

Rölantide durma düğmesi
u Motor çalışırken Rölantide
Durma sistemini açmak veya
kapatmak için basınız.

D düğmesi
Vitesi AT modunda sürüş
(P65)
için değiştirir. (S122)
Sabit hız kontrol kolu
Yukarı veya aşağı doğru
iterek hızı ayarlayınız veya
ayarlı hızı seçiniz. (S129)
Sabit hız kontrolü ana düğmesi
Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek
için basınız. (S129)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

GL1800/B

MODE düğmesi

Sürüş modunu değiştirir. (S126)

Kullanım Kılavuzu

Dörtlü flaşör düğmesi
Kontak anahtarı (Açık)
konumunda olduğunda
değiştirilebilir. Kontak anahtarının
konumuna bakılmadan kapatılabilir.
u Kontak anahtarı (Kapalı) veya
(Kilitli) konumundayken, dörtlü
flaşörlerin açılmasının ardından
sinyaller yanıp sönmeye devam
eder.

Motor durdurma anahtarı/
Marş düğmesi
Normalde
(Çalışma) konumunda
olmalıdır.
u Acil durumda, motoru durdurmak
için
(Durma) konumuna alınız.
u Motoru çalıştırmak için marş
düğmesine basınız. (S118)

Sabit hız kontrol kolu
Yukarı veya aşağı doğru
iterek hızı ayarlayınız veya
ayarlı hızı seçiniz. (S129)
Sabit hız kontrolü ana düğmesi
Sabit hız kontrol sistemini etkinleştirmek için
basınız. (S129)
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Düğmeler (devam ediyor)
Yolcu selesi

Honda SMART Anahtarı

Kullanım Kılavuzu

AÇMA/KAPATMA düğmesi
Bu düğme, Honda SMART
Anahtarı sistemini etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak ve
ayrıca etkinleştirme durumunu
onaylamak için kullanılır. (S60)

LED
LED, Honda SMART
Anahtar Sisteminin
mevcut durumunu size
bildirir. (S60)
(Yolcu sele ısıtıcı) düğmesi
GL1800/DA

Yolcu sele ısıtıcısı seviyesini ayarlamak için
çeviriniz. (S142)

KİLİT AÇMA düğmesi
Bagajı, sele çantalarını
(P135) ve gövde cebini kilidini
açmak için bu düğmeye
basınız. (P136)

Geri yanıt düğmesi
Elektrik sistemini kapalı iken
düğmeye basıp basılı
tuttuğunuzda, motosikletiniz
sinyal lambalarını yakıp
sönerek yerini size bildirir.
(S63)
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２０１７年１１月２７日

Gidon Kilidi

!b

!a !c

Kontak
anahtarı

午後７時１７分

❙ Kilitleme

a Kontak anahtarını (Kapalı)
konumuna alınız. (S53)
b Gidon kollarını tamamen sola veya
sağa çeviriniz.
c Kontak anahtarını saatin aksi yönünde
çeviriniz.
u Gidon kilidi göstergesi kısa süre
yanar ve gidon otomatik olarak
kilitlenir.
u Gidon kilidi göstergesi yanıp
sönerse ve alarm çalarsa, gidon
sola veya sağa tamamen
çevrilmediğinden tam olarak
kilitlenmemiş demektir.
Bu durumda, gidon kollarını sola
veya sağa doğru tamamen
çeviriniz, ardından kontak
anahtarını saat yönünün tersine
çeviriniz (Ayrıca alarm çalarken de
gidon sağa veya sola tamamen
çevrilerek kilitlenebilir).

Gidon kilidi göstergesi

❙ Kilit açma

!a Honda SMART Anahtarının
etkinleştirildiğinden (P60) (S.60)
ve çalışma aralığında olduğundan
emin olunuz. (P61)

Kullanım Kılavuzu

Hırsızlığı önlemek için, motosikletinizi
park ettiğinizde gidonu kilitleyiniz.
U-şekilli bir tekerlek kilidi veya benzer
bir aparat kullanmanız da tavsiye edilir.
u U-şekilli bir tekerlek kilidi veya benzer
bir aparat kullanırken tekerleklere
zarar vermemeye dikkat ediniz.

月曜日

! Kontak anahtarını saat yönünde
b
çeviriniz.
u Gidonun kilidi otomatik olarak
açılacaktır.
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月曜日

午後７時１７分

Honda SMART Anahtar SİSTEMİ

Kullanım Kılavuzu
60

Honda SMART Anahtar sistemi
motosikleti çalıştırmanıza izin verir.
Sistem, kayıtlı Honda SMART Anahtarı
olduğunu doğrulamak için motosiklet ile
Honda SMART Anahtarı arasında iki
yönlü bir kimlik doğrulama işlemi
gerçekleştirir.
Honda SMART Anahtar sistemi düşük
yoğunluklu radyo dalgaları
kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi
cihazları etkileyebilir.

Honda SMART Anahtar Sisteminin
Etkinleştirilmesi veya Devreden
Çıkarılması

LED

❙ Sistemini Etkinleştirmek veya

Devreden Çıkarmak için
AÇMA/KAPATMA düğmesine basınız ve
1 saniyeden uzun bir süre basılı tutunuz.

❙ Honda SMART Anahtar Anahtar

Sisteminin Durumunu Kontrol
Etmek için
AÇMA/KAPATMA düğmesine 1
saniyeden daha kısa süre basınız.
Honda SMART Anahtarın LED’i durumu
gösterecektir.
Honda SMART Anahtarının LED’i:
Honda SMART
3 defa yanıp
Anahtar sisteminin
söndüğünde:
(devreye girme) kimlik doğrulaması
yapılabilir.
Honda SMART
Kısa süreli
yandığında:
Anahtar sisteminin
(devreden
kimlik doğrulaması
çıkma)
yapılamaz.

AÇMA/KAPATMA
düğmesi
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２０１７年１１月２７日

Çalışma Aralığı

• Honda SMART Anahtarın pil
zayıfladığında veya bittiğinde.
• Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik
santralleri, radyo istasyonları veya
havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları
veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
• Honda SMART Anahtarını, dizüstü
bilgisayar veya telsiz veya cep
telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı
ile birlikte taşıdığınızda.
• Honda SMART Anahtarı metal
nesnelerle temas ettiğinde veya
metal nesnelerle örtüldüğünde.

午後７時１７分

Sistem, Honda SMART Anahtarı
şekilde gösterilen taralı alan içinde
olduğunda çalıştırılabilir.

Duvarın veya pencerenin diğer tarafında
olsanız bile, Honda SMART Anahtarınız
motosikletinizin çalışma aralığındaysa,
kontağı açabilir ve motoru
çalıştırabilirsiniz. Motosikletinizden
uzakta olacaksanız, ancak Honda
SMART Anahtarınız sistemin çalışma
aralığı içinde olacaksa, Honda SMART
Anahtar sistemini devre dışı bırakınız.
Honda SMART Anahtar Sisteminin
Etkinleştirilmesi veya Devreden
Çıkarılması (S60)

devam

Kullanım Kılavuzu

Honda SMART Anahtar sistemi düşük
yoğunluklu radyo dalgaları
kullanmaktadır. Bu nedenle, çalışma
aralığı daha da genişleyebilir veya
daralabilir veya Honda SMART Anahtar
sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün
çalışmayabilir.

月曜日
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午後７時１７分

Honda SMART Anahtar Sistemi (Devam ediyor)
Honda SMART Anahtarına sahip herkes,
Honda SMART Anahtarının sistemin
çalışma aralığı içerisinde olması
durumunda aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirebilir:

Kontak Anahtarının Kullanılması

Kullanım Kılavuzu

❙ Elektrik Sistemini Etkinleştirmek için
Gidon kilidini açma (S59)
a Honda SMART Anahtarının
Elektrik sistemini devreye sokma (S62)
etkinleştirildiğinden ve çalışma
Motoru çalıştırma (S118)
aralığında olduğundan emin
Müzik sistemini (S71) ve diğer
olunuz. (S61)
aksesuarları çalıştırma.
b Kontak anahtarını (Açık)
• Bagajı, sele çantalarını ve gövde
konumuna alınız. (S53)
cebini açma (S135)
uElektrik sistemi devreye girer ve
motor çalıştırılabilir.
Motosiklete bindiğinizde ve motosikletten
indiğinizde veya sürüş sırasında Honda
SMART Anahtarını daima yanınızda
bulundurmalısınız.
Honda SMART Anahtarı
•
•
•
•

Honda SMART Anahtarını bagaja GL1800/DA
, sele çantalarına, siper muhafazasına
( GL1800DA hariç ) veya gövde cebine
koymayınız.
Kontak anahtarı (Açık) konumunda ise
motosiklet, doğrulanmış bir Honda
SMART Anahtarı olmayan bir kişi
tarafından bile çalıştırılabilir.
62

Motosikletinizin yanından ayrıldığınızda
kontak anahtarını (Kapalı) konumuna
getiriniz ve gidonu kilitleyiniz. (S62)

❙ Elektrik Sistemini Kapatmak için
!a Kontak anahtarını (Kapalı) veya
(Kilitli) konumuna alınız. (S53)
u Ön cam otomatik olarak
en alçak pozisyona geçer.
!b Honda SMART Anahtar
(61) ile birlikte motosikletten
uzaklaşınız veya Honda SMART
Anahtar sistemini devre dışı bırakınız.
(S60)

Her zaman kontak anahtarının
konumunda olduğundan emin olunuz.

Honda SMART Anahtar Sistemi
Düzgün Çalışmıyorsa (S198)
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Geri Yanıt Sistemi

Geri yanıt sistemi düşük yoğunluklu
radyo dalgaları kullanmaktadır. Kalp
pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

Geri yanıt
düğmesi

午後７時１７分

❙ Çalışması

Honda SMART Anahtarındaki geri yanıt
düğmesini basılı tutunuz.
u Kontak anahtarı (Açık) konumunda
iken geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 30 günden uzun süre
(Kapalı) veya (Kilitli) konumunda
bırakılırsa, geri yanıt sistemi
çalışmayacaktır.
Sistem devreye girdiğinde, motosiklet
geri yanıt düğmesine basılarak bir sinyal
aldığında, sistemin aktivasyonu 30 gün
uzatılır.

Kullanım Kılavuzu

Geri yanıt sistemi, motosikletin yerini
bulmak ve Honda SMART anahtar
sisteminin immobilizer işlevinin
etkinleştirildiğini bildirmek için kullanılan
bir cihazdır. Kontak anahtarı (Kapalı)
veya (Kilitli) konumunda iken Honda
SMART Anahtarındaki geri yanıt
düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda,
motosikletiniz sinyal lambalarını yakıp
söndürerek yerini ve immobilizer işlevinin
etkinleştirildiğini size bildirir.

月曜日

Sistemi sıfırlamak için kontak anahtarını
(Açık), ardından tekrar (Kapalı)
konumuna alınız.
u Kontak anahtarını (Açık) konumuna
almak için (S53)
UYARI
Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geri
yanıt sistemi çalışmayabilir.
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午後７時１７分

Park Freni
Park Freni Kolu
GL1800BD/DA

Kullanım Kılavuzu

Park ederken ve motor ısınırken park
freninin uygulanmış olduğundan emin
olunuz.
u Motosikleti kullanmaya başlamadan
önce park freni kolunun
çözüldüğünden emin olunuz.
Park frenini uygulamak için:
Arka tekerleği kilitlemek için ön fren
kolunu sıkınız ve park freni kolunu
geriye doğru çekiniz.
uPark freni düzgün ayarlanmazsa park
freni kilidi çalışmayacaktır.

Ön fren kolu

Park
freni kolu

Sıkın

Uygulama:

Çözme:
Çekin

Hafif
çekin

(S177)

Park frenini çözmek için:
Kolu hafifçe çekerken park freni kolunu
serbest bırakınız.
u Sürüşten önce, park freni göstergesinin
kapalı olup olmadığını kontrol ediniz
ve park freninin tamamen serbest
bırakıldığından emin olunuz, böylelikle
arka tekerlekte çekme olmaz.
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Rölantide Durma Sistemi
GL1800BD/DA

Rölantide Durma Sistemi, bir kavşakta
beklerken vs. motosikleti rölantide
durma konumuna alarak yakıt tüketimini
ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olmak
için tasarlanmıştır.

Marş/Rölantide durma düğmesi

Rölantide Durma göstergesi

Rölantide Durma sistemini, Marş/
Rölantide Durdurma düğmesini veya çok
amaçlı bilgi ekranındaki ayar menüsünü
kullanarak açınız veya kapatınız.
(S32)

Marş/Rölantide Durma düğmesine her
bastığınızda, Rölantide Durma sistemi
açılıp kapanır.
Kontak anahtarı (Kapalı) ve sonra
(Açık) konuma getirildiğinde Rölantide
Durma sisteminin durumu (açık veya
kapalı) korunur.

Rölantide Durma KAPALI Göstergesi

Kullanım Kılavuzu

Rölantide Durma Sisteminin Açılıp
Kapatılması

• AÇIK: Rölantide Durma KAPALI
göstergesi yanmaz.
u Rölantide durma göstergesi,
Rölantide Durma sistemi sürüş
sırasında motoru durdurmaya hazır
hale geldiğinde yanar. Motor,
Rölantide Durma sistemi tarafından
durdurulduğunda Rölantide durma
göstergesi yanıp söner.
• KAPALI: Rölantide Durma KAPALI
göstergesi yanar.
uRölantide Durma sistemi kapalı iken
Rölantide Durma KAPALI göstergesi
yanar.
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Rölantide Durma Sistemi (devam ediyor)

Kullanım Kılavuzu

Rölantide Durma Sistemini
Etkinleştirme
Rölantide Durma sistemi devrede iken
aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde
Rölantide Durma sistemi motoru
durdurmaya hazır hale gelir ve Rölantide
Durma sistemi göstergesi yanar.
• Motor yeterince ısındığında
• Motosiklet 10 km/s'nin üstündeki bir
hızda sürüldüğünde.

Rölantide Durma Göstergesi
Yanmadığında: (S196)
Motorun Rölantide Durma Sistemi
tarafından durdurulması
Rölantide Durma sistemi devrede iken
gazı tamamen kapattığınızda ve aracı
durdurduğunuzda motor durur ve
Rölantide Durma göstergesi yanıp söner.
Rölantide Durma göstergesi

66

uMotor, Rölantide Durma sistemi
tarafından durdurulurken, Marş/
Rölantide durma düğmesine
basarsanız, Rölantide Durma sistemi
devre dışı bırakılır ve motor yeniden
çalıştırılır.
u Motor Rölantide Durma sistemi
tarafından durdurulduktan sonra
aşağıdaki koşullar oluşursa motor
yeniden çalıştırılacaktır.
- Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
devreye girdiğinde.
- Vites boşa alındığında (N
düğmesine basılarak).
- Motosiklet 5 km/s ya da daha yüksek
hızda hareket ettirildiğinde.
- Akü belirtilenden daha fazla
boşaldığında.
uAşağıdaki koşullarda, motor Rölantide
Durma sistemi tarafından durdurulmaz.
- Sürücü motosiklete binmediğinde.
- Vites boşta (N) olduğunda.
- Akü zayıf olduğunda veya akünün
sıcaklığı düşük olduğunda.
- Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
çalıştığında.

Rölantide Durma Sistemi İle İlgili
Emniyet Tedbirleri
Rölantide Durma Göstergesi yanıp
sönerken motosikletin yanından
ayrılmayınız. Motosikletin yanından
ayrıldığınızda, daima kontağı (Kapalı)
konumuna alınız.
uMotor Rölantide Durma sistemi
tarafından kapatılmışken, seleyi
elleriniz ya da vücudunuzla
bastırmayınız ve selenin üzerine,
motosikletin üzerinde oturan
sürücüden başka bir ağırlık
bindirmeyiniz.
Sürücü motosiklete binmese bile,
sele üzerinde yük varken gaz
kelebeği açıldığında veya akü
zayıfladığında motor beklenmedik
şekilde yeniden çalışacaktır.

Motor, Rölantide Durma
Göstergesi Açıkken Rölantide
Durma Sistemi Tarafından
Durdurulmadığında: (S196)
UYARI
Rölantide Durma Sistemi tarafından uzun
süre durdrulmak akünün boşalmasına sebep
olabilir.
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u Gösterge lambası yanıp sönmüyorsa,
gaz kelebeğini açsanız bile Rölantide
Durma sistemi ile motoru yeniden
çalıştıramazsınız.
u Motor Rölantide Durma sistemi
tarafından durdurulmuşken aşağıdaki
durumlarda, Rölantide Durma
göstergesi yanıp sönme durumundan
kapalı duruma değişir ve gaz
kelebeğini açsanız bile motoru
yeniden başlatamazsınız.
- Yan ayak indirildiğinde
- Motosiklet devrildiğinde
- Sürücü yaklaşık 3 dakika kadar
motosikletin üzerinde oturmadığında

午後７時１７分

Rölantide Durma göstergesi yanıp
sönmediğinde motoru yeniden
çalıştırmak için vitesi boşa alınız ve
Marş/Rölantide Durma düğmesine
basınız. (Boş Vites haricinde motoru
yeniden çalıştırmak için fren kolunu
sıkıca uygulayınız ve ardından Marş/
Rölantide Durma düğmesine
basınız.)
u Aşağıdaki durumlarda motor, gaz
kelebeği açılmadan çalışır.
- Rölantide Durma sistemi açık
konumundan kapalı konumuna
değiştirildiğinde
- Vites boşa (N) alındığında
- Yokuşta durdurulmuşken frenler
çözülerek motosiklet hareket ettiğinde
- Akü zayıf iken
• Motoru tekrar çalıştırmadan birkaç
saniye önce, Rölantide Durma
göstergesi hızlı bir şekilde yanıp
söner. Motor yeniden çalıştırıldıktan
sonra, Rölantide Durma göstergesi
kapanır ve sistem, akü voltajı
normale dönünceye kadar çalışmaz.
• Aküyü bir yetkili servisine
kontrol ettiriniz.

- Frenler sıkıca uygulanmışken
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA)
sistemi devreye girdiğinde

❙ Gaz Kelebeği Açık Olduğu

Halde Motor Çalışmadığında:
(S197)

Kullanım Kılavuzu

Motorun Yeniden Çalıştırılması
Rölantide Durma göstergesinin yanıp
söndüğünü kontrol ediniz ve ardından
gaz kelebeğini açınız.
Sürücü motosiklete binmemişse motor
çalışmayacaktır.
Motoru yokuşta çalıştırırken,
motosikletin hareket etmeye başladığını
hissettiğinizde frenleri çözünür.

月曜日
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Hava Yastığı Sistemi
GL1800DA

Kullanım Kılavuzu
68

Hava Yastığı Sistemi, ciddi önden
darbelerde, sürücünün baş ve
vücudunun üst kısmına gelebilecek
darbelerin kuvvetini azaltmaya yardımcı
olabilir.
Emniyet tedbirleri için “Hava Yastığı
Sistemi” kısmına bakınız. (S15)

Önden Çarpışmalarda Yaralanmalar
Nasıl Olur
“HIZ ÖLDÜRÜR” derler. Ancak bütün
motosiklet yaralanmaları yüksek hızda
meydana gelmiyor ve yaralanmalara yol
açan sadece hız değil.
Aslında bir çarpışmada meydana gelen
yaralanmaların ana nedeni, sürücünün
başka bir araç veya zemin gibi bir
nesneye çarpması sonucu aniden
yavaşlamasıdır. Çünkü “önemli olan ne
kadar hızlı gittiğiniz değil, ne kadar sert
çarptığınızdır.”
Örneğin, bir motosiklet ve sürücüsü park
halindeki bir araca 50 km/s’lik hızla
çarparsa neler olabileceğini düşünün.

• 50 km/s’lik bir hızda, duran bir araca
yandan çarptığında motosiklet
saniyenin 1/10’u kadar bir sürede
duracaktır, bu süre neredeyse bir göz
kırpması sırasında geçen süre kadardır.
Hava yastığı yoksa, sürücü önündeki
araca ya da zemine çarpıp duruncaya
kadar ileriye doğru 50 km/s hızla
harekete devam eder ve bu da çok
ciddi veya ölümcül yaralanmalara
sebep olabilir.
• Aynı durumda hava yastığı olan bir
motosiklette, hava yastığı sürücünün
ileri fırlama hareketini yavaşlatır ve
kinetik enerjisinin bir kısmını emer.
Sonuç olarak, sürücü araca ve/veya
zemine daha düşük bir hızla ve daha az
bir kuvvetle çarpar ve bu çarpışma
sonrası hayatta kalma şansı artar.

*Kinetik enerji (KE) hareket enerjisidir. Bir motosiklet
sürücüsü için kinetik enerji, sürücünün kütlesi
(m) veya ağırlığı ile onun hızının (v) birleşimidir.
Matematiksel olarak,, KE = (m x v2)/2’dir. Saatte
50 km/s hızla giden motosiklet sürücüsünün
kinetik enerjisi saatte 24 km/s hızla gidenden
dört kat fazladır. 72 km/s hızda, dokuz kat
fazladır.
100 km/s hızda, on altı kat fazladır.

• Sert bir bariyere saatte 50 km/s hızla
çarpmak çok ciddi görülmeyebilir ama
sürücü için bunun etkisi üç katlı bir
binanın tepesinden kaldırıma
çakılmaya eşdeğerdir.
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Hava Yastığı Sistemi Parçaları

Motosikletinizin hava yastığı sistemi
şunları içerir: Sürücü selesinin ön
tarafındaki saklanan hava yastığı
AIRBAG olarak işaretli bir AIRBAG
kapağın altındadır.

Kontrol ünitesi darbe sensörlerinden
alınan verileri değerlendirir ve hava
yastığının açılıp açılmayacağına karar
verir.

午後７時１７分

Hava Yastığı

Kullanım Kılavuzu

Önden çarpışmalar esnasında
yavaşlamanın hızını ölçen darbe
sensörleri, ana şasinin sağ ve sol sağ
tarafında sürücü selesinin altında
bulunur.

月曜日

AIRBAG işareti
Darbe sensörü
Kontrol ünitesi

Kontak anahtarı (Açık) konumuna alınır
alınmaz sistem sensörler, kontrol ünitesi,
hava yastığı şişiricisi ile ilgili bilgileri
sürekli olarak izler.

Darbe sensörü
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午後７時１７分

Hava Yastığı Sistemi (Devam ediyor)
Hava Yastığı Sistemi Nasıl Çalışır

Kullanım Kılavuzu

Önden darbe aldıysanız, darbe
sensörleri aracın yavaşlamasını tespit
edecek ve bu bilgileri kontrol ünitesine
gönderilecektir.
Yavaşlama hızı yeterince yüksekse,
kontrol ünitesi hava yastığının hemen
şişmesi için sinyal verecektir.
Sürücünün kafası ve üst gövdesi hava
yastığına baskı uyguladığında, hava
yastığı alt kısmında bulunan
havalandırma deliklerinden derhal
açılmaya sönmeye başlar.
Hava yastığı sürücünün ileri hareketini
yavaşlatır ve kinetik enerjisinin bir
kısmını emer.
Sürücü sonunda araçtan ayrılır ve
karşıdaki nesneye veya zemine çarpar.
Sürücünün ileri hızı ve darbenin sonucu
oluşan kuvvet, hava yastığının olmadığı
durumlardan çok daha düşük olur.
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Hava Yastığı Sisteminin Bakımı
Hava Yastığı

Havalandırma Delikleri

Hava yastığı sisteminiz iyi korunmuştur.
Yağmur, kar veya aşırı sıcaklığa karşı
herhangi bir önlem almak zorunda
değilsiniz.
Hava yastığı sisteminiz bakım
gerektirmez ve bu sistemlerde bakımını
sizin yapabileceğiniz bir parça
bulunmaz. Ancak, aşağıdaki durumlarda
motosikletinizi bir Honda yetkili servisi
tarafından kontrol ettirmeniz gerekir:
• AIRBAG gösterge lambası sistemle ilgili
olası bir arızaya karşı sizi uyardığında.
Kontak anahtarını (Açık) konumuna
getirdiğinizde, gösterge panelinde
bulunan gösterge lambası kısa süre
yanmalıdır. Yanmazsa veya yanarsa ve
yanmaya devam ederse ya da sürüş
esnasında yanarsa, hava yastığı
ihtiyacınız olduğunda açılmayabilir.
• Hava yastığı şişerse açılan hava
yastıkları kontrol ünitesi ve diğer ilgili
parçalarla birlikte değiştirilmelidir.
Hava yastıklarını kendiniz sökmeye ve
değiştirmeye kalkışmayınız. Bu, yetkili
bir Honda servisi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
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Müzik Sistemi
Müzik Sisteminiz Hakkında

Müzik sisteminin AM/FM radyo çalma
özelliği bulunmaktadır. Ayrıca USB flash
bellekleri ve iPod, iPhone ve Bluetooth®
cihazlarını da çalabilir.

午後７時１７分

• Hiçbir durumda, müzik cihazlarının ve
USB flash belleklerin kullanılmasından
dolayı meydana gelen herhangi bir
hasar ya da sorundan Honda sorumlu
olmayacaktır.
• iPhone, iPad, iPad Air, iPad Mini,
iPod, iPod touch, iPod classic, iPod
shuffle ve iPod nano Apple Inc.
Firmasının ticari markalarıdır.
• Bluetooth® işareti ve logoları Bluetooth
SIG, Inc.’in ticari markalarıdır ve
Honda Motors Co., Ltd.’nin bu tür
işaretleri herhangi bir şekilde
kullanması lisanslıdır.
• Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar,
sahiplerinin mülkiyetindedir

Kullanım Kılavuzu

Müzik sistemini sol gidon kolunda
bulunan düğmeler ve orta paneldeki
düğmeler ile kumanda edebilirsiniz.
Ancak, motosiklet hareket halindeyken
bazı işlevleri orta panel anahtarları/
arayüz düğmesi ile çalıştıramazsınız.
• Yerel yasalar, araç kullanırken elde
taşınan elektronik cihazların
kullanımını yasaklayabilir.
• Müzik sistemi düğmelerini ve
kumandalarını yalnızca güvenli
olduğunda kullanınız.
• Ses seviyesini, kornaların ve acil
durum araçlarının duyulmasına izin
verecek bir seviyeye ayarlayınız.
• Bazı müzik cihazları, USB flash bellekler
ve Bluetooth® müzik cihazları
uyumlu olmayabilir.
• Müzik cihazları, USB flash bellekler
ve Bluetooth® müzik cihazlarının
kullanım riski size aittir.

月曜日
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午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)
Müzik Sistemi Parça Yerleri
iPhone/Mobil
telefon/
Bluetooth® müzik
cihazı vs.

iPhone/Mobil
telefon, vs.
Arka hoparlörler

Kullanım Kılavuzu

Bluetooth® bağlantısı (P86)
Ana Bluetooth® anteni
Ön hoparlörler

iPod/USB dijital
müzik çalar/USB
flash bellek, vs.

Radyo anteni
Orta panel
USB bağlantısı
(S100)

USB konnektörü*1
Müzik sistemi

Çok amaçlı bilgi
ekranı

Arka Bluetooth® anteni
Desteklenen müzik sistemi
profilleri:
• HFP ver. 1.5
Sol gidon kolu düğmeleri
• A2DP ver. 1.2
• AVRCP ver. 1.4
Ön Bluetooth® anteni
• PBAP ver. 1.0
Desteklenen kulaklık profilleri
• HFP ver. 1.6 / ver. 1.5
• A2DP ver. 1.2

USB konnektörü *2
GPS anteni
Bluetooth®
bağlantısı (S86)

Yolcu Bluetooth® kulaklığı

USB bağlantısı:

*1 GL1800DA : USB konnektörü bagaj bölmesindedir.
*2 GL1800DA hariç : USB konnektörü siper muhafazasındadır.
72

Bluetooth® bağlantısı (S86)

Sürücü Bluetooth® kulaklığı
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２０１７年１１月２７日

Temel İşlemler

[2]

[1] Arayüz düğmesi ( ENTER )
(Giriş Ekranı) düğmesi

[4] INFO düğmesi
[5]

[3]

(Geri) düğmesi:

• Bir USB flash bellek dinlerken
: düğmesine basmak ve basılı
tutmak : Bir sonraki klasöre atlatır.
: düğmesine basmak ve basılı
tutmak: Mevcut veya önceki şarkının
başına atlatır.
[2]
(Giriş Ekranı) düğmesi: Giriş
ekranına gitmek için seçiniz.
[3]
(Geri) düğmesi: Önceki ekrana
gitmek için basınız.
[4] INFO Bilgi çubuğunda görünen
bilgileri değiştirmek için basınız.
[5]
düğmesi: Ses çıkışını
eşleştirilmiş Bluetooth® kulaklıklar

Kullanım Kılavuzu

Orta Panel

午後７時１７分

Ara yüz düğmesi: Mevcut
seçenekleri seçmek için düğmesini
çeviriniz veya düğmesini sekiz olası
yönde itiniz. Seçiminizi ayarlamak için
düğmesine basınız.
• Radyo dinlerken düğmesini çevirmek
veya düğmesine basmak: Daha
yüksek bir frekansa geçmenizi sağlar.
düğmesini çevirmek veya
düğmesine basmak: Daha düşük bir
frekansa geçmenizi sağlar.
düğmesine basmak ve basılı tutmak:
Bir sonraki güçlü yayınlı istasyonu seçer.
düğmesine basmak ve basılı tutmak:
Bir önceki güçlü yayınlı istasyonu seçer.
: düğmesine basmak: Kayıtlı bir
sonraki istasyonu seçer.
: düğmesine basmak: Kayıtlı bir
önceki istasyonu seçer.
• Bir iPod, USB flash bellek veya
Bluetooth® Müzik dinlerken
: düğmesine basmak: Bir sonraki
şarkıya atlatır.
: düğmesine basmak: Çalmakta olan
şarkının başına veya önceki şarkıya
geri döndürür.
[1]

Arayüz düğmesini ve orta paneldeki
düğmeleri ve/veya sol gidon kolundaki
düğmeleri kullanarak motosikletinizin
çeşitli işlevlerini çalıştırabilir ve
ayarlayabilirsiniz. Ancak, motosiklet
hareket halindeyken bazı işlevleri orta
panel düğmeleri/arayüz düğmesi ile
çalıştıramazsınız.

月曜日

düğmesi:
73
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Sol gidon kolu

Kullanım Kılavuzu
74
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月曜日

午後７時１７分

(devam ediyor)

[2] 4 yönlü düğme: Bir menü öğesini
seçmek için sol, sağ, yukarı veya aşağı
[1] VOL kolu [2] 4 yönlü düğme
kısmına basınız.
düğmesi
[5]
• Radyo dinlerken
düğmesine basmak: Daha yüksek bir
frekansa geçmenizi sağlar.
düğmesine basmak: Daha düşük bir
frekansa geçmenizi sağlar.
düğmesine basmak ve basılı tutmak:
Bir sonraki güçlü yayınlı istasyonu
seçer.
düğmesine basmak ve basılı tutmak:
Bir önceki güçlü yayınlı istasyonu seçer.
düğmesine basmak: Kayıtlı bir
[4]
düğmesi
sonraki istasyonu seçer.
düğmesi
[7]
düğmesine basmak: Kayıtlı bir
düğmesi
[3] ENT düğmesi [6]
önceki istasyonu seçer.
• Bir iPod, USB flash bellek veya
[1] VOL(ses kontrol) kolu: Ses seviyesini
Bluetooth® müzik dinlerken
ayarlamak için kolu itiniz.
düğmesine basmak: Bir sonraki
• Ses seviyesini attırmak için: Kolu yukarı
şarkıya atlatır.
doğru itiniz.
düğmesine basmak: Çalmakta olan
• Ses seviyesini düşürklen için: Kolu
şarkının başına veya önceki şarkıya geri
aşağı doğru itiniz.
döndürür.
• Ses seviyesini hızlı attırmak için: Kolu
• Bir USB flash bellek dinlerken
yukarı doğru itiniz ve o konumda tutunuz.
düğmesine basmak ve basılı
• Ses seviyesini hızlı düşürmek için:
tutmak: Bir sonraki klasöre atlatır.
Kolu aşağı doğru itiniz ve o
düğmesine basmak ve basılı
konumda tutunuz.
tutmak: Önceki klasöre geri döndürür.

[3] SET düğmesi: Seçiminizi
etkinleştirmek için basınız.
[4]
(Ses Kontrol) düğmesi: Bir
çağrıyı almak, reddetmek veya
sonlandırmak için basınız. Apple
CarPlay varsa, Siri özelliğini başlatır.
[5]
(Giriş Ekranı) düğmesi: Giriş
ekranına gitmek için seçiniz.
[6 ]
(Geri) düğmesi: Önceki ekrana
dönmek için basınız.
[7]
(Kaynak/Özel Mod) düğmesi:
Ses modunu değiştirmek için basınız.
Müzik modları arasında aşağıdaki gibi
geçiş sağlar:
[FM]→[AM]→ [ USB] → [ iPod]
→[Bluetooth] → [ AUX] (opsiyonel)
• Müzik çalarken
Sesi kapatmak ve bir parçayı duraklatmak
için
düğmesini basılı tutunuz.
• Bir çağrı alındığında
Özel modu etkinleştirmek/iptal etmek
için
düğmesine basınız ve basılı
tutunuz.
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❙ Ses Modunu Değiştirmek İçin

午後７時１７分

❙ Müzik Çıkış Cihazını Seçmek için

❙ Ses Seviyesini Ayarlamak için

Seçilen cihaz ekranda ses çıkış
durumu simgesi ile gösterilir.

Sisteminizin aşağıdaki ses seviyeleri
vardır. Modlara göre ses seviyesini
ayarlayınız.
• [Audio]
• [Phone]
• [Navi]

Orta paneldeki
düğmesine basarak
ses çıkışını eşleştirilmiş Bluetooth®
kulaklık ile hoparlörler arasında
değiştirebilirsiniz.

: Ses Bluetooth® kulaklıktan verilir.
: Ses hoparlörlerden verilir.

Hoparlörler ve kulaklık için ayrı ayrı ses
seviyesi ayarlarını yapabilirsiniz.

Navigasyon sistemi bulunan modeller

•
•
•
•

VOL kolunu yukarı veya aşağı
ittiğinizde, bilgi çubuğunda ses kontrol
seviyesi görünür.

Bilgi çubuğu

•
•
•
•
•
•

[FM] (P95)
[AM] (P95)
[USB] (P104)
[iPod] (P104)
[Bluetooth] (P104)
[AUX]
Bu fonksiyon opsiyoneldir. Detaylar
için yetkili servisinize danışınız.

[Ring tone]
[Apple CarPlay]
[Siri]
[RDS] E/II E/ED/II ED tipi

Kullanım Kılavuzu

Ses modunu değiştirmek için
düğmesine basınız. Bilgi
çubuğundaki ses modları arasında
aşağıdaki gibi geçiş sağlar:
[FM]→[AM]→[USB] → [ iPod]→
[Bluetooth] → [ AUX] (opsiyonel)

月曜日

Ses çıkış durumu simgesi

Bilgi çubuğu
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)

Kullanım Kılavuzu

Ses seviyesini attırmak için: VOL
kolunu yukarı itiniz.
uSes seviyesini hızlı attırmak için: VOL
kolunu yukarı itiniz ve o konumda
tutunuz.
Ses seviyesini düşürmek için: VOL
kolunu aşağı itiniz.
uSes seviyesini hızlı düşürmek için:
VOL kolunu aşağı itiniz ve o
konumda tutunuz.
SES seviyesi ayar aralığı: Seviye 0- 30

VOL kolu
düğmesi

Sesi kapatmak için: Düğmeye
basınız ve basılı tutunuz.
uEkranda ses çıkış durumu simgesinde
bir çapraz çizgi görünür.
76

Ses çıkış durumu simgesi

Sesi yeniden açmak için: Ses kapalı
iken VOL kolunu kullanınız.
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Ses Ayarı

Bu ekrandan, müzik sistemi için
çeşitli ayar seçeneklerine
gidebilirsiniz.

月曜日

午後７時１７分

❙ Ses Ayarı

• [Sound setting] (Ses ayarı) (S77)
• [General setting] (Genel ayarlar)
(S80)

• [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı)
(S86)

• [Phone setting] (Telefon ayarı)
(S93)

Araç ayarları aşağıdakileri içerir:
• [Bass] (Bas) (S77)
• [Treble] (Tiz) (S78)
• [Bass boost] (Bas artırma) (S78)
• [Fader] (S78)
• [Auto volume (Speaker)] (Otomatik
ses seviyesi (Hoparlör) (S79)
• [Auto volume (Headset)] Otomatik ses
seviyesi (Kulaklık) (S79)

Bas
Düşük frekanslı ses seviyesini ayarlar.

!a[Bass] [Bas] seçeneğini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.
!b İstediğiniz seviyeyi seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

Kullanım Kılavuzu

Sesi, tercihinize göre
ayarlayabilirsiniz.
Bir ayar menüsü seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız.
Seçiminizi ayarlamak için veya ENT
düğmesine basınız.

Kullanılabilir ayar aralığı:
Seviye -6 ila +6
Varsayılan: Seviye 0
Bas kontrolü motosikletin hızına göre
otomatik olarak ayarlanır.
77
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)

Tiz
Yüksek frekanslı ses seviyesini ayarlar.

Kullanım Kılavuzu

!a [Treble] [Tiz] seçeneğini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.
!b İstediğiniz seviyeyi seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Kullanılabilir ayar aralığı:
Seviye -6 ila +6
Varsayılan: Seviye 0
Tiz kontrolü motosikletin hızına göre
otomatik olarak ayarlanır.

78

Bas Arttırma
Bas arttırma özelliğini etkinleştirir/iptal
eder.

Fader
Ön ve arka hoparlör çıkış balansını
ayarlar.

!a [Bass boost] (Bas arttırma) seçeneğini
seçiniz ve ardından fonksiyonu seçmek
(etkinleştirmek) veya iptal etmek
(devre dışı bırakmak) için
veya
ENT düğmesine basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

!a[Fader] seçeneğini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
!b İstediğiniz seviyeyi seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız.
uPozitif seviyeler ön çıkış seviyesini
arttırır ve arka çıkış seviyesini azaltır.
Fader seviyesi +7 olarak ayarlanırsa,
arka hoparlörlerin sesi kesilir.
uNegatif seviyeler ön çıkış seviyesini
düşürür ve arka çıkış seviyesini
arttırır. Fader seviyesi -7 olarak
ayarlanırsa, ön hoparlörlerin sesi
kesilir.

Varsayılan: Off (seçili değil)
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午後７時１７分

Otomatik Ses Seviyesi (Hoparlör)
Motosikletin hızı arttıkça hoparlörlerden
gelen ses seviyesini otomatik olarak
artırmak için ses seviyesi ayarını seçer.

Otomatik Ses Seviyesi (Kulaklık)
Motosikletin hızı arttıkça kulaklıklardan
gelen ses seviyesini otomatik olarak
artırmak için ses seviyesi ayarını seçer.

!a [Auto volume (Speaker)] [Otomatik

!a[Auto volume (Headset)] [Otomatik

!b

düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız ve ardından veya ENT
düğmesine basarak seçiminizi
ayarlayınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

!b

Mevcut ayarlar: [OFF]/[LOW]/[MID]/
[HIGH]
Varsayılan: [OFF] (Kapalı)

Mevcut ayarlar: [OFF]/[LOW]/[HIGH]
Varsayılan: [OFF] (Kapalı)

Kullanım Kılavuzu

u GL1800B/BD Sadece ön hoparlörleri
bulunan modellerde, fader düzeyi
negatif bir seviyeye
ayarlandığında çıkış sesi
kademeli olarak kısılır.
uFader ayarı, kulaklık çıkışını
etkilemez.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

月曜日

Kullanılabilir ayar aralığı:
Seviye -7 ila +7
Varsayılan: Seviye 0
ses seviyesi (Hoparlör)] seçeneğini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

ses seviyesi (Kulaklık)] seçeneğini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız ve ardından
veya ENT
düğmesine basarak seçiminizi
ayarlayınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

79
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Müzik Sistemi (devam ediyor)
❙ Genel Ayar

Sistem ayarlarını yapılandırır.
Bir ayar menüsü seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine
basınız.
Kullanım Kılavuzu

Seçiminizi ayarlamak için

düğmesine basınız.

veya ENT

月曜日

午後７時１７分

• [Restore Apple CarPlay settings]
(Apple CarPlay ayarlarını geri yükle)

Dil
Sistem dilini değiştirir.

(S85)

Sesli uyarı
Tuşların sesini etkinleştirir / devre
dışı bırakır.

!a [Language] (Dil) seçeneğini seçiniz ve
ardından

Genel ayarlar aşağıdakileri içerir:
• [Beep] (Tuş sesi) (S80)
• [Language] (Dil) (S80)
• [TTS language] (TTS dili)
Navigasyon sistemi bulunan modeller
(S81)

• [Clock] (Saat) (S81)
• [System information] (Sistem bilgisi)
(S84)

!a [Beep] (Tuş sesi) öğesini seçiniz ve
ardından işlevi seçmek için
(etkinleştirme)
düğmesine veya
iptal etmek (devre dışı bırakma) ENT
düğmesine basınız.
uHata veya uyarı mesajları için bip
sesini devre dışı bırakamazsınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

• [Apple CarPlay/iPod] (S84)
Varsayılan: On (seçili)
• [System reset] (Sistemi sıfırlama) (S84)
80

veya ENT düğmesine basınız.

!b Kullanmak istediğiniz ekran dilini
seçmek için
düğmesini çeviriniz
veya 4-yönlü anahtarın
üzerindeki / düğmelerine basınız
ve ardından veya veya ENT
düğmesine basarak seçiminizi
ayarlayınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: [British English] (İngiliz İngilizcesi)
E/II E/ED/II ED tipi

/

[US English] (ABD ingilizcesi) GS/II GS/SA/II SA/U/II U tipi /
[Turkish] (Türkçe) TU/II TU tipi
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TTS Dili

Navigasyon sistemi bulunan modeller

TTS (sesli yanıt sistemi) dilini
değiştirir.

月曜日

午後７時１７分

Saat
Müzik sistemi GPS uydularından sinyaller
alır ve saati otomatik olarak günceller.
Saati manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

!a [TTS language] (TTS Dili)
seçeneğini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
!b Navigasyonu kullanmak üzere TTS
dilini seçmek için düğmesini
çeviriniz veya 4 yönlü anahtarın
üstündeki ( / ) düğmelerine basınız
ve ardından
veya ENT
düğmesine basarak seçiminizi
ayarlayınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

GPS ayar işlevini etkinleştirmek/devre
dışı bırakmak için:
!a [GPS adjustment] (GPS ayarı) öğesi
seçilmişken, işlevi seçmek için
(etkinleştirme) düğmesine veya
iptal etmek (devre dışı bırakma) ENT
düğmesine basınız.
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: On (seçili)

Varsayılan: [British English] (İngiliz İngilizcesi)
81
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Kullanım Kılavuzu

!a [Manual setting] [Manuel ayar] seçeneğini
veya ENT düğmesine basınız.

!b Ay kısmı seçilir. İstenilen ay görününceye
kadar düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmelerine basınız.
Ayı ayarlamak için
düğmesini itiniz ya da
4 yönlü anahtar üzerindeki
düğmesine
basınız. Seçim, gün ayar kısmına geçer.

!c İstediğiniz gün görününceye kadar
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / düğmelerine basınız. Günü
ayarlamak için
düğmesini itiniz ya da 4
yönlü anahtar üzerindeki
düğmesine
basınız. Seçim, yıl ayar kısmına geçer.
!d İstediğiniz yıl görününceye kadar
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / düğmelerine basınız. Yılı
ayarlamak için
düğmesini itiniz ya da 4
yönlü anahtar üzerindeki
düğmesine
basınız. Seçim, saat ayar kısmına geçer.
82

午後７時１７分

(devam ediyor)

Saati manuel olarak ayarlamak için:

seçin ve ardından

月曜日

!e İstediğiniz saat görününceye kadar
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / düğmelerine basınız. Saati
ayarlamak için
düğmesini itiniz ya da 4
düğmesine
yönlü anahtar üzerindeki
basınız. Seçim, dakika ayar kısmına geçer.
!f İstediğiniz dakika görününceye kadar
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / düğmelerine basınız.
Dakikayı ayarlamak için
düğmesini itiniz
ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki
düğmesine basınız.

!g Önceki ekrana veya Giriş ekranına

Saat Dilimi

Yerel saatin UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel
Zaman) farklılığını seçer.
[Manual setting] (Manuel ayar) seçildiğinde
bu fonksiyon devre dışı kalır.
Aşağıdaki durumlarda, [Auto] (Otomatik)
ayarı devre dışı bırakılacaktır.
• Motosikletinizde Navigasyon Sistemi
bulunmadığında.
• Navigasyon haritasının kapsamı
dışındaki bir bölgede olduğunuzda.
• Tünel gibi hiçbir GPS sinyali olmadığında.

dönünüz. (S28)
Hızlı ayar: İstediğiniz numara görene
kadar / düğmesini itiniz veya 4 yönlü
anahtar üzerindeki / düğmesini basılı
tutunuz.
Saat ayarı 24 saat formatlıdır ancak saat
göstergesi 12 saat formatlıdır. Çağrı geçmişi
24 saat formatlıdır.
Akü ayrılırsa saat 12:00'a sıfırlanacaktır.

!a [Time zone] (Saat dilimi) seçeneğini seçiniz
ve ardından
basınız.

veya ENT düğmesine

!b Zaman dilimini seçmek için

düğmesini
çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki
/ düğmelerine basınız ve daha sonra
seçiminizi ayarlamak için
veya ENT
düğmesine basınız.
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Ayar aralığı: [Auto] veya
[UTC-12:00] - [UTC +13:00]
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

月曜日

午後７時１７分

• Motosikletinizde Navigasyon Sistemi
bulunmadığında.
• Navigasyon haritasının kapsamı
dışındaki bir bölgede olduğunuzda.
• Tünel gibi hiçbir GPS sinyali
olmadığında.

!a [DST] seçeneğini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
!b [Auto] (Otomatik), ON (etkin) veya
OFF (iptal) öğesini seçmek için
düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü
anahtarın üstündeki / düğmelerine
basınız, daha sonra seçiminizi
ayarlamak için veya ENT
düğmesine basınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

Kullanım Kılavuzu

DST
DST'yi (Yaz Saati Uygulaması) ayarlar.
[Manual setting] (Manuel ayar)
seçildiğinde bu fonksiyon devre dışı
kalır.
Aşağıdaki durumlarda, [Auto]
(Otomatik) ayarı devre dışı
bırakılacaktır.
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月曜日

午後７時１７分

(devam ediyor)

Sistem Bilgisi
Müzik sisteminin çeşitli bilgilerini
gösterir.

Kullanım Kılavuzu

!a [System information] (Sistem bilgisi)
öğesini seçiniz, ardından
düğmesine veya ENT düğmesine
basınız.
!b Aşağıdaki bilgiler görünür:
•Yazılım versiyonu
•Donanım versiyonu
•GPS alım durumu
•OSS Düzenleyici Bilgileri
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)

Apple CarPlay/iPod
IPhone'unuzu sisteme bir USB kablosuyla
bağladığınızda Apple CarPlay bağlantısının
mı yoksa iPod (USB) bağlantısının mı
kullanılacağını seçer.
Bağlantı ayarını değiştirmek için, USB
kablosunu iPhone'unuzdan çıkarınız, ayar
menüsünü değiştiriniz ve ardından USB
kablosunu tekrar iPhone'unuza bağlayınız.

!a[System reset] [Sistemi sıfırlama]
seçeneğini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
uEkranda bir onay mesajı görünür.
!a [Apple CarPlay] veya [iPod] öğesini
seçiniz ve ENT düğmesine
basarak bağlantıyı değiştiriniz.
Varsayılan: [Apple CarPlay]
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Apple CarPlay: (S107)
Müzik Çalma: (S104)

84

Sistemi Sıfırlama
Müzik sistemini varsayılan fabrika
ayarlarına döndürür. Önceden
ayarlanmış veriler dahil tüm ayarlar
varsayılan değerlere sıfırlanır.
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!b Ayarları sıfırlamak için [YES] (Evet)
öğesini seçiniz.
u[YES] (Evet) öğesini seçtikten sonra
sistem yeniden yüklenecektir.

月曜日

午後７時１７分

Apple CarPlay Ayarlarının Geri
Yüklenmesi
Apple CarPlay sorumluluk reddi
ekranındaki seçiminizi sıfırlar.

!c Önceki ekrana veya Giriş
ekranına dönünüz. (S28)
Apple CarPlay: (S107)

Kullanım Kılavuzu

!a [Restore Apple CarPlay settings][Apple
CarPlay ayarlarını geri yükle] öğesini seçiniz
ve ardından
veya ENT düğmesine
basınız.
uEkranda bir onay mesajı görünür.

!b Apple CarPlay ayarını sıfırlamak için
[YES] (Evet) öğesini seçiniz.
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月曜日

午後７時１７分

(devam ediyor)

vasıtasıyla IPhone'unuza
veya diğer cep telefonunuza ve/veya
Bluetooth® kulaklığınıza
bağlanabilirsiniz
Motosikletiniz aynı anda 3 Bluetooth®
bağlantısı kurabilir.
Kullanılabilir cihazlar şunlardır
• [Phone pairing] (iPhone veya cep
telefonu için) (S87)
• [Rider HS pairing] (Sürücü
kulaklığı için)(S91)
• [Passenger HS pairing] (Yolcu
kulaklığı için) (S91)
Bluetooth®

Kullanım Kılavuzu
86

86 ページ

Desteklenen Bluetooth® versiyonu/profilleri
Bluetooth® version
profilleri
(IPhone, cep telefonu
veya Bluetooth® aygıtı
için)
Bluetooth®

Bluetooth® profilleri
(sürücü ve yolcu
kulaklıkları için)

Bluetooth 2.1 + EDR
HFP (Hands Free Profili) ver. 1,5
A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) ver. 1,2
AVRCP (Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili) ver. 1.4 PBAP
(Telefon Rehberi Erişim Profili) ver. 1,0
HFP (Hands Free Profili) ver. 1.6 (önerilen) / ver. 1,5
A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili) ver. 1,2

• Motosiklet hareket halindeyken iPhone/Bluetooth® cihazını eşleştiremezsiniz.
Eşleştirirken motosikletinizi güvenli bir yere park ediniz.
• Apple® CarPlay'i başlatırken Bluetooth® bağlantısı kurulamaz.
• Motosikletinizde interkom fonksiyonu yoktur. İnterkom fonksiyonunu kullanmak
isterseniz, kulaklığınızın interkom işlevini kullanınız.
• Bazı yerel otoriteler motorlu araç kullanıcılarının kulaklık takmasını
yasaklamıştır. Geçerli yasalara ve kurallara daima uyunuz.
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Telefon Eşleştirme
İki şekilde Bluetooth® bağlantısı
kurabilirsiniz.
• [From phone]: Cihazdan arama yapınız.
• [Inquiry]: Sistemden arama yapınız.

月曜日

午後７時１７分

[From phone]

!f Hedef cihazda bir talep mesajı
göründüğünde, “Pair” (Eşleştir)
seçeneğine dokununuz.
!g Ekranda aygıt adı ve PIN kodu
görüntülenir. [Pair] (Eşleştir) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
Kullanım Kılavuzu

Motosiklet hareket halindeyken
bu fonksiyon devre dışı kalır.

!d [From phone] (Telefondan) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
uSistem, hedef aygıttan 2 dakika
boyunca bir yanıt bekler.
!h Eşleştirme tamamlandığında, ekranda
!a Cihazınızdaki Bluetooth® işlevini
etkinleştiriniz.
uAyrıntılar için cihazınızın kullanım
kılavuzuna bakınız.
!b [Bluetooth setting][Bluetooth ayarı]
öğesini seçiniz ve ardından
veya
ENT düğmesine basınız.
!c [Phone pairing] [Telefon eşleştirme]
öğesini seçiniz ve ardından ayar
menüsüne girmek için veya ENT
düğmesine basınız.

!e Hedef cihazın Bluetooth® ayar menüsünde
"Honda Goldwing (varsayılan isim)"
seçeneğine dokununuz.

eşleştirmenin başarılı olduğunu bildiren bir
mesaj belirir.
Veya ENT düğmesine
basınız.
!i
(Bluetooth® simgesi) ve
(cihaz
simgesi) ekranın üst kısmında görünür ve
mevcut fonksiyonların simgeleri cihaz
adının yanında belirir ve açık mavi renkle
yanar.
: Telefon
: Müzik
!j Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri

dönünüz. (S28)
87
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月曜日

午後７時１７分

(devam ediyor)

[Inquiry]

Kullanım Kılavuzu

!d Inquiry] (Sorgulama) öğesini seçiniz
ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
uSistem otomatik olarak bir hedef
aygıtı arar.

!e Algılanan aygıtların adları arka plan
ekranında görüntülenir. Arama
modundan çıkmak için veya ENT
düğmesine basınız.
uBirçok Bluetooth® aygıtı algılanırsa,
hedef aygıt listenin alt kısmında
tespit edilmiş olabilir, bu nedenle
arama ekranından çıkınız ve listeyi
aşağı doğru kaydırınız.
!f Bir hedef aygıt adı seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

!g Hedef aygıtta bir talep mesajı
göründüğünde, “Pair” (Eşleştir)
seçeneğine dokununuz.
!h Eşleştirme tamamlandığında, ekranda
eşleştirmenin başarılı olduğunu
bildiren bir mesaj belirir. veya ENT
düğmesine basınız.
88

(Bluetooth® simgesi) ve
(cihaz simgesi) ekranın üst kısmında
görünür ve mevcut fonksiyonların
simgeleri cihaz adının yanında belirir
ve açık mavi renkle yanar.
: Telefon
: Müzik
!j Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)

!i
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Eşleştirilmiş Cihazı Manuel Olarak
Bağlamak için
Simgenin durumu:
: (açık mavi): telefon fonksiyonu bağlı
: telefon fonksiyonunun bağlantısı kesilmiş
: (açık mavi): müzik fonksiyonu bağlı
: müzik fonksiyonunun bağlantısı kesilmiş

!e

月曜日

午後７時１７分

!c Eşleştirilmiş cihazı seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

!d [Delete pairing] (Eşleştirmeyi sil) öğesini
seçiniz ve ardından
düğmesine basınız.

veya ENT

Kullanım Kılavuzu

(Bluetooth® simgesi) ve
(cihaz
simgesi) ekranın üst kısmında görünür ve
mevcut fonksiyonların simgeleri cihaz
adının yanında belirir ve açık mavi renkle
yanar.
uCihazın pil durumu simgesi yalnızca
Telefon bağlantısı kurulduğunda
görüntülenir.

Eşleştirilmiş Cihazı Otomatik Olarak
Yeniden Bağlamak İçin

!a [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı)
öğesini seçiniz, ardından

düğmesine veya

ENT düğmesine basınız.

!b [Phone pairing] [Telefon eşleştirme], [Rider
HS pairing] [Sürücü HS eşleştirme] veya
[Passenger HS pairing] [Yolcu HS eşleştirme]
öğesini seçiniz ve ardından ayar menüsüne girmek
için
veya ENT düğmesine basınız.

!c Bağlanmak istediğiniz cihazı seçiniz,
ve

veya ENT düğmesine basınız.

!d Bağlantı kurulduğunda, eşleşmenin başarıyla
gerçekleştirildiğini belirten bir mesaj ekranda
belirir.

Kontak anahtarı (Açık) veya ACC
konumuna getirildiğinde, sistem kayıtlı cihaza
otomatik olarak tekrar bağlanır.
u Sistem birden fazla eşleştirilmiş cihaz
bulursa, en son bağlanan cihazla
tekrar bağlanacaktır.
u Yeniden bağladıktan sonra, son çalınan
şarkı otomatik olarak çalınacaktır.

!e Ekranda bir onay mesajı görünür.
[YES] (Evet) öğesini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

Eşleştirilmiş Cihazı Silmek için

!a [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı)
öğesini seçiniz, ardından
düğmesine
veya ENT düğmesine basınız.
!b [Phone pairing] [Telefon eşleştirme],
[Rider HS pairing] [Sürücü HS
eşleştirme] veya [Passenger HS pairing]
[Yolcu HS eşleştirme] öğesini seçiniz
ayar menüsüne girmek için veya ENT
düğmesine basınız.

!f Ekrandaki
kaybolur.

(Bluetooth®) simgesi
89
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)
Mevcut Fonksiyonları Tek Tek
Bağlamak/Bağlantılarını Kesmek için
Bağlı olan cihaza bağlı olarak, bu
fonksiyon bir bağlantı kuramayabilir.

Fonksiyonları etkinleştirmek için:
!d [Phone pairing] (Telefon Eşleştirme)
[Connect as phone] [Telefonu bağla]
veya [Connect as music] [Müziği bağla]
öğelerini seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

Fonksiyonları devreden çıkarmak için:

!d [Phone pairing] (Telefon Eşleştirme)
[Disconnect as phone] [Telefon bağlantısını
kes] veya [Connect as music] [Müzik
bağlantısını kes] öğelerini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine basınız.

Kullanım Kılavuzu

!a [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı)
öğesini seçiniz, ardından düğmesine
veya ENT düğmesine basınız.
!b [Phone pairing] [Telefon eşleştirme],
[Rider HS pairing] [Sürücü HS
eşleştirme] veya [Passenger HS
pairing] [Yolcu HS eşleştirme]
öğesini seçiniz ve ardından ayar
menüsüne girmek için veya ENT
düğmesine basınız.
!c Eşleştirilmiş cihazı seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

[Rider HS pairing] (Sürücü HS eşleştirme) /
[Passenger HS pairing] (Yolcu HS
eşleştirme) [Connect] (Bağla) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

!e Cihazın adının yanında seçilen
fonksiyonun simgesi görünür.
90

[Rider HS pairing] (Sürücü HS eşleştirme) /
[Passenger HS pairing] (Yolcu HS eşleştirme)
[Disconnect] (Bağlantıyı kes) öğesini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine basınız.

!e Cihazın adının yanındaki seçilen
fonksiyonun simgesi kaybolur.
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Sürücü HS Eşleştirme / Yolcu HS
Eşleştirme
Motosiklet hareket halindeyken bu
fonksiyon devre dışı kalır.

!c [Phone pairing] [Telefon eşleştirme],
[Rider HS pairing] [Sürücü HS
eşleştirme] veya [Passenger HS
pairing] [Yolcu HS eşleştirme]
öğesini seçiniz ve ardından ayar
menüsüne girmek için veya ENT
düğmesine basınız.

午後７時１７分

!d [Inquiry] (Sorgulama) öğesini seçiniz
ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

uSistem otomatik olarak bir hedef
aygıtı arar.

!e Algılanan aygıtların adları arka plan
ekranında görüntülenir. Arama
modundan çıkmak için veya ENT
düğmesine basınız.

!f Bir hedef cihaz adı seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.

!g Eşleştirme tamamlandığında,
ekranda eşleştirmenin başarılı
olduğunu bildiren bir mesaj belirir.
Bağlantıya göre, aşağıdaki simge
ekranın üst kısmında görünür ve
mevcut fonksiyonların simgeleri cihaz
adının yanında belirir ve açık mavi
renkle yanar.
/
: Sürücü kulaklığını eşleştirirken
/
: Yolcu kulaklığını eşleştirirken
!h Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)

Kullanım Kılavuzu

!a Cihazınızdaki
işlevini
etkinleştiriniz.
uAyrıntılar için cihazınızın kullanım
kılavuzuna bakınız.
!b [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı)
öğesini seçiniz, ardından düğmesine
veya ENT düğmesine basınız.
Bluetooth®

月曜日

Kulaklığı bağlamak/bağlantısını
kesmek için: (S89)
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午後７時１７分

(devam ediyor)

Sistemin Adını Düzenlemekl için
Hedef cihazda görüntülenecek
sistem adını düzenleyebilirsiniz.

Sistemin varsayılan adı: Honda
Goldwing
Kulaklığın varsayılan adı: Honda Rider
HS / Honda Passenger HS

Kullanım Kılavuzu

!c [OK] (Tamam) öğesini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.

!a [System name] (Sistem adı) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
!b Düzenleme ekranı görünür. Geçerli
adı siliniz ve yeni adı giriniz.

92
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❙ Telefon Ayarı

午後７時１７分

Özel Mod
Yolcunun kulaklığı ile bir aramayı
etkinleştirir/devre dışı bırakır.
!a [Private mode] [Özel mod] öğesini
seçiniz ve ardından
veya ENT
düğmesine basarak fonksiyonu
seçiniz (etkin) veya iptal ediniz
(devre dışı).
!b Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: On (seçili)
Bu ayar, görüşme sırasında sol gidon
kolundaki
düğmesi basılı tutarak da
yapılandırılabilir.

Telefon ayarları aşağıdakileri içerir:
• [Private mode] (Özel mod) (S93)
• [Phonebook download] (Telefon
rehberi yükleme) (S93)
• • [Mic. level] (Mikrofon seviyesi)
(S94)

Telefon Rehberini Yükleme
Telefonunuz eşleştirildiğinde telefon
rehberinizin ve arama geçmişinin
otomatik olarak içe aktarılmasını
etkinleştirir/devre dışı bırakır.
1.000 kadar telefon rehberi numarası
kaydedilebilir.
uHer kişi için, telefon rehberine 4 numara
(ev, ofis, cep telefonu ve diğer)
kaydedebilirsiniz.
Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir.
Arama geçmişi her bağlantının ya da
aramanın sonrasında güncellenir.

!a [Phonebook download]

(Telefon rehberi indir) öğesini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.

Kullanım Kılavuzu

Telefon ayarlarını yapabilirsiniz.
Bir ayar menüsü öğesini seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar
üzerindeki / düğmelerine basınız.
Seçiminizi ayarlamak için veya
ENT düğmesine basınız.

月曜日

!b [Auto] (Otomatik) veya Manual
(Manuel) öğesini seçmek için
düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü
anahtarın üstündeki /
düğmelerine basınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Varsayılan: Auto (Otomatik)
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(devam ediyor)

Mic Seviyesi
Mikrofonun ses seviyesini ayarlar.

Kullanım Kılavuzu

!a [Mic. level] (Mik. Seviyesi) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
!b İstediğiniz seviyeyi seçmek için
düğmesini çeviriniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki /
düğmelerine basınız.
!c Önceki ekrana veya Giriş ekranına
dönünüz. (S28)
Kullanılabilir ayar aralığı: Seviye -7 ila
+7
Varsayılan: Seviye 0

94
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FM/AM Radyo Çalma

Müzik sisteminin AM/FM radyo özelliği
bulunmaktadır.
AM/FM radyoyu seçmek için
(Kaynak/Özel Mod) düğmesine basınız.
(75)

[3] Mevcut frekans

[2] Hafıza numarası

[7] ST göstergesi
(FM radyo)
[5] İstasyon adı
(FM radyo)

[4] Hafıza modu

[8] TP göstergesi
(FM radyo)
[6] program tipi
(FM radyo)

午後７時１７分

Ekran Bilgileri
(1) Bant
(2) Hafıza numarası
[3] Mevcut frekans
[4] Hafıza modu ([Kullanıcı Hafızası] /
[Otomatik Hafıza])
[5] İstasyon adı E/II E/ED/II ED tipi (S96)
[6] PTY (Program tipi) E/II E/ED/II ED tipi
(S99)

[7] ST (stereo) göstergesi
•Ekranda ST göstergesi belirdiğinde
stereo sinyal alımı mevcuttur.
(Stereo yayın sadece FM stereo
yayınlarında mevcuttur.)
FM stereo yayını zayıfladıkça, ST
göstergesi açık kalsa bile radyodaki
özel devreler sesi monoya
dönüştürerek ses kalitesinin fazla
bozulmamasını sağlarlar.
[8] TP (trafik programı) göstergesi
E/II E/ED/II ED tipi

(98)

❙ İstasyon Seçimi

Radyo frekansını her seferinde bir adım
ayarlayabilirsiniz.
FM frekansı 100 kHz’lik adımlarla hareket
eder.
AM frekansı 9 kHz’lik adımlarla hareket
eder.
Frekansı artırmak için, düğmesine
basınız, düğmesini çeviriniz veya 4 yönlü
anahtarın üstündeki düğmesine basınız.
u Otomatik arama:
düğmesini itiniz
veya 4 yönlü anahtar üzerindeki
düğmesini basılı tutunuz.
Müzik sistemi, güçlü sinyalli bir yayın
istasyonu bulunana kadar arama
yapacaktır.

Kullanım Kılavuzu

[1] Bant

月曜日

Frekansı indirmek için,
düğmesini
çeviriniz,
düğmesini itiniz veya 4 yönlü
anahtarın üstündeki düğmesine
basınız.
u Otomatik arama:
düğmesini itiniz
veya 4 yönlü anahtar üzerindeki
düğmesini basılı tutunuz.
Müzik sistemi, güçlü sinyalli bir yayın
istasyonu bulunana kadar arama
yapacaktır.
95
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(devam ediyor)

❙ İstasyonları Hafızaya Alma

Kullanım Kılavuzu

!a [Auto] [Otomatik] hafıza modunu
seçmek için veya ENT
düğmesine basınız.
!b veya ENT düğmesine basınız ve
basılı tutunuz.
Müzik sistemi, güçlü sinyalli
istasyonları arayacak ve hafızaya
alacaktır.
!a [User] [Kullanıcı] hafıza modunu
uAramayı iptal etmek için, [Abort)
seçmek için veya ENT düğmesine
(İptal) opsiyonunu seçiniz.
basınız.
uUzak bir bölgedeyseniz, otomatik
!b Kaydetmek istediğiniz istasyonu
seçme fonksiyonu 12 istasyonu
ayarlayınız.
bulamayabilir.
!c veya ENT düğmesine basınız ve
uMevcut herhangi bir istasyon
basılı tutunuz.
tespit edilmezse, kayıtlı
!d Bir hafıza numarası seçiniz ve ardından
istasyonlar hafızada tutulur.
veya ENT düğmesine basınız ve
uBir istasyon bile tespit edilirse, tüm
basılı tutunuz.
kayıtlı istasyonlar silinir.

Bir İstasyonu Manuel Olarak Hafızaya
Almak İçin:
İstediğiniz radyo istasyonu
frekanslarınızı hafızaya alabilirsiniz.
Kullanıcı kanal hafızasına 12 AM
istasyonu ve 12 FM istasyonu
kaydedebilirsiniz.

Bir İstasyonu Otomatik Olarak
Hafızaya Almak İçin:
Evden çok uzağa gidiyorsanız veya
ayarladığınız istasyonları alamıyorsanız,
yerel istasyonları bulmak için otomatik
seçme özelliğini kullanabilirsiniz.
Otomatik kanal hafızasına 12 AM
istasyonu ve 12 FM istasyonu
kaydedebilirsiniz.
96

Kayıtlı Bir İstasyonu Seçmek için:
!aKayıtlı bir istasyonu seçmek için
/
düğmesini itiniz ya da 4 yönlü
anahtar üzerindeki
/
düğmelerine basınız.
!b veya ENT düğmesine basınız
ve basılı tutunuz.

Radyo Veri Sistemi (RDS)
E/II E/ED/II ED tipi

Radyo Veri Sistemi (RDS), her bir
frekans bandından net bir yayın sağlar
ve sevdiğiniz istasyonları kolaylıkla
seçmenize olanak tanır.
Bazı ülkelerde, Radyo Veri Sistemi
(RDS) tarafından sağlanan bir çok
özellikten de yararlanabilirsiniz.

❙ Alternatif Frekans (AF)

AF fonksiyonu etkinleştirildiğinde sistem,
aynı programları taşıyan frekanslardan
en güçlü sinyale sahip frekansı seçmeye
otomatik olarak devam eder. Bu işlem
aynı RDS ağı bölgesinde
bulunduğunuzda aynı istasyonu bulmak
için tekrar arama yapma işleminden sizi
kurtarır.
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❙ Yöreselleştirme

Farklı radyo yayın alanlarına girerken,
bölgesel işlevini etkinleştirirseniz, sistem
daha güçlü sinyalli başka bir yerel radyo
istasyonunu otomatik olarak yeniden
ayarlayacaktır.
Yöreselleştirme fonksiyonunu
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
için:
!a FM radyoyu seçmek için
(Kaynak/Özel Mod) düğmesine
basınız.(S75)
!b RDS ayar menüsünü görüntülemek
için
(Giriş ekranı) / (Giriş
ekranı) düğmesi düğmesini basılı
tutunuz.

!c [Regionalisation) (Yöreselleştirme)
öğesini seçiniz ve ardından
fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek)
veya iptal etmek (devre dışı
bırakmak) için veya ENT
düğmesine basınız.
On (seçili): Sinyal alım seviyesi
düşerse sistem otomatik olarak daha
güçlü bir sinyali ayarlar.
Off (iptal): Sistem, sinyal alım
seviyesi düşerse bile sadece aynı
yayın alanlarını korur.

Kullanım Kılavuzu

AF fonksiyonunu etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için:
!a FM radyoyu seçmek için
(Kaynak/Özel Mod) düğmesine
basınız. (S75)
!b RDS ayar menüsünü görüntülemek
için (Giriş ekranı) /
(Giriş
ekranı) düğmesi düğmesini basılı
tutunuz.

月曜日

Varsayılan: On (seçili)
!d Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)

!c [Alternative Frequency) (Alternatif
frekans) öğesini seçiniz ve ardından
fonksiyonu seçmek (etkinleştirmek)
veya iptal etmek (devre dışı
bırakmak) için veya ENT
düğmesine basınız.
Varsayılan: On (seçili)
!d Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz. (S28)
devam
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Müzik Sistemi (devam ediyor)

❙ Trafik Anonsu (TA)

Kullanım Kılavuzu
98

TP indicator

Trafik bilgisi sağlayabilen bir radyo
istasyonu seçildiğinde, ekranda trafik
raporlarının bu istasyondan
alınabileceği gösteren "TP" göstergesi
görünür. Trafik bilgisi alınırsa, sistem
otomatik olarak trafik anonsuna
geçecektir.
EON (Gelişmiş Diğer Ağ) TP istasyonu
seçildiğinde, ekranda “TP” göstergesi de
görülür.
EON bilgisi, trafik anonsu yayını yapan
diğer program servislerini kullanır ve
EON bilgisi alındığında trafik haberleri
başka bir program servisinden alınabilir.

TA fonksiyonunu etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için:
!a FM radyoyu seçmek için
(Kaynak/Özel Mod) düğmesine
basınız. (S75)
!b RDS ayar menüsünü görüntülemek
için (Giriş ekranı) /
(Giriş ekranı)
düğmesi düğmesini basılı tutunuz.
!c [Traffic Announcement) (Trafik Anonsu)

!d İşlev etkinleştirildiğinde trafik bilgileri
sağlayabilen bir radyo istasyonu
seçildiğinde, ekranda "TP" göstergesi
görünür.

öğesini seçiniz ve ardından fonksiyonu

seçmek (etkinleştirmek) veya iptal
etmek (devre dışı bırakmak) için
veya ENT düğmesine basınız.

Varsayılan: Off (iptal)

TP göstergesi
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TA ses seviyesini ayarlamak için:
TA ses seviyesi 30 seviyede ayarlanabilir.
Trafik anonsu yayını yapılırken, istediğiniz
ses düzeyi ayarlanıncaya kadar VOL
kolunu yukarı veya aşağı doğru itiniz.
Trafik bilgisi için yeni ses seviyesi
hafızaya alınır. Daha sonra trafik bilgisini
dinlediğinizde, ses önceki seviyede
olacaktır.
SES seviyesi ayar aralığı:
Seviye 0 ila 30

!f Önceki ekrana veya Giriş ekranına
geri dönünüz.(S28)

❙ PTY (Program tipi)

Bu fonksiyon seçilen RDS istasyonunun
yayınladığı program tipleri hakkında bilgi
sunar. Örneğin, istasyon pop müzik
yayınlıyorsa, ekranda "Pop Music”
görülür. Kültür programları yayınlayan bir
istasyonsa, “Culture” görünür. Ana
PTY’ler şöyle gösterilir.
Information: Genel bilgi ve tavsiye.
Pop Music: Popüler müzik.
Serious Classical: önemli orkestra
çalışmaları.
Other Music: Jazz, R & B, Folk,
Country, Reggae gibi diğer müzik
çeşitleri.
Culture: Yerel veya bölgesel kültürü ele
alan programlar.
Varied: Eğlence programları.

Kullanım Kılavuzu

!e Bir trafik anonsu alındığında, ekranda
bir mesaj görüntülenir ve mevcut ses
kaynağı trafik anonsu tarafından
kesilecektir.
Trafik anonsu bittiğinde sistem önceki
ses kaynağına geri döner.
uTrafik anonsunu durdurmak için
veya ENT düğmesine basınız.

月曜日
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Müzik Sistemi (devam ediyor)
iPhone/iPod/USB cihazın
bağlanması

Kullanım Kılavuzu
100

iPhone/iPod/USB cihazınızı USB
konnektörüne onaylı bir kablo kullanarak
bağlayabilir veya bir USB flash belleği
vs. doğrudan USB konnektörüne
bağlayabilirsiniz.
Cihazınızla birlikte verilen USB
kablosunu kullandığınızdan emin olunuz.
• Bazı USB flash bellekler
desteklenmiyor olabilir veya uyumlu
olmayabilir ve atlama ya da çalma
gecikmeleri gibi seste anormal
durumlara sebep olabilir.
• Cihaza ve verilere zarar verebilecek
hard diskleri, kart okuyucuları ve hafıza
okuyucuları kullanmayınız. Yanlışlıkla
bunlardan birisini bağlarsanız, kontak
anahtarını
(Kapalı) konumuna alınır
ve cihazı çıkarınız.

❙ Uyumlu Cihazlar

Müzik sisteminizle uyumlu olan iPhone, iPod ve diğer cihazlar şunlardır:
USB Flash Bellek

Standart
Dosya sistemleri

USB 2.0/3.0
FAT32 (önerilen),
FAT16, HFS+

Depolama kapasiteleri 256 MB ila 64 GB arası

Maksimum
8 hiyerarşi
hiyerarşi
Maksimum klasör
512 klasörler
Maksimum dosya 65,524 dosya (bir klasörde
aynı sınırlama)
Maksimum dosya/
255 karakter
klasör adı boyutu
Maksimum dosya boyutu
2 GB (bir dosyada)
iOS 10 veya üstü
iOS 9 veya üstü

iPhone 5 veya üstü
iPod touch (5. nesil) veya üstü
iPod nano (7. nesil) veya üstü
iPad/iPad Air/iPad Mini (tüm modeller)
iPod classic/iPod shuffle
Hard disk sürücü
Okuyucu/Hafıza okuyucu
CD/DVD/FD sürücüsü
USB hub’ı

Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
Desteklenmiyor
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❙ Cihazdaki Ses Dosyaları

Cihazınızdaki MP3/WMA/WAV dosyaları aşağıdaki teknik özelliklerin karşılanması koşuluyla çalınabilir.

Mevcut etiketler

WMA

WAV

Standart
Dosya uzantısı
Dijital haklar yönetimi (DRM)
Örnek hızı (kHz)
Bit hızı (kbps)
Mevcut etiketler
Standart
Dosya uzantısı
Örnek hızı (kHz)

MPEG1 Ses Katmanı 3
.mp3
32/44.1/48
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/
192/224/256/320/VBR
ID3v2 (v2.2/v2.3/v2.4)
ID3v1 (v1.0/v1.1)
Windows Media Audio Version 7/8/9
.wma
Desteklenmiyor
16/22.05/32/44.1/48
5 - 320/VBR
ASF
WAVE
.wav
16/22.05/32/44.1/48

Kullanım Kılavuzu

MP3

Standart
Dosya uzantısı .
Örnek hızı
(kHz)
Bit hızı (kbps)

• Diğer uzantı tiplerini düzenlemeyiniz. Bu tip dosyaları içeren bir cihazı çalmak, cihaz veya hoparlör arızası gibi sorunlara sebep
olabilir.
• Ses dosyalarının müzik bilgisi için kullanılan karakter kodunun türüne bağlı olarak müzik bilgisi doğru görüntülenmeyebilir.
Windows Media, Microsoft Corporation firmasının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
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Müzik Sistemi (devam ediyor)

❙ iPhone/iPod/USB cihazınızı bağlamak için
GL1800DA i

Phone/iPod/USB cihazı

!a GL1800DA
Bagaj bölmesini açınız. (S135)
Except GL1800DA

Siper muhafazasını açınız. (S138)
!b iPhone/iPod/USB cihazınızı USB
konnektörüne onaylı bir kablo
kullanarak bağlayınız veya bir USB
flash belleği vs. doğrudan USB
konnektörüne bağlayınız.
Bağlantı yaptıktan sonra, ekranda
UBS simgesi görüntülenir.

USB konnektörü

Kullanım Kılavuzu

USB simgesi
Bagaj bölmesi

Bağlanacak cihaz için
onaylı kablo

GL1800DA Hariç

Bağlanacak cihaz için
onaylı kablo

USB konnektörü

Siper muhafazası
102

iPhone/iPod/
USB cihazı

!c Cihazınızı bagaj bölmesinde
( GL1800DA ) veya siper muhafazasında
saklayınız ( GL1800DA hariç ).
!d Bagaj bölmesini veya siper
muhafazasını kapatınız.

❙ iPhone/iPod/USB cihazınızın bağlantısını
kesmek için
iPhone/iPod/USB cihazınızın
bağlantısını istediğiniz zaman
kesebilirsiniz. Cihazınızın kablodan
ayrılması ile ilgili bilgi için cihazın
talimatlarını izlediğinizden emin olunuz.

Cihazınızı bağlantısını kestiğinizde, USB
simgesi ekrandan kaybolacaktır.
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Kullanım Kılavuzu

• Cihazı aracın içinde bırakmayınız
(bagaj bölmesi veya siper
muhafazası vb.). Yüksek ısıdan
dolayı zarar görecektir.
• Cihazınızla birlikte verilen
talimatlardaki önlemleri okuyunuz.
• Bazı USB flash bellekler (güvenlik kilidi
özelliği bulunan cihazlar gibi)
kullanılmayabilir veya sınırlanabilirler.
• Çalmadan önce verilerinizi yedeklemenizi
tavsiye ederiz.
• iPhone, iPod veya bazı USB cihazları
kontak (Açık) veya ACC konumunda
iken USB kablosu ile şarj edilebilir.
Şarj süresi normalden daha uzun
olabilir.
• Hasar görmemeleri için cihazlarınızı
bir örtü veya yumuşak bir bez ya da
kapakla örtmenizi tavsiye ediyoruz.
• USB konektörünün ıslanmamasına
dikkat ediniz.
• Hub’a bağlamayınız.
• Uyumlu olmayan cihazları bağlamayınız.
• Eğer müzik sistemi cihazı tanımıyorsa,
birkaç kez yeniden bağlamayı
veya sistemi yeniden başlatmayı
deneyiniz.

月曜日
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Müzik sistemi, USB veya Bluetooth®
aracılığıyla bağlanan bir cihazda
saklanan müzikleri çalabilir.
[4] Albüm adı
Kullanım Kılavuzu

[3] Sanatçı adı
[1] Mevcut ses modu
[2] Şarkı adı

[5] Çalma süresi

104

午後７時１７分

(devam ediyor)

Müzik Çalma

[8] Albüm kapağı

月曜日

[7] Toplam süre
[6] İşlem çubuğu

Ekran Bilgileri
Ekranda görüntülenen bilgiler bağlı
cihaza ve oynatılan dosyanın türüne
bağlı olarak değişir.
Sistem ID3 etiket bilgisini destekler. Bir
parçada ID3 etiketi yoksa, şarkının adı
veya dosyanın adı görünmez.
[1] Mevcut ses modu
[2] Şarkı adı
[3] Sanatçı adı
[4] Albüm adı (Klasör adı)
[5] Çalma süresi
[6] İşlem çubuğu
[7] Toplam süre
[8] Albüm kapağı (yalnızca cihaz USB ile
bağlandığında ve parça, sanat
çalışması içeriyorsa görüntülenir.)

❙ Parça Çalma

!a Çalmak istediğiniz cihazı bağlayınız.
Bluetooth ayarı: (S86)
iPhone/iPod/USB cihazınızın
bağlanması: (S102)
!bSes çıkış cihazını seçiniz. (S75)
!c[USB], [iPod] veya [Bluetooth]’u
seçmek için
düğmesine basınız.
!dÇalma listesini görüntülemek için
veya ENT düğmesine basınız.
(S106)

!e Çalmak istediğiniz desteklenen ses
dosyasını seçiniz. (S101)
!f Bir parçayı çalmak için veya ENT
düğmesine basınız.

18 GL1800 32MKC800.book

105 ページ

２０１７年１１月２７日

❙ Parçayı Duraklatmak için

Bir parçayı duraklatmak ve sesi
kapatmak için
düğmesine
basınız ve basılı tutunuz.
uEkranda ses çıkış durumu
simgesinde bir çapraz çizgi görünür.

月曜日

午後７時１７分

❙ Parçayı Değiştirmek için

❙ Çalma Modunu Seçmek İçin

Tekrarlama ve rasgele modları
seçebilirsiniz.
Modu değiştirmek için
veya ENT
düğmesine basınız ve basılı tutunuz.
Kullanım Kılavuzu

Sonraki parçaya atlamak için
düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtarın
üstündeki
düğmesine basınız.
Mevcut veya önceki parçanın başına
gitmek için
düğmesini itiniz veya 4
düğmesine
yönlü anahtarın üstündeki
basınız.

❙ Bir Albümü (Klasörü) Değiştirmek İçin

Ses çıkış durumu simgesi
Parçayı kaldığı yerden itibaren yeniden
başlatmak için, ses kısılmışken VOL
kolunu kullanınız.

Sonraki albüme (klasöre) geçmek için
düğmesini tiniz veya 4 yönlü anahtar
üzerindeki
düğmesini basılı tutunuz.
Önceki albüme (klasöre) geçmek için
düğmesini itiniz veya 4 yönlü anahtar
üzerindeki
düğmesini basılı tutunuz.

iPod veya Bluetooth® cihazını çalmak için
•
• Albüm tekrar çalma modu: Mevcut
albümdeki tüm parçaları tekrarlar.
•
Parça tekrar çalma modu: Mevcut
parçayı tekrarlar.
•
Albüm rastgele çalma modu: Mevcut
albümdeki parçaları rastgele çalar.
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Müzik Sistemi (devam ediyor)
USB cihazını çalmak için
•
Tekrar çalma modu:

Kullanım Kılavuzu
106

- [Klasörler] çalma listesinden çalarken,
geçerli klasördeki tüm parçaları
tekrarlar.
- [Şarkılar] çalma listesinden çalarken,
USB cihazındaki tüm parçaları tekrarlar.

❙ Çalma Listesinden Bir Parça Seçmek için
Bağlanan cihaza bağlı olarak çeşitli
çalma listelerinden bir parça
seçebilirsiniz.

Parça tekrar çalma modu: Mevcut
parçayı tekrarlar.
•
Rastgele çalma modu:
•

- [Klasörler] çalma listesinden çalarken,
geçerli klasördeki parçaları rastgele
çalar.
- [Şarkılar] çalma listesinden çalarken,
USB cihazındaki tüm parçaları
rastgele çalar.

!a Çalma listesini görüntülemek için
veya ENT düğmesine basınız.
!b Çalma listesi sekmesini değiştirmek
için 4 yönlü anahtar üzerindeki
/
düğmelerine basınız.
iPod veya Bluetooth® cihazı
bağlı iken: [Sanatçılar] → [Albümler]
→ [Çalma Listesi] → [Şarkılar] →
[Türler]
USB cihazı bağlı iken:
[Klasörler] → [Şarkılar]
!c Çalma listesinden istediğiniz parçayı
seçiniz ve veya ENT düğmesine
basınız.

• Kullanılabilir fonksiyonlar, bağlı cihaza
ve oynatılan dosyanın türüne bağlı
olarak farklılık gösterebilir.
• Eğer bir iPhone Apple CarPlay
vasıtasıyla bağlandıysa ve iPod/ USB
kaynağı yoksa, telefondaki müzik
dosyaları sadece Apple CarPlay ile
çalınabilir.
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Apple CarPlay

• Sadece iOS 10 veya üstü iPhone 5 veya
sonraki versiyonlar Apple CarPlay ile
uyumludur.
• iPhone’u Apple CarPlay’e bağlamadan
önce ve uyumlu uygulamaları kullanırken
motosikletinizi güvenli bir yerde park
ediniz.
• Hiçbir durumda, iPhone’un
kullanılmasından dolayı meydana gelen
herhangi bir hasar ya da sorundan
Honda sorumlu olmayacaktır.
• Çevre koşulları veya sinyal gücü
koşulları nedeniyle mobil ağ iletişimi
kararsızsa, Apple CarPlay işlevleri
kullanılmayabilir.
• Apple CarPlay'ı kullanmak için kulaklık
bağlantısı gereklidir. Kulaklık pilinin
bitmesi veya iletişim hatası nedeniyle
kulaklık bağlantısı kesilirse, bağlantı
kurulana kadar Apple CarPlay
kullanılamaz.

午後７時１７分

• Motosiklet hareket halindeyken Apple
CarPlay’i orta panel düğmeleri/arayüz
düğmesi ile çalıştıramazsınız.
• Ekranda görüntülenen uygulama ve
menü öğeleri, bağlı cihaza ve iOS
versiyonuna bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
• Apple CarPlay’e bağlı iken, telefon
aramaları sadece Apple CarPlay
üzerinden yapılır. Bluetooth® handsfree
arama ile bir görüşme yapmak
istiyorsanız, USB kablosunu
iPhone'unuzdan çıkarınız ve
iPhone'unuzu Bluetooth® üzerinden
bağlayınız.
Eşleştirilmiş cihazı bağlamak için:
(S89)
• Apple CarPlay fonksiyonunun bulunduğu
ülkeler ve bölgeler ve bu fonksiyon ile
ilgili bilgi için Apple giriş sayfasına
bakınız.
• Apple CarPlay, USB2 terminali
(opsiyonel) üzerinden USB bağlantısı ile
kullanılamaz.
• Apple CarPlay, Apple Inc. firmasının
bir ticari markasıdır.

❙ Apple CarPlay Çalışma Gereklilikleri &
Sınırlamaları

Apple CarPlay, aktif cep telefonu bağlantılı
ve veri planlı uyumlu bir iPhone gerektirir.
Operatörünüzün ücretlendirme planları
uygulanacaktır.
İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve
Apple CarPlay fonksiyonlarını sağlayan
monteli diğer teknolojilerdeki değişiklikler
ve yeni yada revize edilmiş yasal
düzenlemeler Apple CarPlay
fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir
veya tamamen kesebilir.
Honda, gelecekteki Apple CarPlay
performansı ve fonksiyonları ile ilgili
herhangi bir garanti veremez.

Kullanım Kılavuzu

Apple CarPlay-uyumlu iPhone’u USB
vasıtasıyla sisteme bağlarsanız telefonla
arama yapmak, müzik dinlemek, haritalara
göz atmak (navigasyon) ve mesajlara
erişmek için iPhone ekranı yerine çok
amaçlı bilgi ekranını kullanabilirsiniz.

月曜日

Apple CarPlay ile uyumlu 3. taraf
uygulamaları kullanılabilir. Uyumlu
uygulamalar ile ilgili bilgi için Apple giriş
sayfasına bakınız.
❙ Kullanıcı ve Araç Bilgilerinin Kullanılması
Apple CarPlay tarafından iPhone’unuza/
iPhone’unuzdan gönderilen/alınan kullanıcı
ve araç bilgilerinin kullanılması ve işlenmesi
Apple iOS şartları ve koşulları ile Apple’ın
Gizlilik Politikası tarafından yönetilir.
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)

❙ Apple CarPlay’ı Ayarlamak için

Kullanım Kılavuzu

Apple CarPlay’in kullanılması bazı
kullanıcı ve araç bilgilerinin (aracın
konumu, hızı ve durumu gibi) Apple
CarPlay deneyimini iyileştirmek amacıyla
iPhone’unuza aktarılmasına sebep
olacaktır. Ekranda bu bilgilerin
paylaşılmasına izin vermeniz
gerekecektir.

!d Ekranda sorumluluk reddi mesajı
görüntülendiğinde, [Enable once] [Bir
kez etkinleştir] veya [Always enable]
[Her zaman etkinleştir] öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.

❙ Apple CarPlay Menüsü
Apple CarPlay menü ekranı
Mesajlar
Müzik
Telefon
Haritalar

!a Apple CarPlay ayarını etkinleştiriniz.
(S84)

!b Kulaklıkları eşleştiriniz. (S91)
!c iPhone'unuzu bagaj bölmesindeki
veya GL1800DA hariç
siper muhafazasındaki USB portuna
bağlayınız. (S102)
GL1800DA

u iPhone'unuzu bağladığınızda iPod
olarak tanınırsa, USB kablosunu
çıkarınız, Apple CarPlay'i
etkinleştiriniz (S84) ve daha sonra
USB kablosunu tekrar takınız.

[Enable once]: Sadece bir kez izin
verir.
(Sonraki kullanımızda mesaj yeniden
görünür).
[Always enable]: Her zaman izin verir.
(Mesaj bir daha görünmez.)
[Cancel]: Bu işleme izin vermez.
[Cancel] (İptal) öğesini seçerseniz ve bu
izni vermezseniz, iPod olarak yeniden
bağlanmanız gerekir.

Giriş ekranına götürür
Apple CarPlay menü ekranına
götürür
Giriş ekranı

!e Apple CarPlay menü ekranı görünür.
Apple CarPlay menü ekranına götürür
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Operation Guide.fm

109 ページ

２０１７年１２月１２日

Telefon
Kişi listesine gidiniz, telefon aramaları
yapınız veya sesli mesajı dinleyiniz.

火曜日

午後７時４３分

❙ Apple CarPlay'ı Siri ile Çalıştırma

Siri'yi etkinleştirmek için, kulaklık gibi bir
cihazla eşleştirme yapılmalıdır. (S91)

Müzik
iPhone'unuzda kayıtlı müziği çalınız.

Mesajlar
Metin mesajlarını kontrol edip cevap
veriniz veya okunan mesajları alınız.

Siri’yi Etkinleştirmek için
!a Apple CarPlay’i başlatınız. (S108)
!b IPhone'unuzun kilidini açınız ve
Siri'yi etkinleştiriniz.
uAyrıntılar için iPhone’un Kullanım
Kılavuzu'na vs. bakınız.
düğmesine
!c Sol gidon kolundaki
basınız ve basılı tutunuz.
!d Eşleştirilmiş kulaklık aracılığıyla
bir sesli komut veriniz.

Aşağıda Siri İle İlgili Soru Ve
Komutların Örnekleri Sunulmuştur
• İşteki babanı ara.
• Bu şarkının adı ne?
• Yarın hava nasıl?
• En son e-postamı oku.
Daha fazla bilgi için
www.apple.com/ios/siri web
sitesini ziyaret ediniz.

Kullanım Kılavuzu

Haritalar
Apple CarPlay haritasını görüntüleyiniz
ve iPhone'unuzdaki gibi navigasyon
fonksiyonunuzu kullanınız.
u Her seferinde sadece bir navigasyon
sistemi (önceden kurulmuş olan
navigasyon veya Apple CarPlay)
talimatları verebilir. Bir sistemi
kullandığınızda, diğer sistemde önceden
ayarlanmış olan varış yeri talimatları
iptal edilecek ve halihazırda
kullandığınız sistem sizi gideceğiniz
noktaya yönlendirecektir.

Siri, çalışma esnasındaki rüzgar
sesinden veya dış seslerden dolayı
doğru şekilde tanınmayabilir. Bu
durumda, mikrofonun yerini değiştirmeye
veya ön cam yüksekliğini ayarlamaya
çalışınız. (S143)

Siri’yi Devreden Çıkarmak için
Sol gidon kolundaki
düğmesine
basınız ve basılı tutunuz.
Siri, Apple Inc.’nin bir ticari markasıdır.

Honda
Giriş ekranına gidiniz.
Apple CarPlay menü ekranına gidiniz.
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)
Bluetooth® Handsfree Aramayı
Kullanma

Kullanım Kılavuzu
110

Bluetooth® handsfree arama,
motosikletinizin müzik sistemini kullanarak
cep telefonunuzu ellemeden arama
yapmanıza ve çağrıları cevaplamanıza
izin verir.
Handsfree arama özelliğini kullanmak için,
Bluetooth® uyumlu bir cep telefonuna ve
Bluetooth® kulaklığa ihtiyacınız var.
• Motosiklet hareket halindeyken
handsfree arama fonksiyonlarını orta
panel düğmeleri/arayüz düğmesi ile
çalıştıramazsınız.
• Çevre koşulları veya radyo dalgası
koşullarından dolayı Bluetooth®
bağlantısı dengesizse, handsfree
arama fonksiyonlarını
kulllanamazsınız.
• Konuşma sırasında, rüzgar sesi veya
dış ses nedeniyle duymanız zor
olabilir. Bu durumda, mikrofonun yerini
değiştirmeye veya ön cam yüksekliğini
ayarlamaya çalışınız. (S143)
• Telefon görüşmesi yaparken veya
çağrı alırken ses çıkışı hoparlörden
kulaklığa otomatik olarak geçecektir.
(Kulaklık bağlı olmasa bile).

❙ Hazırlık

!a Eşleştirilmiş bir cep telefonuna
bağlanın. (P86)
uTelefon rehberi içe aktarma
fonksiyonu etkinleştirildiğinde,
telefon rehberinin içeriği ve arama
geçmişi otomatik olarak sisteme
aktarılır.
Telefon rehberi her bağlantıda
güncellenir. Arama geçmişi her
bağlantının ya da aramanın
sonrasında güncellenir.
Telefon Rehberini Yükleme (S93)
!b Eşleştirilmiş kulaklığı bağlayınız
(gerekirse sürücü ve yolcu için).
(S91)

!c Telefon ekranına giriniz. (S27)

❙ Arama Yapma

Herhangi bir telefon numarası girerek veya
aktarılmış telefon rehberini, arama geçmişini
veya hızlı arama numaralarını kullanarak
aramalar yapabilirsiniz.
Arama modunu değiştirmek için, 4 yönlü
anahtarın üzerindeki
/
tuşlarına
basınız.
Arama modları arasında aşağıdaki gibi geçiş
yapılır: [Hızlı Arama] (S111) → [Telefon
Rehberi] (S114) → [Arama Geçmişi]
(S114) → [Numara İle Arama] (S111)
Telefonun ses seviyesini ayarlamak için:
(S75)
Yolcu kulaklığı ile bir aramayı etkinleştirmek /
devre dışı bırakmak için: (S93)

• Motosiklet

hareket halindeyken bazı
manuel fonksiyonlar devre dışı kalır.
Motosiklet duruncaya kadar gri bir
seçeneği seçemezsiniz.

• Motosiklet hareket halindeyken sadece
önceden kaydedilmiş hızlı arama
numaraları ve aranmış olan numaralar
aranabilir. Ancak, Apple CarPlay
çalışıyorsa, motosiklet hareket halindeyken
Siri ses kontrol sistemini kullanarak arama
yapabilirsiniz.(S109)
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Telefon Numarası Kullanarak Arama
Yapmak İçin [Dial by number]
Motosiklet hareket halindeyken bu
fonksiyon devre dışı kalır.

!b Bir numara girmek için
düğmesini
çeviriniz ya da 4 yönlü anahtar üzerindeki
/ düğmelerine basınız ve daha sonra
numarayı ayarlamak için
veya ENT
düğmesine basınız.
!c [Dial] (Ara) öğesini seçiniz ve arama
yapmak için veya ENT düğmesine
basınız.
uAramayı iptal etmek için veya ENT
düğmesine basınız.

午後７時１７分

!d Görüşmeyi sonlandırmak için sol
gidon kolundaki
(Ses kontrol)
düğmesini basılı tutunuz.
uAynı işlem, ekrandaki [End call]
[Görüşmeyi sonlandır] öğesi
seçilerek de yapılabilir.

Hızlı Arama Numarası Kullanarak
Arama Yapmak için [Speed dial]
Motosiklet hareket halindeyken hızlı
arama özelliğini kullanarak arama
yapabilirsiniz.
Hızlı arama özelliğini kullanarak arama
yapmak için, hızlı arama numarasını
önceden kaydetmeniz gerekir. (S112)
20 kadar hızlı arama numarası
kaydedilebilir.
!a [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini
seçiniz.
!b Aramak istediğiniz telefon numarasını
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız.
Arama otomatik olarak başlar.
!c Görüşmeyi sonlandırmak için sol
gidon kolundaki
(Ses kontrol)
düğmesini basılı tutunuz.
uAynı işlem, ekrandaki [End call]
[Görüşmeyi sonlandır] öğesi seçilerek
de yapılabilir.

Kullanım Kılavuzu

!a [Dial by number] (Numara ile Arama)
öğesini seçiniz.

月曜日
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi (devam ediyor)
Hızlı Arama Listesine Bir Telefon
Numarası Kaydetmek İçin
Hızlı arama numaraları üç şekilde
kaydedilebilir.

Kullanım Kılavuzu

(Hızlı Arama) listesinden:
!a [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini
seçiniz.
!b [Add speed dial] [Hızlı aramayı ekle]
öğesini seçiniz ve ardından
veya
ENT düğmesine basınız.
!c Telefon rehberi görünür.
uEğer telefon rehberi içe aktarma
fonksiyonu devre dışı
bırakılmışsa, telefon rehberini
manuel olarak içeri aktarmak için
[YES] (Evet) öğesini seçiniz.

!d Kaydetmek istediğiniz telefon
numarasını seçiniz ve
(Giriş Ekranı)/
(Giriş Ekranı) düğmesine basınız ve
basılı tutunuz.
Telefon numarası hızlı arama listesine
kaydedilecektir.
112

[Arama geçmişinden] /[Telefon
Rehberinden]:
!a [Call history] [Arma geçmişi] veya
[Phonebook] [Telefon Rehberi]
öğesini seçiniz.
!b Kaydetmek istediğiniz
telefon numarasını seçiniz ve
(Giriş Ekranı)/
(Giriş Ekranı)
düğmesine basınız ve basılı
tutunuz.
!c [Save as Speed Dial] [Hızlı arama
olarak kaydet] öğesini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.

Telefon numarası hızlı arama
listesine kaydedilecektir.
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午後７時１７分

!d Hızlı arama listesi sırasını değiştirmek
için düğmesini çeviriniz ya da 4
yönlü anahtar üzerindeki /
düğmelerine basınız.

!e Seçiminizi ayarlamak için
veya ENT düğmesine basınız.

Bir Hızlı Arama Numarasını Silmek İçin
!a [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini
seçiniz.
!bSilmek istediğiniz telefon numarasını
seçiniz ve
(Giriş Ekranı)/
(Giriş Ekranı) düğmesine basınız ve
basılı tutunuz.
!c[Delete] (Sil) veya [Delete all],
(Tümünü sil) öğesini seçiniz ve
veya ENT düğmesine
ardından
basınız.
!d Ekranda bir onay mesajı görünür.
[YES] (Evet) öğesini seçiniz ve
ardından
veya ENT düğmesine
basınız.

Kullanım Kılavuzu

Hızlı Arama Listesi Sırasını Yeniden
Düzenlemek İçin
!a [Speed dial] (Hızlı Arama) öğesini
seçiniz ve
Giriş Ekranı) düğmesine/
(Giriş Ekranı) düğmesine basınız
ve basılı tutunuz
!b [Rearrange speed dial] [Hızlı aramayı
yeniden düzenle] öğesini seçiniz ve
ardından veya ENT düğmesine
basınız.

月曜日

!c Düzenlemek istediğiniz telefon
numarasını seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
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(devam ediyor)

Kullanım Kılavuzu

İçe Aktarılan Bir Telefon Rehberini
Kullanarak Arama Yapmak İçin
[Phonebook]
Motosiklet hareket halindeyken bu
fonksiyon devre dışı kalır.
Telefon rehberi içe aktarma
fonksiyonu etkinleştirildiğinde, telefon
rehberinin içeriği otomatik olarak
sisteme aktarılır.
Telefon Rehberini Yükleme: (S93)

Telefon rehberi içe aktarma fonksiyonu
devre dışı bırakılırsa, ekranda bir açılır
mesaj görüntülenir.
Telefon rehberini manuel olarak içe
aktarmak için YES] (Evet) öğesini
seçiniz ve ardından veya ENT
düğmesine basınız

114

月曜日

Arama Geçmişini Kullanarak Arama
Yapmak için [Call history]
Motosiklet hareket halindeyken arama
geçmişini kullanarak arama yapabilirsiniz.
Arama geçmişi aranan, gelen veya
cevapsız son 30 aramayı gösterir.

!a [Phonebook] (Telefon rehberi)
öğesini seçiniz.
!b Telefon rehberi alfabetik sırayla
kaydedilir.
Bir isim seçiniz ve ardından veya
ENT düğmesine basınız.
Arama otomatik olarak başlar.
!c Aramak istediğiniz telefon
numarasını seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
!d Görüşmeyi sonlandırmak için sol
gidon kolundaki
(Ses kontrol)
düğmesini basılı tutunuz.
u Aynı işlem, ekrandaki [End call]
[Görüşmeyi sonlandır] öğesi seçilerek
de yapılabilir.

!a [Call history] (Arama Geçmişi) öğesini
seçiniz.

!b Aramak istediğiniz telefon numarasını
seçiniz ve ardından
düğmesine basınız.

veya ENT

: Giden çağrı
•
: Gelen çağrı
•
(Kırmızı): Cevapsız çağrı
•
!c Görüşmeyi sonlandırmak için sol
gidon kolundaki
(Ses kontrol)
düğmesini basılı tutunuz.
uAynı işlem, ekrandaki [End call]

[Görüşmeyi sonlandır] öğesi seçilerek de
yapılabilir.
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❙ Çağrı Alma

Bir çağrı alındığında, sesli bir uyarı verilir
ve Gelen çağrı ekranı görünür.

午後７時１７分

Çağrı Alma
Bir çağrı alındığında, cevaplamak için sol
gidon kolundaki
düğmesine basınız.
u Aynı işlem, ekrandaki [Acceptl] [Kabul et]
öğesi seçilerek de yapılabilir.

Çağrıyı Reddetme
Bir çağrı alındığında, reddetmek için sol
gidon kolundaki
düğmesine basınız
ve basılı tutunuz.
u Aynı işlem, ekrandaki [Reject] [Reddet]
öğesi seçilerek de yapılabilir.
Çağrıyı Sonlandırma
Konuşurken, çağrıyı sonlandırmak için
sol gidon kolundaki
düğmesine
basınız ve basılı tutunuz.
u Aynı işlem, ekrandaki [End call]
[Görüşmeyi sonlandır] öğesi seçilerek de
yapılabilir.

Kullanım Kılavuzu

Zil Sesi
Bağlı olan cep telefonu "bant içi zil
sesini" destekliyorsa, bir çağrı
alındığında telefonda saklanan zil sesi
otomatik olarak duyulur.
"Bant içi zil sesi" desteklenmiyorsa, ses
sisteminde saklanan zil sesi duyulur.

月曜日

düğmesi

Telefonun ses seviyesini ayarlamak
için: (S75)
Yolcu kulaklığı ile bir aramayı
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak
için: (S93)

devam
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月曜日

午後７時１７分

(devam ediyor)

❙ Çoklu Aramalar Yapma

Bağlanan cep telefonu çağrı bekletme
işlevini destekliyorsa, aynı anda birden
fazla arama yapabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

İkinci bir Çağrı Alma
Bir çağrı alındığında, cevaplamak için sol
gidon kolundaki
düğmesine basınız.
Alıcı cevap verirse, ilk çağrı beklemeye
alınır.
u Aynı işlem, ekrandaki [Acceptl]
[Kabul et] öğesi seçilerek de yapılabilir.

telefon numarası seçiniz veya
[Numarayla ara] menüsüne bir
telefon numarası giriniz.
uArama modunu değiştirmek için, 4
yönlü anahtarın üzerindeki /
tuşlarına basınız.
!c İkinci giden çağrı başlayacaktır. Alıcı
cevap verirse, ilk çağrı beklemeye
alınır.
Çoklu Çağrılar Arasında Geçiş Yapma

İkinci bir Arama Yapma

!a Arama sırasında, [Dial] [Arama yap]
öğesini seçiniz ve ardından
veya ENT düğmesine basınız.
!b [Hızlı arama], [Telefon Rehberi]
veya [Arama geçmişi] listesinden bir
116

[Switch calls] (Çağrılar arasında geçiş yap)
öğesini seçiniz ve ardından
veya ENT
düğmesine basınız.

Devam Eden Çağrıyı Sonlandırma
!aİkinci çağrıyı sonlandırmak için sol
gidon kolundaki
düğmesine
basınız ve basılı tutunuz.
uAynı işlem, ekrandaki [End call]
[Görüşmeyi sonlandır] öğesi
seçilerek de yapılabilir.
!b Sistem bekletilen ilk çağrıya
dönecektir.

18 GL1800 32MKC800.book

117 ページ

２０１７年１１月２７日

❙ Görüşme sırasında DTMF sesleri

午後７時１７分

!a Arama sırasında, [Touch tones]
[Tuş sesleri] öğesini seçiniz ve
ardından
veya ENT düğmesine
basınız.
!b Bir DTMF sesi göndermek için bir
rakamlı tuş seçiniz ve ardından
ENT düğmesine basınız.

veya

uÖnceki ekrana dönmek için
[Quit] [Bitir] öğesini seçiniz ve
veya ENT düğmesine basınız.

Kullanım Kılavuzu

gönderme
Görüşme sırasında DTMF (Çift Tonlu
Çoklu Frekans) sesleri gönderebilirsiniz.
Bu, menülü telefon sistemi
kullanıyorsanız faydalıdır.
Motosiklet hareket halindeyken bu
fonksiyon devre dışı kalır.

月曜日
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月曜日

午後７時１７分

Motorun Çalıştırılması
Aşağıdaki prosedürü kullanarak,
motorun soğuk ya da sıcak
olduğuna bakmaksızın,
motosikletinizi çalıştırınız.

Kullanım Kılavuzu
118

Motosikletiniz bir Honda SMART
Anahtar sistemiyle donatılmıştır.
Motosikleti kullanırken her zaman
Honda SMART Anahtarını yanınızda
bulundurunuz. (S60)
UYARI
• Motor çalışmazsa kontak anahtarını
(Kapalı) konumuna çeviriniz ve akü
voltajının toparlanması için motoru
yeniden çalıştırmayı denemeden önce 10
saniye bekleyiniz.
• Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora
devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine
zarar verebilir.
• Gazın aniden açılması ya da motoru
5 dakikanın üzerinde yüksek devirde
rölantide tutmak egzoz borusunun
renginin bozulmasına sebep olabilir.
• Eğer gaz kelebeği tamamen açıksa motor
çalışmayacaktır.

GL1800/B

!a Motor durdurma anahtarının
(Çalışma) konumunda
olduğundan emin olunuz.
!b Gidonun kilidini açınız. (S59)
!c Kontak anahtarını (Açık)
konumuna getiriniz. (S53)
!d Vitesi boşa alınız ( N göstergesi
göstergesi yanar). Alternatif olarak,
yan ayak kaldırılmış halde
motosikletinizi vitesteyken çalıştırmak
için debriyaj kolunu çekiniz.

!b!c
!d

!a

!eGaz kolu kapalıyken marş düğmesine
basınız.
!e
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GL1800BD/DA

午後７時１７分

!e Gaz kolu kapalıyken marş
düğmesine basınız.
!f Motosikleti kullanmaya başlamadan
önce park freni kolunun
bırakıldığından emin olunuz.
!e

(61)

!c!d
!a

Motor çalışmazsa:

!a

Aşağıdaki prosedürü izleyerek de
motoru çalıştırabilirsiniz.
!a Honda SMART Anahtarının devrede
olduğundan (60) ve çalışma
aralığında olduğundan emin olunuz.

!b Fren kolunu veya pedalını sıkıca

(S121)

!b

Hızlı Motor Çalıştırma

!a Gazı sonuna kadar açıp marş
düğmesine basınız.
!b Normal çalıştırma işlemini tekrar
ediniz.
!c Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz
olması durumunda gazı hafifçe açınız.
!d Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip
!a & b
! . adımları tekrar ediniz.
❙ Motor Çalışmazsa (S187)

uygularken, motor çalışıncaya kadar
marş düğmesine basınız ve basılı
tutunuz.
u Gidon kilidi aynı anda otomatik
olarak açılır.
u GL1800/B Motosiklet vitesteyken
hızlı motor çalıştırma etkinleşmez.
Hızlı motor çalıştırma şanzıman
vitesteyken debriyaj kolunu çekerek
ve yan ayak yukardayken
çalıştırabilir.
Motoru durdurduğunuzda

Kullanım Kılavuzu

!a Park frenini kontrol ediniz
(park
freni göstergesi yanar).
!b Motor durdurma anahtarının
(Çalışma) konumunda
olduğundan emin olunuz.
!c Gidonun kilidini açınız. (S59)
!d Kontak anahtarını (Açık)
konumuna getiriniz. (S53)
u N gösterge lambasının
yandığından emin olunuz. N
gösterge lambası yanmazsa.

月曜日

!a Motoru durudurmak için vitesi boşa
alınız, boş vites göstergesi yanar.
!b Kontağı

(Kapalı) konuma alınız.
(Kapalı)
konumuna aldığınızda şanzıman
vitesteyse motor stop edecektir.
!c GL1800BD/DA Motosikleti park ettiğinizde,
park frenini uygulayınız. (64)

u GL1800BD/DA Kontağı

119
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Vites Değiştirme
GL1800/B

Motosikletinizin şanzımanı, biri aşağıda
beşi yukarıda olmak üzere altı ileri vitese
sahiptir.
Kullanım Kılavuzu

6
45
2 3

N
1

Yan ayak indirilmişken motosikleti
vitese takarsanız motor stop edecektir.

120

月曜日

GL1800BD/DA

午後７時１７分

Motosiklet otomatik kontrollü 7 vitesli bir
şanzımanla donatılmıştır. Vites otomatik
(AT MODU ile) veya manuel olarak (MT
MODU ile) değiştirilebilir.
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GL1800BD/DA

Çift Kavramalı Şanzıman

Çift Kavramalı Şanzıman sistemi motor
çalıştırıldıktan hemen sonra bir otomatik
kontrol işlemi gerçekleştirir.
Vites konum göstergesinde ( - ) simgesi
birkaç saniye kadar göründükten sonra
kaybolur. ( - ) simgesi göründüğü zaman
vitesi değiştiremezsiniz.

午後７時１７分

D düğmesine basınız
A/M düğmesine basınız
N düğmesi
AT MODU (D)

MT MODU

Boş vites (N): Kontağı (Açık) konumuna
aldığınızda boş vites otomatik olarak seçilir.
Kontağı (Açık) konumuna aldığınızda
boş vites seçilmezse:
u Kontağı (Kapalı) konumuna alıp
yeniden (Açık) konumuna alınız.
Vites boşa (N) alındığında (klik)
sesleri duyabilirsiniz. Bu normaldir.
u Kontak açtıktan sonra Boş vites (N)
hala seçilmemişse, yan ayak
kaldırılmış şekilde freni uygulayarak
motoru çalıştırınız. Boş vites (N) hala
seçilmemişse (S195)

Boş vites (N) ile AT MODU (D) arasında
geçiş yapabileceğiniz koşullar:
uMotosiklet durduğunda ve motor
rölantide iken.
u Gaz kelebeği tamamen kapalı iken.
Gaz uygulandığı zaman vitesi Boş (B)
konumundan AT moduna (D) almak
mümkün değildir.
u Tekerlekler dönerken Boş vites (N)
ile AT MODU (D) arasında geçiş
yapamazsınız.
u Yan ayak kaldırılmışken.

Kullanım Kılavuzu

Farklı koşullarda sürücünün taleplerine
cevap vermek için, şanzıman iki çalışma
modu ile donatılmıştır; AT MODU (D)
(normal kullanım için otomatik vites
değiştirme); düz şanzıman ile aynı vites
değiştirme hissi veren MT MODU (7
vitesli düz vites kullanımı için).
u Çift Kavramalı Şanzımanın doğru
şekilde çalışması için daima tavsiye
edilen lastikleri kullanınız.

月曜日

DİKKAT
Debriyaj hasarını önlemek için, motosikleti
yokuşta durdurmak üzere gazı kullanmayınız.

AT MODU (D): Bu moda, vites sürüş
koşullarınıza göre otomatik olarak
değiştirilir.
Ayrıca vites büyütme düğmesi (+) ve
vites küçültme düğmesi (-) kullanılarak
da vites büyütülüp küçültülebilir. Bu
düğmeler, virajdan önce vs. geçici olarak
vitesi küçültmek istediğinizde faydalıdır
(S122)

MT MODU: Bu moda 7 vites
arasından seçim yapabilirsiniz.
121
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Kullanım Kılavuzu

!b

!a

午後７時１７分

(devam ediyor)

Boş vites ile AT MODU/MT MODU
arasında geçiş yapma
Boş (N) vitesten AT MODUNA (D) geçme
D düğmesine (!a) basınız.
D (AT MODU) göstergesi yanar, vites
konum göstergesinde , ”1” görünür ve
birinci vites seçilir.
AT MODUNDAN veya MT MODUNDAN
Boş Vitese (N) Geçme
N düğmesine (!b) basınız.
AT MODU İle MT MODU arasında geçiş
yapma
A/M düğmesine (!c) basınız.
MT MODU seçildiğinde D (AT MODU)
göstergesi söner (!d).

!c

月曜日

!a

MT MODUNDA Sürüş
Vites büyütme düğmesi (+) veya vites
küçültme düğmesi (-) ile vitesi büyütünüz
ve küçültünüz.
Seçilen vites, vites konum göstergesinde
görünür.
u MT MODU seçilirse, vites otomatik
olarak büyütülmez. Motor devir
ibresinin kırmızı bölgeye girmesine
izin vermeyiniz.
u MT MODUNDA bile, yavaşladığınız
zaman vites otomatik olarak küçültülür.
u MT MODU seçilse bile, 1. vites ile
hareket edeceksiniz.
Vites Küçültme Kontrolü
MT MODUNDA bu sistem, gaz tamamen
kapalı iken, motor devrini otomatik
olarak vites oranına uygun şekilde
artırarak vites küçültmeyi kontrol eder.
u Bu sistem, bazı sürüş koşullarında
motor devrini arttırmayabilir.

Vites değiştirme işlemi
Vites Büyütme:
Vites büyütme düğmesine (+) (!e)
basınız.
Vites Küçültme:
Vites küçültme düğmesine (-) (!f)
basınız.
Vites değiştirme düğmesini basılı tutarak
vites değiştirmeye devam edemezsiniz.
Vites değiştirmeye devam etmek için
düğmeyi bırakıp yeniden basınız.

!e

!f

!d

Vites Değiştirme Limiti
Motor devir sınırını aşacaksa vitesi
küçültemezsiniz.
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Yürüyüş Hızı Modu
GL1800BD/DA

Alanda engel veya insan olmadığından
emin olunuz. Dik veya engebeli
yüzeylerden kaçınınız. Yürüyüş Hızı
modunda yolcu taşınması tavsiye
edilmez çünkü denge ve kontrolün
korunması güçleşir.
!a Motosiklete her iki ayak zemin üzerinde
olacak şekilde normal sürüş
konumunda bininiz.
!b Vitesin boşta ( N ) göstergesi yanar)
ve yan ayağın kaldırıldığından emin
olunuz.
!c Motoru çalıştırınız. (S118)

午後７時１７分

!d Fren kolunu veya pedalını uygularken
Yürüyüş Hızı modu düğmesine
basınız.
Yürüyüş Hızı modu göstergesi
görünür.

Vites konum göstergesi

Yürüyüş Hızı modu göstergesi

Kullanım Kılavuzu

Yürüyüş Hızı modu motosikletin düşük
hızla manevra yapmasını sağlayarak
sürücünün motosikleti dar alanlara
sokmasına veya bu tip alanlardan
çıkarmasına yardımcı olur.
u Motosikletin motorunu yalnızca iyi
havalandırılan bir alanda çalıştırınız.

月曜日

Yürüyüş Hızı
modu düğmesi

devam
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月曜日

午後７時１７分

Yürüyüş Hızı Modu (devam ediyor)

Kullanım Kılavuzu
124

!e Motosikleti geriye doğru hareket
ettirmek için vites küçültme
düğmesine (-) basınız ve daha sonra
frenleri çözünüz.
Motosikleti ileri doğru hareket
ettirmek için vites büyütme
düğmesine (+) basınız ve daha sonra
frenleri çözünüz.
u Düğmeye bastığınız sürece
motosiklet ileriye/geriye doğru
hareket eder.
u Vites büyütme düğmesine (+)
(ileri) basıldığında, vites konum
göstergesinde "F" görünür.
Vites küçültme düğmesine (-) (geri)
basıldığında, vites konum
göstergesinde "R" görünür.
u Motosikletin hareket etmeye
başlaması birkaç saniye sürebilir.
u Motosikleti Yürüyüş Hızı modunda
kullanırken, normal sürüş
konumunda oturduğunuzdan emin
olunuz.
u Motor Yürüyüş Hızı modunda
durdurulduğunda, debriyaj
devreden çıkar. Bu, motosikletin
aniden çekiş kaybetmesine neden
olacaktır.

u Yürüyüş Hızı modunda, acil
durumlar haricinde motor
durdurma anahtarına basmayınız.
Bu, motosikletin aniden çekişten
düşmesine neden olacaktır.
Vites büyütme düğmesi (+)

Vites küçültme düğmesi (-)

Dengeyi korumak için bacaklarınızı
kullanarak motosikleti dikkatlice
yönlendiriniz.
Yürüyüş Hızı modunda, gevşek
yüzeylerde (kum, toprak, çakıl) veya
yağla-kaplı asfalt üzerinde dengeyi
korumak için çok dikkatli olunuz.

!f Motosikleti durdurmak için fren kolunu
veya pedalını uygulayınız.
!g Yürüyüş Hızı modunu sonlandırmak
için fren kolunu veya pedalını
uygulayınız. Motosiklet durduktan
sonra, fren kolunu veya pedalını
kullanırken Yürüyüş Hızı modu
düğmesine veya N düğmesine
basınız. Yürüyüş Hızı modu
göstergesinin söndüğünden ve boş
vites göstergesinin yandığından emin
olunuz.
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月曜日

午後７時１７分

Geri Viteste Hareket Etme

!a Motosiklete her iki ayak zemin
üzerinde olacak şekilde normal
sürüş konumunda bininiz.
!b Vitesin boşta N göstergesi yanar)
ve yan ayağın kaldırıldığından emin
olunuz.
!c Motoru çalıştırınız. (S118)
!d Geri vites modunu etkinleştirmek için
Geri vites modu düğmesine basınız.
u Motor çalışmıyorsa, geri vites
sistemi çalıştırılamaz.

Geri vites
düğmesi

Geri vites modu düğmesi

!eGeri gitmeye hazır olduğunuzda Geri

vites düğmesine basınız ve basılı
tutunuz.
Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece
motosiklet geriye doğru hareket
edecektir. (Vites konum göstergesinde
“R” görünür).
Akünün boşalmasını önlemek için, Geri
vites düğmesine bir dakikadan daha
fazla basmayınız.
!f Dengeyi korumak için bacaklarınızı
kullanarak motosikleti geriye doğru
dikkatlice yönlendiriniz.
Gevşek yüzeylerde (kum, toprak, çakıl)
veya yağla-kaplı asfalt üzerinde
dengeyi korumak için büyük dikkat sarf
ediniz.

DİKKAT
Geri vites sistemin hasar görmesini önlemek
için, motosiklet hareket halindeyken geri
vitesi devreye sokmayınız veya devreden
çıkarmayınız.

Kullanım Kılavuzu

!g Geri vites düğmesini bıraktığınızda
motosiklet durur.
!hMotosikletiniz durduktan sonra sistemi
kapatmak için Geri Vites modu
düğmesine basınız. N
göstergesinin yandığından emin
olunuz.

GL1800/B

Motosikletinizin geri vites sistemi yavaş
hızda park yerinden çıkmanıza olanak
sağlar.
Hareket yönünde engel veya insan
olmadığından emin olunuz. Dik veya
engebeli yüzeylerden kaçınınız. Geri
manevra sırasında yolcu taşınması
tavsiye edilmez çünkü denge ve
kontrolün korunması güçleşir.

Geri Vites Sisteminin Aşırı
Yüklenmesi
Geri vites modu motosikleti sabit bir
düşük hızda hareket ettirecek şekilde
tasarlanmıştır. Engeller veya dik kaldırım
açısı nedeniyle motosiklet bu hızdan
daha yavaş veya daha hızlı hareket
etmeye başlarsa, sistemi kapatmak için
Geri Vites modu düğmesine basınız ve
motosikleti dikkatli bir şekilde daha düz,
engelsiz bir zemine alınız ve yeniden
çalıştırınız.

125
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Sürüş modu

Kullanım Kılavuzu

Sürüş modunu değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki parametreler her
sürüş moduna göre değişir.
• Motor gücü karakteristiği
• Fren hissi
• GL1800BD/DA DCT karakteristiği
• GL1800/DA Tork Kontrol çalışma
seviyesi
• GL1800/DA Süspansiyon sönümleme
karakteristiği
Sürüş modu göstergesi

Aşağıdaki sürüş modları mevcuttur:
TOUR modu:
TOUR modu, uzun mesafeli yolculuk
gibi durumlarda konforlu sürüş için
optimize edilmiş motor ve frenleme
hissi ve süspansiyon sönümleme
özellikleri sunar.
126

月曜日

午後７時１７分

SPORT modu:
SPORT modu, TOUR modundakinden
daha çevik, daha güçlü bir motor
hissine, daha sert frenleme hissine ve
daha sert süspansiyon sönümleme
özelliklerine sahiptir.
DCT ile donatılmış modellerde, vites
değiştirme özellikleri, orta ve yüksek
motor devrini korumak için ayarlanır.
ECON modu:
ECON modu, TOUR modunda
olduğundan daha yumuşak bir motor
hissi veriyor.
DCT ile donatılmış modellerde, vites
değiştirme özellikleri, düşük ve orta
motor devrini korumak için ayarlanır.
RAIN modu:
RAIN modu, TOUR modunda
olduğundan daha yumuşak bir motor
hissine ve daha yumuşak süspansiyon
sönümleme özelliklerine sahiptir.
DCT ile donatılmış modellerde, vites
değiştirme özellikleri, TOUR modunda
olduğundan daha yumuşaktır.

Sürüş Modunun Seçilmesi
GL1800BD/DA

Gaz kelebeği tamamen kapalıyken
MODE düğmesine basınız.
u Sürüş modu göstergesi, sürüş modu
değiştirilinceye kadar yanıp söner.
u Gaz kelebeği tamamen kapatılmadan
sürüş modu değişmez.
u Kontak her (Açık) konumuna
getirildiğinde, sürüş modu otomatik
olarak TOUR moduna
ayarlanacaktır.
MODE düğmesi
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月曜日

午後７時１７分

GL1800/B

Kullanım Kılavuzu

Gaz kelebeği tamamen kapalıyken
MODE düğmelerinden ( / ) birisine
basınız.
u Sürüş modu göstergesi, sürüş modu
değiştirilinceye kadar yanıp söner.
u Gaz kelebeği tamamen
kapatılmadan sürüş modu değişmez.
u Kontak her (Açık) konumuna
getirildiğinde, sürüş modu otomatik
olarak TOUR moduna
ayarlanacaktır.
MODE düğmeleri

:

MODE düğmesine basınız.

: MODE () düğmesine basınız.

: MODE () düğmesine basınız.

Sürüş modu göstergesinin tüm
segmentleri görüntüleniyorsa, kontrol
için servisinize başvurunuz.
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Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (Torque Control)
GL1800/DA

Kullanım Kılavuzu

Tork Kontrolü, hızlanma sırasında
sistem arka tekerleğin patinaj yaptığını
algıladığında, arka tekerleğe uygulanan
tork miktarını sınırlar.
Tork Kontrolü çok amaçlı bilgi ekranında
açılabilir veya kapatılabilir. (S35)

HSTC (Honda Seçilebilir
Tork Kontrolü)
Tork Kontrolü göstergesi

Tork Kontrolü KAPALI göstergesi
128

u Sürüş esnasında Tork Kontrol modu
(açık/kapalı) değiştirilemez.
İlk önce motosikleti durdurunuz ve
çok amaçlı bilgi ekranında Tork
Kontrol modunu (açık/kapalı) seçiniz.
u Kontak her (Açık) konumuna
getirildiğinde, Tork Kontrol otomatik
olarak açılır.
u Sürüş modu değiştirildiğinde,
Tork Kontrol karakteristiği de her
moda göre değişir.
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Sabit Hız Kontrolü
Sabit hız kontrol sistemi, sabit bir hızı
belirtilen aralık içinde korumanızı
sağlar.
Mevcut hız ayar aralığı ve kullanılabilir
vites aşağıda listelenmiştir:
GL1800BD/DA

GL1800/B

hız
ayar
aralığı

30 - 160 km/h
50 - 160 km/h
(20 - 100 mph) (30 - 100 mph)

Kullanılabilir 3 -7. vitesler
vites

3 -6. vitesler

Sabit hız kontrolü açık konumdayken,
yokuş çıkarken ve inerken hızınız biraz
değişiklik gösterebilir.
Sabit hız kontrolü, yalnızca düz, yoğun
olmayan otoyollarda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Sabit hız kontrolünü şehir
içinde, dolambaçlı yollarda, kötü hava
koşullarında veya gazın tam kontrolüne
ihtiyaç duyduğunuz diğer zamanlarda
kullanmayınız.

午後７時１７分

UYARI

CRUISE MAIN göstergesi

Sabit hız kontrolünün yanlış
kullanılması ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz
bir kazaya sebep olabilir.
Sabit hız kontrolünü sadece açık ana
yollarda ve iyi havalarda kullanınız.

Sabit Hız Kontrolünü Ayarlamak İçin
!a Sürüş hızının ve kullanılan vitesin
sistemin gereksinimine uygun
olduğundan emin olunuz.
Mevcut aralık dışındaki herhangi bir
hız hafızaya alınmayacaktır.
!b Sabit hız kontrol ana düğmesine
basınız.
(CRUISE MAIN göstergesi
yanacaktır.)
!c Motosikleti ayarlanan hıza çıkarınız.
!d Sabit hız kontrol kolunu [SET/-]
tarafına itiniz. (CRUISE SET
göstergesi yanacaktır.)
Geçerli seyahat hızınız hafızaya
alınır.

CRUISE SET göstergesi

Kullanım Kılavuzu

Kullanılabilir

月曜日

Sabit hız
kontrol kolu
Sabit hız kontrolü ana düğmesi
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２０１７年１１月２７日

午後７時１７分

(devam ediyor)

Ayarlı Hızı Değiştirmek İçin

Kullanım Kılavuzu

Ayarlı Hızı İnce Ayarlamak için
Sabit hız kontrolü ayarlı hızını INFO 1
ekranında görüntüleyiniz. (S38)
• Ayarlı hızı arttırmak için: Sabit hız
kontrol kolunu [RES/+] tarafına itiniz.
• Ayarlı hızı düşürmek için: Sabit hız
kontrol kolunu [RES/-] tarafına itiniz.
Ayarlı hız INFO 1 ekranında görünür.
Sabit hız kontrolü ayarlı hızı

Herhangi bir tarafa hızlıca basılması (kısa
süreli basma ve bırakma), hızınızı 1 km/
s’lik adımlarla değiştirecektir (kilometre
sayacı ayar birimine bağlı olarak).
Olası ayar aralığı dışındaki herhangi bir
hız gösterilmez (üst veya alt sınır hızında
durur).
130

月曜日

Ayarlı Hızı Sürekli Değiştirmek İçin
• Ayarlı hızı arttırmak için: Sabit hız
kontrol kolunu [RES/+] tarafına itiniz
ve basılı tutunuz. Sistem
motosikletinizi otomatik olarak
hızlandıracaktır. İstediğiniz hıza
ulaştığınızda, sabit hız kontrol kolunu
bırakınız.
Sabit hız kontrol kolu sürekli olarak
[RES / +] tarafına itilir ve basılı
tutulursa, INFO 1 ekranında görünen
ayarlı hız olası ayarlama aralığının üst
sınırında durur.
• *Ayarlı hızı düşürmek için: Sabit hız
kontrol kolunu [RES/-] tarafına itiniz ve
basılı tutunuz. Sistem motosikletinizi
otomatik olarak yavaşlatacaktır.
İstediğiniz hıza ulaştığınızda, sabit hız
kontrol kolunubırakınız.
Sabit hız kontrol kolu sürekli olarak
[RES / -] tarafına itilir ve basılı
tutulursa, INFO 1 ekranında görünen
ayarlı hız olası ayarlama aralığının alt
sınırında durur.

Ayarlı Hızı Manuel Olarak Arttırmak için
!aİstenen hıza ulaşıncaya kadar
hızlanmak için gaz kolunu kullanınız.
!bSabit hız kontrol kolunu [SET/-] tarafına
itip bırakınız.
Araç Hızını Manuel Olarak Arttırmak için
!aYavaşlamak için gaz kolunu normal
şekilde kullanınız.
!bAyarlanmış hıza dönmek için, gazı
kapatınız ve frenleri uygulamadan
seyrediniz. Sabit hız kontrolü
önceden ayarlamış olduğunuz hızı
koruyacaktır.

Sabit Hız Kontrolünü İptal Etmek İçin

Sistemi Devreden Çıkarmak için
• Sabit hız kontrolü ana düğmesine
basınız. (CRUISE MAIN göstergesi
söner ve ayarlanan hız hafızadan
silinir.)
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月曜日

午後７時１７分

!b Sabit hız kontrolünü yeniden devreye
sokmak için:
• GL1800BD/DA Hızınız hala 30 km/s'nin
!a Sistemi geçici olarak devreden çıkarmak
üzerinde ise, sabit hız kontrol kolunu
için aşağıdaki işlemleri uygulayınız.
[RES/+] tarafına itiniz ve bırakınız.
(CRUISE SET göstergesi geçici
GL1800/B Hızınız hala 50 km/s'nin
olarak söner ancak ayarlanan hız
hafızada kalır.)
üzerinde ise, sabit hız kontrol kolunu
• Fren kolunu veya pedalını uygulayınız.
[RES/+] tarafına itiniz ve bırakınız.
• GL1800BD/DA Hızınız 30 km/s'nin
• Gaz kolunu yavaşlama yönünde
altındaysa, hızınızı 30 km/s'nin
otomatik olarak kapanma konumunu
geçinceye kadar çeviriniz.
üzerine çıkarmak için gaz kolunu
• GL1800/B Debriyajı devreden
kullanınız ve sabit hız kontrol kolunu
çıkarınız veya vites kolunu
[RES/+] tarafına itiniz ve bırakınız.
GL1800/B Hızınız 50 km/s'nin
kullanınız.
altındaysa, hızınızı 50 km/s'nin
üzerine çıkarmak için gaz kolunu
kullanınız ve sabit hız kontrol
kolunu [RES/+] tarafına itiniz ve
bırakınız.

Sistemi Geçici Olarak Devreden
Çıkarmak için

Kullanım Kılavuzu
131
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午後７時１７分

Yokuş Kalkış Desteği

Kullanım Kılavuzu

Yokuş Kalkış Desteği (HSA), motosiklet
yokuş veya eğimli bir park yerinde
durdurulduğunda fren kolu veya
pedalının serbest bırakılması
durumunda motosikletin geriye doğru
(veya ileriye doğru) kaymasını geçici
olarak engeller. Fren hidrolik basıncı,
fren kolu veya pedalı bırakıldıktan sonra
yaklaşık 3 saniye boyunca muhafaza
edilir. Bu, gaz kelebeğini ilk açtığınızda
motosikletin geri (veya ileri) kaymasının
önlenmesine yardımcı olur, böylece
yumuşak hareket etmeye destek olur ve
sürücü üzerindeki yükü hafifletir.
HSA, park freninin yerine geçmez.

Yokuş kalkış desteği (HSA) göstergesi

❙ HSA’nın Etkinleştirilmesi

HSA'yı etkinleştirmek için, Yokuş kalkış
desteği (HSA) göstergesi beyaz
yanıncaya kadar fren kolunu hızlı bir
şekilde sıkınız ve kolu o konumda
tutunuz.

❙ HSA’nın Devreden Çıkarılması
GL1800BD/DA

Yokuş kalkış desteği (HSA)
göstergesi:
HSA çalışmaya hazır olduğunda beyaz
renkte yanar ve HSA çalışırken yanıp
söner.
HSA aşağıdaki durumlarda
devreye girer:
• Kombine ABS göstergesi söndüğünde
• Motosiklet tamamen durduğunda
• Gaz kolu kapatıldığında
• Debriyaj kolu çekildiğinde GL1800/B
• Motosiklet vitese takıldığında N
(gösterge söner)
• Yan ayak toplandığında

Motosikleti çalıştırmak için fren kolunu
bırakınız ve gaz kelebeğini yavaşça
açınız. (HSA, fren kolunu bıraktıktan
sonra yaklaşık 3 saniye kadar çalışır)
GL1800/B

Motosikleti çalıştırmak için, fren kolunu
bırakınız ve ardından debriyaj kolunu
bırakırken gaz kelebeği kolunu açınız.
(HSA, fren kolunu bıraktıktan sonra
yaklaşık 3 saniye kadar çalışır)
HSA çalışırken yan ayağı indirirseniz
veya vitesi boşa alırsanız, HSA iptal
edilir.
HSA, dik yokuşta motosikletin geriye (veya
ileri) doğru kaymasını engellemeyebilir.

Sürüş esnasında Yokuş kalkış desteği
(HSA) göstergesi sarı yanar. (S192)
132
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Acil Durma Sinyali

午後７時１７分

Acil durma sinyali aşağıdaki durumlarda
çalışmayı durdurur:
• Fren kolunu ve pedalını bıraktığınızda.
• Motosikletinizin yavaşlama hızı
normale döndüğünde.
• Dörtlü flaşör düğmesine bastığınızda.

Sistem devreye girdiğinde:
a Sert Frenleme

u Acil durma sinyali, sert frenlemenin
sebep olduğu olası arkadan
çarpmaları önleyebilen bir sistem
değildir. Sert frenleme yaptığınızda
her iki sinyal lambasını yakıp
döndürür. Çok gerekmedikçe her
zaman sert frenlemeden kaçınmanızı
tavsiye ederiz.
u Acil durma sinyali, dörtlü flaşör
düğmesine basıldığında devreye
girmez.

Kullanım Kılavuzu

Acil durma sinyali, 50 km/s veya üstünde
bir hızla giderken sert frenleme
yaptığınızda her iki sinyal lambasını hızlı
yakıp söndürerek arkanızdaki sürücüleri
ani frenlemeye karşı uyarmak için
devreye girer. Bu, arkanızdaki
sürücülerin size çarpmamak için gerekli
önlemleri almalarına yardımcı olabilir.

月曜日

a Fren lambaları yanar

b Her iki sinyal lambası yanıp söner
b Her iki sinyal göstergesi yanıp söner
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午後７時１７分

Yakıt Doldurma

Yakıt Doldurma Kapağının Açılması
!a Grenaj cebini açınız (S136)
!b Yakıt kapağını açmak için yakıt
kapağı açma kolunu kaydırınız.
!c Yakıt doldurma kapağını saatin aksi
yönünde çevirerek çıkarınız.
Kullanım Kılavuzu

Yakıt doldurma kapağı

Doldurma ağzının
alt kenarı

Yakıt kapağı
açma kolu

Yakıt Doldurma Kapağının
Kapatılması

Yakıt kapağı

Doldurma ağzının alt kenarını aşacak
şekilde yakıt doldurmayınız.
Yakıt tipi: Sadece kurşunsuz benzin
Yakıt oktan sayısı: Motosikletiniz,
Araştırma Oktan Sayısı (RON) 91 veya
daha üzerinde olan yakıtı kullanacak
şekilde tasarlanmıştır.
Depo kapasitesi: 21 litre

❙ Yakıt Doldurma ve Yakıt İle İlgili
Talimatlar (S19)
134

!a Yakıtı doldurduktan sonra yakıt deposu
kapağını, yerine oturuncaya kadar
saat yönünde çevirerek iyice sıkınız.
!b Yakıt kapağını kilitleninceye kadar
iterek kapatınız.

! Grenaj cebini kapatınız.
c

UYARI
Benzin son derece yanıcı ve
patlayıcıdır. Benzin alırken
yanabilir veya ciddi şekilde
yaralanabilirsiniz.
• Motoru durdurunuz, sigara, ateş
ya da kıvılcımla yaklaşmayınız.
• Benzini iyi havalandırılmış bir yerde
doldurunuz.
• Dökülen benzini hemen siliniz.
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Saklama Bölmeleri
Bagaj bölmesi, Sele çantaları ve
Grenaj cebi

午後７時１７分

❙ Bagaj Bölmesini ve Sele Çantalarını
Açmak için

Bagaj bölmesi ve sele çantaları hafif
eşyaları taşımak için tasarlanmıştır.
Bagaj bölmesindeki ve her iki sele
çantasındaki eşyalar şu ağırlığı
aşmamalıdır:

Her biri 9.0 kg

Ancak, bölme kapasitesinden bağımsız
olarak, azami yük ve bagaj ağırlığı
sınırlarını aşmadığınızdan emin olunuz.
(S250, 252)

Sele çantası
açma düğmesi

Honda SMART Anahtarının
etkinleştirildiğinden (S60) emin olunuz
ve sonra çalışma aralığına Honda SMART
Anahtarı ile birlikte giriniz.
GL1800/DA

Bagaj bölmesini açmak için bagaj
bölmesi açma düğmesine basınız.
u Bagaj bölmesinin kilidi çözülür ve
bölme açılabilir.
Sele çantalarını açmak için sele
çantası açma düğmesine basınız.
u Sele çantalarının kilidi çözülür ve
çantalar açılır.

Kullanım Kılavuzu

• GL1800/DA bagaj bölmesi, sele çantaları
ve grenaj cebi ile donatılmıştır.
• GL1800B/BD sele çantaları ve grenaj
cebi ile donatılmıştır.
Honda SMART Anahtarı üzerinizde iken
Honda SMART Anahtar sisteminin
çalışma aralığına girdiğinizde bagaj
bölmesi, sele çantaları ve grenaj cebi
açılabilir.
Honda SMART Anahtarı üzerindeki
KİLİT AÇMA düğmesini kullanarak,
anahtarı olmayan kişilerin bölmeleri
açmalarına olanak tanıyabilirsiniz.
Her bir bölme, Honda SMART Anahtarı
şekilde gösterilen taralı alan içinde
olduğu zaman açılabilir.

月曜日

Sele çantası
açma düğmesi
GL1800/DA

Bagaj bölmesi
açma düğmesi
135
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月曜日

午後７時１７分

Saklama Bölmeleri (Devam ediyor)

❙ Bagaj Bölmesini ve Sele Çantalarını

Kullanım Kılavuzu

Kapatmak için
Bölmeyi kapatmak için, ellerinizi kapağın
kenarları üzerine düz bir şekilde yerleştiriniz
ve sıkıca kapanıncaya kadar bastırınız.
Motosikleti sürmeden önce bagaj bölmesi
ve sele çantaları “OPEN” göstergesinin
yanıp sönmediğinden emin olunuz.

Sürücü ve yolcu kasklarını bagaj
bölmesinde saklayabilirsiniz.
Kaskları şekilde gösterildiği gibi saklayınız.
u Kaskların ön tarafının arkaya
baktığından emin olunuz
u Bazı kasklar, tasarımları ve boyutları
yüzünden bölmeye sığmayabilir.
Kasklar

❙ Grenaj Cebini Açmak için

Honda SMART Anahtarının
etkinleştirildiğinden (S60) emin olunuz
ve sonra çalışma aralığına Honda
SMART Anahtarı ile birlikte giriniz.
Devreden çıkarılmış Honda SMART
Anahtarını grenaj cebinde saklamamaya
dikkat ediniz.
Grenaj cebi hafif eşyalar için tasarlanmıştır.
Grenaj cebindeki yük aşağıdaki ağırlığı
aşmamalıdır:
2.0 kg

Grenaj cebini açmak için, grenaj cebi
açma düğmesine basınız.
Grenaj cebi açma düğmesi
“OPEN” göstergesi
Bagaj bölmesi

Bagaj Bölmesi veya Sele Çantaları
Açılmıyorsa (S201)
136

Grenaj cebi
kapağı
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❙ Grenaj Cebini Kapatmak için

Grenaj cebini kapatmak için, iyice
kapanıncaya kadar kapağı itiniz.

午後７時１７分

Uzaktan Kumandanın Kullanılması
Honda SMART Anahtarına sahip
olmayan bir kişinin bölmeleri açmasına
izin vermek için Honda SMART
Anahtarındaki KİLİT AÇMA düğmesine
basınız (Sinyaller 2 kez yanıp söner).
KİLİT AÇMA düğmesine basıldığında,
bölmeler Honda SMART Anahtarına
sahip olmayan biri tarafından açılabilir.

KİLİT AÇMA düğmesi

KİLİT AÇMA düğmesine basarsanız,
ancak 30 saniye içinde herhangi birisi
bölmeleri açmazsa ya da açılan bölme
yaklaşık 30 saniye içinde kapatılmazsa,
bölümler otomatik olarak yeniden
kilitlenir (Sinyaller bir kez yanıp söner).

u Kontak anahtarı (Kapalı) konuma
getirilmesinin veya Honda SMART
Anahtarı düğmelerinin kullanılmasının
üzerinden 30 gün geçtiğinde, uzakta
kumanda artık çalışmayacaktır. Sistemi
sıfırlamak için kontak anahtarını (Açık),
ardından tekrar (Kapalı) konumuna
alınız.

Kullanım Kılavuzu

u Değerli eşyalarınızı grenaj cebine
koymayınız.
u Sürüşten önce grenaj cebinin kapalı
olduğundan emin olun.
u Motosikletinizi yıkarken bu bölüme
su girmemesine dikkat ediniz.

月曜日
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午後７時１７分

Saklama Bölmeleri (Devam ediyor)
Siper Muhafazası

GL1800DA hariç

Siper muhafazası hafif eşyalar için
tasarlanmıştır.
Yük şu değerleri aşmamalıdır:
3,0 kg
Kullanım Kılavuzu

Siper muhafazası açma düğmesine
basınız ve siper muhafazası kaağı açılır.
Siper muhafazasını kapatmak için, iyice
kapanıncaya kadar kapağı itiniz.
u Değerli eşyalarınızı siper muhafazasına
koymayınız.
u Sürüşten önce siper muhafazasının
kapalı olduğundan emin olun.
u Motosikletinizi yıkarken bu bölüme
su girmemesine dikkat ediniz.
Siper muhafazası açma düğmesi

Siper muhafazası kapağı
138

Kask Askısı

Kask askısı sol tutma rayının üstündedir.
u Kask askısını sadece park halinde
kullanınız.

!c Kask askısını kask D halkasının
içine yerleştiriniz.
Kask D halkası

!a Sol sele çantasını açınız. (P135) ve
kask askısını çıkarınız. (P139)
!b Kask askısı pimini açmak için kask
askısı çözme kolunu geriye doğru
çekiniz.
Kask askısı pimi

Kask askısı
açma kolu

Kask askısı
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!d Kask askısını, sol tutma rayındaki
yarığa gösterilen yönde yerleştiriniz.

Kask askını kullandıktan sonra, sol sele
çantasında sakladığınızdan emin
olunuz.
Delik

午後７時１７分

UYARI
Kask askıya takılı şekilde sürüş
yapmak arka motosikleti güvenli
kullanma kabiliyetinizi engelleyebilir ve
ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya
ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.
Kask askısını sadece park halinde
kullanınız. Kaskınız kask askısına takılı
iken motosikletinizi kullanmayınız.

Takım Çantası, Kullanım Kılavuzu
ve Kask Askısı

Takım çantası, kullanım kılavuzu ve
kask askısı sol sele çantasında
saklanır.
Bunları lastik kuşak ile sabitleyiniz.
Navigasyon sistemi bulunan modeller

Navigasyon Sistemi kılavuzunu
Kullanım Kılavuzuyla birlikte saklayınız.
Kullanım kılavuzu

Lastik kuşak

Kullanım Kılavuzu

!e Kask askısını kilitlemek için, kask
askısı pimini kask askısı deliğine
yerleştirirken kask askısı düğmesine
basınız.
!f Sol sele çantasını kapatınız.

月曜日

Kask askısı
düğmesi
Kask askısı

Pim

Takım çantası

Yarık

Kask askısı

❙ Sol Sele Çantasının Açılması (S135)
139

18 GL1800 32MKC800.book

140 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Konfor ve Rahatlık Özelliklerinin Ayarlanması
Elcik Isıtıcısı

Bu motosiklet, sürüş esnasında ellerinizi
ısıtan bir elcik ısıtıcısı ile donatılmıştır.
Isıtılan elciklerden ellerinizi korumak için
eldiven giyiniz.
Kullanım Kılavuzu

Elcik ısıtıcısı göstergesi
Isıtıcı seviyesi

!a Motoru çalıştırınız. (S118)
!b Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız.
Elcik ısıtıcısı devreye girer.
!c Düğmeye basarak ısıtıcı seviyesini
seçiniz.
uElcik ısıtıcısını sıcak bir günde
yüksek konumda uzun süre
tutmayınız.

Kapalı
(Boş)

Seviye 3

Elcik ısıtıcısı göstergesi ve ısıtıcı
seviyesi göstergesi kayboluncaya kadar
elcik ısıtıcısı düğmesini basılı tutunuz.

❙ Isıtıcı seviyesi:

Seçilen ısıtıcı seviyesi, elcik ısıtıcısı
düğmesine her basıldığında değiştirilir.

❙ Elcik Isıtıcısı Göstergesi:

Elcik ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar.

Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönüyorsa: (S193)

Elcik ısıtıcısını motor rölantide iken uzun
süreyle kullanmayınız. Akü şarjının
azalmasına (veya akünün boşalmasına)
neden olabilir.

Seviye 5
En yüksek
sıcaklık
Seviye 4

❙ Elcik Isıtıcısını Kapatmak İçin

Elcik ısıtıcısı düğmesi

140

❙ Elcik Isıtıcısını Çalıştırmak İçin

Seviye 2
Seviye 1
En düşük
sıcaklık
: Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız.
: Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız ve basılı tutunuz

Kontak (Kapalı) ve tekrar (Açık)
konumuna alındığında seçilen seviyeyi
korur.
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Sele Isıtıcısı
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２０１７年１１月２７日

GL1800/DA

❙ Sürücü Sele Isıtıcısı Düğmesi

Sürücü sele ısıtıcısı düğmesi orta
anahtar panelinde bulunur.
Seçilen ısıtıcı seviyesi, sele ısıtıcısı
düğmesine her basıldığında değiştirilir.
Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi
Isıtıcı seviyesi:

Sürücü sele ısıtıcısı düğmesi

午後７時１７分

❙ Sürücü Sele Isıtıcısını Çalıştırmak İçin

!a Motoru çalıştırınız. (S118)
!b Sürücü sele ısıtıcısı düğmesine basınız.
Sürücü sele ısıtıcısı devreye girer.
!c Sürücü sele ısıtıcısı düğmesine
basarak ısıtıcı seviyesini seçiniz.
uSele ısıtıcısını sıcak havalarda
uzun süreyle yüksek konumda
tutmayınız.

❙ Sürücü Sele Isıtıcısını Kapatmak İçin

Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi ve ısıtıcı
seviyesi göstergesi kayboluncaya kadar
sürücü selesi düğmesini basılı tutunuz.
Kontak (Kapalı) ve tekrar (Açık)
konumuna alındığında seçilen seviyeyi
korur.
Sele ısıtıcısını motor rölantide iken uzun
süreyle kullanmayınız. Akü şarjının
azalmasına (veya akünün boşalmasına)
neden olabilir.
Sele yırtık, kesik veya hasarlı iken sele
ısıtıcısını kullanmayınız, aksi halde
ısıdan dolayı yaralanabilirsiniz.
Taşıma sırasında bağlantı kayışları ile
sabitleme gibi durumlarda seleye aşırı bir
kuvvet uygulamayınız.

Kapalı
(Boş)

Seviye 5
En yüksek
sıcaklık
Seviye 4

Seviye 3

Kullanım Kılavuzu

Bu motosiklet, soğuk havalarda konforlu
bir sürüş için sürücü selesini ve yolcu
selesini ısıtan sele ısıtıcılarıyla
donatılmıştır.
Çalıştırmak için, sele ısıtıcısı düğmesini
motor çalıştırıldıktan sonra ayarlayınız.
Sele ısıtıcısını motor rölantide iken uzun
süreyle kullanmayınız. Akü şarjının
azalmasına (veya akünün boşalmasına)
neden olabilir.

月曜日

Seviye 2
Seviye 1
En düşük
sıcaklık
Sürücü sele ısıtıcısı düğmesine basınız.
: Sürücü sele ısıtıcısı düğmesine basınız ve basılı
tutunuz
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Konfor ve Rahatlık Özelliklerinin Ayarlanması (Devam ediyor)

❙ Yolcu Sele Isıtıcısı Düğmesi

Sele ısıtıcısını motor rölantide iken uzun
süreyle kullanmayınız. Akü şarjının
azalmasına (veya akünün boşalmasına)
neden olabilir.
Sele yırtık, kesik veya hasarlı iken sele
ısıtıcısını kullanmayınız, aksi halde ısıdan
dolayı yaralanabilirsiniz.
Taşıma sırasında bağlantı kayışları ile
sabitleme gibi durumlarda seleye aşırı bir
kuvvet uygulamayınız.

Yolcu sele ısıtıcısı düğmesi sol sele
çantası üzerindedir.
Yolcu sele ısıtıcısı düğmesinin 6
konumu bulunur (OFF (Kapalı), 1, 2, 3,
4, 5 konumu düğme üzerinde gösterilir).
Kullanım Kılavuzu

❙ Yolcu Sele Isıtıcısını Çalıştırmak İçin

!a Motoru çalıştırınız. (S118)
!b Yolcu sele ısıtıcısı düğmesini çevirerek
ısıtıcı seviyesini seçiniz.
İstenen ısıtıcı seviyesini ayarlamak
için, düğme üzerindeki numarayı
düğmenin yakınındaki  işaretiyle
hizalayınız.
u En yüksek sıcaklık 5, en düşük
sıcaklık ise 1'dir.
u Sele ısıtıcısını sıcak havalarda
uzun süreyle yüksek konumda
tutmayınız.

❙ Yolcu Sele Isıtıcısını Kapatmak İçin
Yolcu sele ısıtıcısı düğmesini
döndürünüz ve düğme üzerindeki OFF
yazısını  işareti ile hizalayınız.
Yolcu sele ısıtıcısı göstergesi kaybolur.

❙ Sele Isıtıcısı Göstergeleri
 işareti
Yolcu sele
ısıtıcısı düğmesi

Her bir sele ısıtıcısı devreye girdiğinde
yanar. Sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönerse, yetkili servise başvurunuz.
Sürücü sele ısıtıcısı göstergesi

Yolcu sele ısıtıcısı
göstergesi

Sele ısıtıcısı göstergesi yanıp
sönüyorsa: (S194)
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２０１７年１１月２７日

Ayarlanabilir Ön Cam

午後７時１７分

Ön cam ayar kolu

Elektrik sistemini kapattıktan sonra (örn.
yıkarken) ön camı yüksek konumda
tutmak için, ön cam ayarlama kolunu
yukarı doğru iterken kontak anahtarını
(Kapalı) konumuna getiriniz.

❙ Ön Cam Yüksekliğini Ayarlamak için

Kontak anahtarını (Açık) konumuna
getiriniz. 5 km/s'den daha yüksek hızla
hareket ettiğinizde, ön cam otomatik
olarak kontak anahtarının en son
(Kapalı) konumuna getirildiğinde
pozisyona ayarlanır.
Ön cam ayarlama kolunu yukarıya doğru
ittiğinizde ön cam yükselir ve aşağı
ittiğinizde ise ön cam alçalır.

Kontağı (Kapalı) konumuna almak
otomatik olarak ön camı orijinal
konumuna indirecektir.

Kol yukarı
doğru itildiğinde

Kullanım Kılavuzu

Ön cam yüksekliğini tercihinize göre
daha yüksek veya daha alçak bir
seviyeye ayarlayabilirsiniz.
Mümkünse, daha iyi görüş için ön
camınızın yüksekliğini göz hizasının
altına ayarlamalısınız.

月曜日

Kol aşağı doğru
itildiğinde

Ayar kolu basılı tutulduğunda ön cam
yükselir veya alçalır. Ön camı indirirken,
yeni konumun motosikletin emniyetli bir
şekilde kullanılmasına izin vereceğinden
emin olunuz.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Konfor ve Rahatlık Özelliklerinin Ayarlanması (Devam ediyor)
Ön Cam Havalandırma Kanalı

Ön cam havalandırma kanalını temiz
hava akışını yönlendirmek için
kullanabilirsiniz.

❙ Ön Cam Havalandırma Kanalını
Kullanım Kılavuzu

Çalıştırmak İçin
Açma düğmesine basınız ve ön cam
havalandırma kanalı açılacaktır.
Açma düğmesi

Ön cam havalandırma kanalı

144

❙ Ön Cam Havalandırma Kanalını
Kapatmak İçin
Kanal iyice kapanıncaya kadar
kanalın ortasına basınız.
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月曜日

午後７時１７分

Kullanım Kılavuzu
145
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım
Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz.
Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Maintenance
Bakımın Önemi .................................... S.147
Bakım Programı ................................... S.148
Bakım Gereklilikleri ............................ S.153
Alet ....................................................... S.162
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &
Takılması ........................................................................ S.163
Akü ..................................................... S.163
Külbütör Kapağı ................................ S.164
Sis Lambası Kapağı ........................... S.165
Motor Sol Yan Kapağı ....................... S.165
Yan Kapak ......................................... S.166
Buji ........................................................ S.167
Motor Yağı ........................................... S.169

Soğutma Suyu ..................................... S.173
Redüksiyon Yağı .................................. S.174
Frenler ................................................... S.175
Yan Ayak .............................................. S.178
Debriyaj ................................................ S.179
Gaz Kolu............................................... S.180
Karter Havalandırması......................... S.181
Diğer Ayarlar ........................................ S.182
Far Ayarı ........................................... S.182
Debriyaj ve Fren Kolları .................... S.182
Elektriksel Ayarlamalı Süspansiyon
GL1800/DA ..................................... S.183

Arka Süspansiyon GL1800B/BD .... S.183
Diğer Değişiklikler ............................... S.184
Honda SMART Anahtar Pili .............. S.184
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月曜日

午後７時１７分

Bakımın Önemi
Bakımın Önemi

UYARI
Motosikletinizin bakımını gerektiği
şekilde yapmamak veya sürüş
öncesinde sorunu gidermemek ciddi
şekilde yaralanabileceğiniz veya
ölebileceğiniz bir kazaya sebep
olabilir.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan
kontrol ve bakım önerilerine ve
programına her zaman uyunuz.

Her bir görev öncesinde talimatları her
zaman okuyun ve gerekli alet ve
bilginizin olduğundan emin olun
Bakım yapıldığı sırada oluşabilecek her
türlü tehlikeye karşı sizi uyaramıyoruz.
Burada yer alan bakımı yapıp yapmama
konusunda ancak siz karar verebilirsiniz.
Bakım

Motosikletinizin bakımını tam yapmak
emniyetiniz için ve yatırımınızı korumak,
maksimum performansı elde etmek,
arızalardan kaçınmak ve hava kirliliğini
azaltmak için mutlaka gereklidir. Bakım
motosiklet sahibinin sorumluluğundadır.
Her sürüşten önce motosikletinizi kontrol
ettiğinizden, Bakım Programında
belirtilen periyodik kontrolleri
gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. 2 S.
148

Bakım Emniyeti

Bakım yaparken bu talimatları takip
ediniz.
● Motoru durdurunuz ve kontak
anahtarını (Kapalı) konumuna alınız.
● Motosikletinizi desteklemek için yan
ayağı, orta sehpayı veya bakım
sehpasını ( GL1800/DA ) kullanarak
sağlam, düz bir zemin üzerine park
ediniz.
● Bakım yapmadan önce, yanma tehlikesi
bulunduğu için motorun, susturucunun,
frenlerin ve diğer yüksek sıcaklıktaki
parçaların soğumasına izin veriniz.
● Motoru sadece söylendiğinde ve
iyi havalandırılan bir alanda çalıştırınız.

147
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Programı
Bakım programı emniyeti, güvenilir bir
performansı ve uygun emisyon
kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan
bakım gerekliliklerini belirtir.

Bakım
148

Bakım işleri eğitilmiş donanımlı
teknisyenler tarafından Honda standart
ve teknik değerlerine göre yapılmalıdır.
Yetkili Honda servisi bu şartların
tamamını yerine getirmektedir.
Motosikletinizin bakımının düzgün
şekilde yapılmasına yardımcı olmak için
doğru bakım kayıtlarını saklayınız.

Bakım işlemlerini her kim yaparsa
yapsın bu kaydı doldurduğundan emin
olunuz. Programlanmış tüm bakım
işlemleri kullanıcının normal çalıştırma
giderleri olarak düşünülür ve servisiniz
tarafından tahsil edilir. Tüm faturaları
saklayınız. Motosikletinizi satarsanız,
bu faturalar motosikletin yeni sahibine
verilmelidir.
Honda olarak, yetkili servisin periyodik
bakımlardan sonra motosikletin yol
testini yapmasını tavsiye etmekteyiz.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Avrupa direkt satışları, İngiltere, Türkiye, Avusturalya, Yeni Zelanda
Maddeler

K
K

36
24
K

48
32
K

K

K

K

K

T

T

T

T

D
D

K

Debriyaj Yağ Filtresi (GL1800BD/DA)

Motor Rölanti Devri
Radyatör Soğutma Suyu*4
Soğutma Sistemi
İkincil Hava Besleme Sistemi
Buhar Emisyonu Kontrol
Sistemi

Değişim Periyodu*1
1
12
24
0.6
8
16
K
K

D

K

D

Yıllık
Kontrol

K
K

D

K
K
Her 6.000 km'de bir D
Her 6.000 km'de bir D
D

K
K
K

K
K
K
K
K

6 Ay
6 Ay

D

K
K
K

Düzenli
Değişim

K
K
K
K
K

K
K
K

3 Yıl

Sayfaya
bakınız

–
134
180
–
181
167
–
169
170
172
–
173
–
–

Bakım Açıklaması
K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
T : Temizle
D : Değiştir

Bakım

Yakıt Hattı
Yakıt Seviyesi
Gaz Kolunun Çalışması
Hava Filtresi*2
Karter Havalandırması*3
Buji
Subap Boşluğu
Motor Yağı
Motor Yağı Filtresi

Sürüş
Öncesi
Kontrol x 1,000 km
2 S.153 x 1,000 mi

Bakım Seviyesi
: Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip
değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından
yapılmalıdır.
İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
: Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin
bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

–
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Maddeler

Bakım

Redüksiyon Yağı
Fren Hidroliği *4
Fren Balatasının Aşınması
Fren Sistemi
Fren Lambası Svici
Fren Kilidinin Çalışması
(GL1800BD/DA)
Far Ayarı
Lambalar/Korna
Motor Durdurma Anahtarı
Debriyaj Sistemi (GL1800/B)
Debriyaj Yağı *4 (GL1800/B)
Geri Vites İşlemi (GL1800/B)
Yan Ayak
Süspansiyon
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Sürüş
Öncesi x 1,000 km
Kontrol
2 S.153 x 1,000 mi

K
K

K
K
K
K

Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları

Lastikler/Jantlar
Gidon Kafası Rulmanları
Akü
Test Sürüşü

150

K

月曜日

午後７時１７分

Değişim Periyodu*1
1
12
24
36
0.6
8
16
24

48
32

K
K
K
K

K
K
K
K

K
K
K
K

K
K
K
K

K

K

K

K

Yıllık
Kontrol

K
K
K
K

Düzenli
Değişim

Sayfaya
bakınız

3 Yıl
2 Yıl

174
175
176
153
177
177

K
K
K
K
Her 6.000 km'de bir K

K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Her 6.000 km'de bir K
K
K
K
K
Her 6.000 km'de bir K
K
K
K
K

K
K
K
K
K
K
K
K
K

2 Yıl

182
–
–
182
179
–
178
–
–
–
–

Notlar:
*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada
belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.
*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde
kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.
*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla
kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.
*4 : Değiştirme mekanik beceri ister.
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月曜日

午後７時１７分

Körfez Ülkeleri , Güney Afrika
Maddeler

1
2 P. 153 x 1,000 mi 0.6

I
I

6
4

Sıklık*1
12 18
8 12
I

I

24
16
I

I
R

30
20

Yıllık

36
Kontrol
24
I
I

I

Düzenli
Bkz. sayfa
Değiştirme

–
134
180
–
181
167
–
169
170

I

R
R

I
I

R
R

R

R

I

R
R

R

R

172

R

I
I
I

I
I
I
I
I

Bakım Açıklaması
K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
T : Temizle
D : Değiştir

Bakım

Yakıt Hattı
Yakıt Seviyesi
Gaz Kolunun Çalışması
Hava Filtresi*2
Karter Havalandırması*3
Buji
Subap Boşluğu
Motor Yağı
Motor Yağı Filtresi
Debriyaj Yağ Filtresi
(GL1800BD/DA)
Motor Rölanti Devri
Radyatör Soğutma Suyu*4
Soğutma Sistemi
İkincil Hava Besleme Sistemi
Buhar Emisyonu Kontrol
Sistemi

Sürüş Öncesi
x 1,000 km
Kontrol

Bakım Seviyesi
: Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip
değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz
tarafından yapılmalıdır.
İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
: Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin
bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

I
I
I

I
I
I

3 Yıl

–
173
–
–
–
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Maddeler

Bakım

Redüksiyon Yağı
Fren Hidroliği *4
Fren Balatasının Aşınması
Fren Sistemi
Fren Lambası Svici
Fren Kilidinin Çalışması
(GL1800BD/DA)
Far Ayarı
Lambalar/Korna
Motor Durdurma Anahtarı
Debriyaj Sistemi (GL1800/B)
Debriyaj Yağı *4 (GL1800/B)
Geri Vites İşlemi (GL1800/B)
Yan Ayak
Süspansiyon
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Sürüş Öncesi
Kontrol x 1,000 km

1
2 P. 153 x 1,000 mi 0.6

I
I

152
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Sıklık*1
6
12 18
4
8
12

午後７時１７分

24
16

30
20

36
24

I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

Yıllık
Kontrol

I
I
I
I

Düzenli
Bkz. sayfa
Değiştirme

3 Yıl
2 Yıl

I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

174
175
176
153
177
177

I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

Somun, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları

Lastikler/Jantlar
Gidon Kafası Rulmanları

２０１７年１１月２７日

I
I
I
I
I

2 Yıl

182
–
–
182
179
–
178
–
–
–
–

Notlar:
*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada
belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.
*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde
kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.
*3 : Aracınızı yağmurda veya tam gazla kullanıyorsanız
daha sık servis yaptırınız.
*4 : Değiştirme mekanik beceri ister.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri
Sürüş Öncesi Kontrol

Farlar ve korna: Far, gösterge
lambaları ve kornanın düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
● Motor durdurma anahtarı: Düzgün
çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
2 S. 56
●

Debriyaj – Debriyaj yağı
seviyesini kontrol ediniz. 2 S. 179
● Yan ayak ateşleme kesme sistemi
Düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol ediniz. 2 S. 178
● GL1800/B

●

Bakım

Güvenliği sağlamak için, sürüş öncesi
kontrolleri gerçekleştirmek ve
bulduğunuz herhangi bir sorunu
gidermek sizin sorumluluğunuzdur.
Sürüş öncesi kontroller sadece güvenlik
için değil, aynı zamanda bir arıza veya
patlak bir lastik büyük sorunlara yol
açabileceği için de bir gerekliliktir.

Motosiklete binmeden önce
aşağıdakileri kontrol ediniz:
● Yakıt seviyesi - Depo boşalmış ise
yakıt doldurunuz. 2 S. 134
● Gaz kolu: Yumuşak çalışıp
çalışmadığını ve gidonun bütün
konumlarında tam kapanıp
kapanmadığını kontrol ediniz. 2 S. 180
● Motor yağı seviyesi - Gerekliyse,
motor yağı ekleyiniz. Kaçak
kontrolü yapınız. 2 S. 169
● Soğutma suyu seviyesi : Gerekirse
soğutma suyu ilave ediniz.
Kaçak kontrolü yapınız. 2 S. 173
● Frenler – Çalışma kontrolü:
Ön ve Arka: fren hidroliği seviyesini
ve balata aşınmasını kontrol ediniz.
2 S. 175, 176

Jantlar ve lastikler - Durumunu, hava
basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse
ayarlayınız. 2 S. 159

devam
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

Yedek Parçalar
Güvenilirliği ve emniyeti sağlamak için
daima Honda Orijinal parçalarını veya eş
değerlerini kullanınız. Renkli parçaları
sipariş ederken, model ismini, rengini ve
renk etiketinde bahsedilen kodu belirtiniz.
Renk etiketi, yakıt kapağının arka
tarafına takılmıştır. 2 S. 134
Bakım
154

Renk Etiketi

UYARI
Honda markası taşımayan parçaların
takılması motosikletinizi emniyetsiz
hale getirebilir ve ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya
ölebileceğiniz kazalara sebep olabilir.
Daima motosikletiniz için tasarlanmış
ve onaylanmış olan Honda Orijinal
Parçalarını veya eşdeğerlerini
kullanınız.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

❙ Acil durumlarda ne yapılmalı?

Akü

DİKKAT
Akü bakım gerektirmez ve akü
kapaklarını çıkarmak akünün kalıcı
şekilde hasar görmesine neden olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa hemen
doktorunuza başvurunuz.
● Gözünüze elektrolit sıçrarsa:
u En az 15 dakika gözlerinizi soğuk
suyla sürekli olarak yıkayınız.
Yüksek basınçlı su gözlerinize
zarar verebilir.
● Cildinize elektrolit sıçrarsa:
u Elektrolit sıçrayan kıyafetlerinizi
çıkarınız ve cildinizi suyla iyice
yıkayınız.
● Ağzınıza elektrolit sıçrarsa:
u Ağzınızı suyla iyice durulayınız,
ancak suyu yutmayınız.

UYARI
Akü, normal çalışma sırasında
patlayıcı bir gaz olan hidrojen
gazı çıkarır.
Bu nedenle ateş veya kıvılcım,
akünüzün sizi öldürebilecek veya ciddi
şekilde yaralayacak şekilde
patlamasına yol açabilir.

Bakım

Motosikletinizin aküsü bakım
gerektirmeyen tiptedir. Akü elektrolitinin
seviyesini kontrol etmenize veya saf su
eklemenize gerek yoktur. Kirli veya
paslanmış ise akü kutuplarını
temizleyiniz.
Akü kapağı contalarını sökmeyiniz. Şarj
ederken kapakların sökülmesine gerek
yoktur.

Aküye bakım yapmak için koruyucu
giysi ya da yüz koruması kullanmanız
veya mekanik beceriye sahip olmanız
gerekir.

Pil üzerindeki sembol bu
ürünün çöpe atılmaması
gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Yanlış şekilde atılmış bir akü çevreye ve
insan sağlına zararlı olabilir.
Her zaman akünün atılması ile ilgili yasal
düzenlemelere uyunuz.

155
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

❙ Akü Kutup Başlarının Temizlenmesi

Bakım

1. Aküyü sökünüz. 2 S. 163
2. Eğer kutuplar korozyondan
etkilenmeye ve beyaz bir madde ile
kaplanmaya başlarsa, ılık su ile
yıkayıp silerek temizleyiniz.
3. Eğer kutuplar korozyondan aşırı
derecede etkilenirse kutupları bir tel
fırça veya zımpara ile temizleyiniz
ve parlatınız. Koruyucu gözlükler
takınız.

Akünün kullanım ömrü sınırlıdır. Aküyü
ne zaman değiştirmeniz gerektiği
konusunda servisinize danışınız. Aküyü
her zaman aynı tipte başka bir bakım
gerektirmeyen akü ile değiştiriniz.
DİKKAT
Honda markası taşımayan elektrikli
aksesuarların takılması elektrik sistemini
aşırı yükleyebilir, aküyü boşaltabilir ve
muhtemelen sisteme zarar verir.

Sigortalar
Sigortalar motosikletinizdeki elektrik
devrelerini korur. Eğer bir şekilde
motosikletinizdeki elektrik sistemi durursa,
yanmış herhangi bir sigorta olup
olmadığını kontrol ediniz ve varsa
değiştiriniz 2 S. 219
❙ Sigortaların Kontrol Edilmesi ve
Değiştirilmesi
Kontak anahtarını (Kapalı) konumuna
alarak sigortaları çıkarınız ve kontrol ediniz.
Eğer sigorta yanmışsa, aynı dereceye
sahip başka bir sigorta ile değiştiriniz.
Sigorta dereceleri için “Teknik Özellikler”
kısmına bakınız. 2 S. 251, 253
Yanmış
sigorta

4. Temizlemenin ardından, aküyü
yeniden takınız.

DİKKAT
Sigortayı daha yüksek dereceye sahip bir
tanesiyle değiştirmek elektrik sisteminin zarar
görmesi ihtimalini yüksek oranda artırır.

Eğer sigorta sürekli yanıyorsa,
muhtemelen bir elektrik arızası vardır.
Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.
156
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

Motor Yağı
Motor yağı tüketimi değişiklik gösterir ve
yağ kalitesi sürüş koşullarına göre ve
zaman içerisinde bozulur.
Motor yağ seviyesini kontrol ederek
tavsiye edilen yağdan gerektiği kadar
doldurunuz. Kirli veya eski yağ mümkün
olan en kısa sürede değiştirilmelidir.
Tavsiye edilen motor yağı için, “Teknik
Özellikler” kısmına bakınız. 2 S. 251,
253
Honda markası taşımayan bir yağ
kullanıyorsanız, yağın aşağıdaki
standartların hepsini karşıladığından
emin olmak için etiketini kontrol ediniz:
● JASO T 903 standardı*1: MA
● SAE standardı*2: 10W-30
● API sınıfı*3 SG veya üstü

T 903 standardı, 4 zamanlı motosiklet
motorları için motor yağları endeksidir. İki
sınıf vardır: MA ve MB. Örneğin, aşağıdaki
etiket MA sınıfını gösterir.

Yağ kodu
Yağ sınıfı
*2. SAE

standardı yağları viskozitelerine göre
sınıflar.
*3. API sınıfı motor yağlarının kalitesini ve
performans derecesini belirtir. API servis
sembolü üzerinde “Enerji Tasarruflu” veya
“Kaynak Koruyan” yazan yağların
haricinde, SG veya daha yüksek yağları
kullanınız.

Önerilmeyen

Fren Hidroliği (Debriyaj Hidroliği)
Acil durumlar dışında fren hidroliği
eklemeyiniz veya fren hidroliğini
değiştirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki
temiz fren hidroliği kullanınız. Eğer hidrolik
eklerseniz, fren ve debriyaj sisteminize
mümkün olan en kısa sürede servisinizde
bakım yaptırınız.
DİKKAT
Fren hidroliği plastik ve boyalı yüzeylere
zarar verebilir. Dökülen yeri derhal siliniz ve
iyice yıkayınız.

Bakım

❙ Motor Yağı Seçimi

*1. JASO

Tavsiye edilen fren hidroliği:
Honda DOT 4 Fren Hidroliği veya
eşdeğeri

Önerilen

continued

157

18 GL1800 32MKC800.book

158 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

Redüksiyon Yağı
Tavsiye edilen redüksiyon
yağı:
Hypoid dişli yağı, SAE 80

Tavsiye Edilen Soğutma Suyu
Bakım

Pro Honda HP soğutma suyu, önceden
karıştırılmış bir antifriz ve distile su
solüsyonudur.
Konsantrasyon:
%50 antifriz ve %50 distile su
%40’ın altındaki antifriz konsantrasyonu
uygun korozyon ve soğuk hava
korumasını sağlamayacaktır.
%60’a kadar olan bir konsantrasyon
soğuk iklimlerde daha iyi bir koruma
sağlayacaktır.
DİKKAT
Alüminyum motorlara özgü olmayan
soğutma suyu veya musluk/kaynak suyu
kullanmak korozyona sebep olacaktır.

158

Karter Havalandırması
Motosiklet yıkandıktan ya da devrildikten
sonra ya da motosikleti yağmurda ve
tam gaz kullandığınızda daha sık bakım
yapınız. Tahliye borusunun şeffaf
kısmında tortu seviyesi görülebiliyorsa,
daha sık bakım yapınız.
Eğer tahliye borusunda taşma oluşursa,
hava filtresi motor yağı ile kirlenerek
motor performansının düşmesine yol
açabilir. 2 S. 181
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月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

Lastikler (Kontrol/Değiştirme)

❙ Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

Sol taraf

❙ Anormal Aşınmanın Kontrol

Edilmesi
Lastiklerin temas
yüzeylerinde
anormal aşınma
belirtileri olup
olmadığını
kontrol ediniz.

Bakım

Motosikletiniz lastik basınç izleme
sistemi (TPMS) ile donatıldığı halde,
lastiklerinizi gözle kontrol ediniz ve en az
ayda bir kez veya lastiklerin havasının
indiğini düşündüğünüz her an bir
manometre kullanarak hava basıncını
ölçünüz. Hava basıncını daima
lastikleriniz soğukken kontrol ediniz.

Subap gövdesinin yönü değiştirilse bile,
eski konumuna döndürmeyiniz.
Motosikletinizi servisinize kontrol
ettiriniz.

GL1800/DA

Lastik basıncını, INFO 1 ekranının lastik
basınç göstergesinde belirtilen değerleri
kullanarak ayarlamayınız.
Lastik basınç göstergesi anında
güncellenmediğinden ve sadece belirli
bir periyotta güncellendiğinden, INFO 1
ekranının lastik basınç göstergesinde
belirtilen lastik basınç değerleri gerçek
değerlerle uyuşmayabilir.

Subap gövdesi

❙ Hasar Kontrolü

Lastiklerin dokumasında veya
tellerinde kesik, yarık
veya çatlak
olup olmadığını veya
lastiğin yan duvarına
ya da dişlerine çivi
veya diğer yabancı
maddelerin saplanıp
saplanmadığını kontrol ediniz. Ayrıca
lastiklerin yan duvarlarında sıra dışı şişme
veya kabarma olup olmadığını da kontrol
ediniz.
159
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri

❙ Diş Derinliğinin Kontrol Edilmesi

Diş derinliği göstergelerini kontrol ediniz.
Eğer görünür hale geldilerse, lastikleri
derhal değiştiriniz.
Emniyetli bir sürüş için, minimum diş
derinliğine ulaşıldığında lastikleri
değiştirmelisiniz.
Bakım

veyaTWI

UYARI
Fazlasıyla aşınmış veya uygunsuz
şekilde şişirilmiş olan lastiklerin
kullanılması sizin de ciddi şekilde
yaralanabileceğiniz veya
ölebileceğiniz bir kazaya yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan
lastiklerin şişirilmesi ve bakımı
konusundaki tüm talimatlara uyunuz.
Almanya

Aşınma göstergesi
yer işareti

160

Alman yasaları diş derinliği 1,6 mm’den
az olan lastiklerin kullanılmasını
yasaklamaktadır.

Lastiklerinizi servisinizde değiştiriniz
Tavsiye edilen lastikler, hava basınçları
ve minimum diş derinliği için, “Teknik
Özellikler” kısmına bakınız. 2 S. 250,
252
Her lastik değişimizde bu talimatları
izleyiniz.
● Tavsiye edilen lastikleri veya aynı
boyuta, yapıya, hız derecesine ve
yükleme aralığına sahip
eşdeğerlerini kullanınız.
● Lastik takıldıktan sonra tekerleklerin
balans ayarını Honda Orijinal balans
ağırlıkları veya eşdeğerleri ile yapınız.
● Tubeless lastiklerin içine şambriyel
takmayınız. Aşırı ısı oluşumu
şambriyelin patlamasına yol açabilir.
● Bu motosiklette sadece tubeless lastik
kullanınız. Jantlar tubeless lastiklere
göre tasarlanmıştır ve ani hızlanma
veya frenlemelerde şambriyelli lastik
janttan kayabilir ve lastiğin
patlamasına yol açabilir.
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Bakım Gereklilikleri u
●

UYARI

Hava Filtresi
Bu motosiklette viskoz tipi hava filtresi
bulunmaktadır.
Hava üfleme ile temizleme veya başka
herhangi bir tip temizleme viskoz
elemanın performansını bozabilir ve
tozun içeri girmesine yol açabilir.
Bakım uygulamayınız. Bakım servisiniz
tarafından yapılmalıdır.

Bakım

Her bir tekerlek, subap gövdesinin
arkasında lastiğin içine monte edilmiş
bir lastik basınç sensörü ile
donatılmıştır. TPMS'ye uygun
tekerlekleri kullanmalısınız. TPMS'ye
uygun tekerleklerin kullanılmaması
hava kaçağına, lastik basınç izleme
sisteminde arızaya veya her ikisine
neden olabilir.

Motosikletinize yanlış lastiklerin
takılması yol tutuşunu ve dengeyi
olumsuz şekilde etkileyebilir ve ciddi
şekilde yaralanabileceğiniz veya
ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.
Her zaman bu kullanım kılavuzunda
tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını
kullanınız.
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２０１７年１１月２７日

Aletler
Takım çantası sol sele çantası içindedir
2 S. 135
Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek
ayarları ve parça değişimlerini verilen
aletlerle yapabilirsiniz.
No.2 Yıldız tornavida
No.2 tornavida
● Tornavida sapı
● 8 mm açık anahtar
● 10x12 mm açık uçlu anahtar
● 14x17 mm açık uçlu anahtar
● 10x12 mm lokma anahtar
● 14x17 mm lokma anahtar
● Buji anahtarı
● 5 mm altıgen anahtar
● 6 mm altıgen anahtar
● Pense
● 10 mm altıgen anahtar
● 0.7 mm Filer çakısı
●
Bakım
162

●

月曜日

午後７時１７分
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

GL1800BD/DA

Pozitif + kutup başı

❙ Sökülmesi

Kontağın (Kapalı) konumunda
olduğundan emin olunuz.
Kontağı
(Kapalı) konumuna
getirdikten sonra en az 60 saniye
bekleyiniz, daha sonra akünün negatif
kablosunu ayırınız. Aksi halde, elektrik
sistemi düzgün çalışmayabilir.
1. Sol kapağı çıkartınız. 2 S. 166
2. Negatif - kutup başını aküden
ayırınız.
3. Pozitif + kutup başını aküden
ayırınız.

6. Akü tutucusunu kancadan
sökünüz.
7. Terminal somunlarını düşürmemeye
dikkat ederek aküyü sökünüz.
Kanca

Negatif - kutup başı

4. Akü tutucu cıvatasını sökünüz.
5. Seleyi engellememesi için akü
tutucusunu gösterildiği gibi sallayınız.

Akü tutucusu

Akü tutucusu

GL1800/B

Pozitif + kutup başı

Akü tutucu cıvatası
Negatif - kutup başı
devam
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２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması- u Külbütör Kapağı

❙ Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak
pozitif (+) terminali bağlayınız.
Cıvataların ve somunların sıkı
olduğundan emin olunuz.

Külbütör Kapağı
Gromet

sökülebilir.
B vidası

❙ Sökülmesi
1.
2.
3.
4.

Bakım

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat
bilgilerinin doğru olduğundan emin
olunuz. 2 S. 81
Akünün düzgün şekilde tutulması için
“Bakım Gereklilikleri” kısmına bakınız.
2 S. 155 "Akünün Bitmesi" 2 S. 217

A vidası

Tırnaklar
Külbütör kapağı

164

Sol ve sağ külbütör kapağı aynı şekilde

Sis lambası kapağını sökünüz. 2 S. 165
A ve B vidalarını sökünüz.
Tırnakları alt kapaktan sökünüz.
Grometi çekerek silindir kapağındaki
çıkıntıdan kurtarınız ve külbütör
kapağını öne doğru kaydırarak
sökünüz.

❙ Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
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Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması u Sis Lambası Kapağı

Sis Lambası Kapağı

Motor Sol Yan Kapağı

Tırnaklar

Bakım

Vidalar

Tırnaklar
Sis lambası kapağı

Sağ ve sol sis lambası kapaklarının
sökme işlemleri aynıdır.

❙ Sökülmesi
1. Vidaları sökünüz.
2. Tırnakları külbütör kapağından
çıkarınız.
3. Sis lambası kapağını sökünüz.

❙ Takılması

Motor sol yan kapağı

❙ Sökülmesi

1. Tırnakları grometlerden ayırınız.
2. Motor sol yan kapağını çıkartınız.

❙ Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.

Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
devam
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Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi & Takılması u Yan Kapak

❙ Takılması

Yan Kapak
Tab

Bakım

Tırnaklar
Yan kapak

Sağ ve sol yan kapakların sökme
işlemleri aynıdır.

❙ Sökülmesi
1. Sele çantasını açınız. 2 S. 135
2. Tırnakları çıkarınız.
3. Tırnağı sele çantası kapağından
kurtarınız.
4. Yan kapağı çıkartınız.

166

Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
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Buji

Bujinin Değiştirilmesi
Önerilen bujiler için “Teknik Özellikler”
kısmına bakınız. 2 S. 250, 252
Sadece doğru sıcaklık aralığında
tavsiye edilen buji kullanınız.
DİKKAT
Yanlış ısı aralığına sahip bujiyi kullanmak
motora zarar verebilir.

3. Konnektörleri doğrudan ateşleme
bobinlerinden ayırınız.
4. Cıvataları ve doğrudan ateşleme
bobinlerini sökünüz.
5. Buji tabanlarının çevresindeki kirleri
temizleyiniz.
6. Verilen buji anahtarını kullanarak
bujileri sökünüz. 2 S. 162
Buji anahtarı

1. Sol ve sağ sis lambası
kapaklarını sökünüz. 2 S. 165
2. Sol ve sağ külbütör kapaklarını
sökünüz. 2 S. 164
Buji

7. Yeni bujiler takınız. Buji pulları takılı
iken, bujilerin diş atlamaması için
bujiyi elle sıkınız.
8. Bujileri sıkınız.
• Yeni buji takıyorsanız gevşememesi
için iki defa sıkınız:
a) İlk olarak, bujiyi sıkınız:
buji yuvasına tam oturduktan
sonra sadece 1 tur.
b) Daha sonra bujiyi gevşetiniz.
c) Sonra, bujiyi tekrar sıkınız.
Buji yuvasına tam
oturduktan sonra 1/8 tur.
DİKKAT
Yeterince sıkılmayan buji motorun hasar
görmesine sebep olabilir. Buji gevşekse,
piston hasar görebilir. Buji çok sıkıysa,
dişler hasar görebilir.

Konnektör

14 x 17 mm lokma anahtar

Direkt ateşleme bobini

Cıvata

devam
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Bujiler u Bujinin Değiştirilmesi

9. Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.

u Yeniden takarken, kablo grometlerinin

gösterildiği gibi yerine
takıldığından emin olunuz.
Sağ taraf

Grometler

Bakım
Sol taraf

168

Gromet

月曜日

午後７時１７分
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月曜日
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Motor Yağı
Motor Yağının Kontrol Edilmesi
GL1800BD/DA

Rölantide durma sistemi devre dışında
iken motor yağını kontrol ediniz. 2 S. 65

Üst
seviyesi
Alt
seviyesi
Yağ Seviye Çubuğu

Yağ doldurma kapağı

Motor Yağı Ekleme
Eğer motor yağı alt seviye işaretinin
altında veya yakınlarında ise, tavsiye
edilen motor yağından ekleyiniz. 2 S.
157, 251, 253
1. Yağ dolum kapağını çıkarınız. Üst
seviye işaretine ulaşana kadar
tavsiye edilen yağdan ekleyiniz.
u Yağ seviyesini kontrol ederken
motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda park ediniz.
u Üst seviye işaretinin üzerine kadar
yağ eklemeyiniz.
u Yağ doldurma ağzından içeriye
yabancı madde girmediğinden
emin olunuz.
u Dökülmüş benzini hemen silin.

2. Yağ doldurma kapağını yerine iyice
takınız.

Bakım

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika
rölantide çalıştırınız.
2. Kontağı (Kapalı) konumuna alınız
ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda park ediniz.
4. Yağ seviye çubuğunu çıkarıp siliniz.
5. Seviye çubuğunu yerine takınız,
ancak vidalamayınız.

6. Yağ seviyesinin, seviye çubuğu
üzerindeki üst ve alt seviye
işaretlerinin arasında olduğunu kontrol
ediniz.
7. Seviye çubuğunu iyice takınız.

DİKKAT
Aşırı yağ doldurmak veya yetersiz yağ ile
çalıştırmak motorunuzun hasar görmesine
sebep olabilir. Farklı marka ve derecedeki
yağları karıştırmayınız. Yağlamayı ve
debriyaj performansını olumsuz şekilde
etkileyebilirler.

Tavsiye edilen yağ ve yağ seçimi
kılavuzları için “Bakım Gereklilikleri”
kısmına bakınız. 2 S. 157
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月曜日

午後７時１７分

Motor Yağı u Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Motor Yağının Ve Filtresinin
Değiştirilmesi
Yağ ve yakıt filtresinin değiştirilmesi özel
aletlerin kullanılmasını gerektirir.
Motosikletinizin bakımının servisinizde
yapılmasını öneririz.

Bakım

Motosikletinizin modeline uygun olarak,
yeni Orijinal Honda yağ filtresi veya
eşdeğer kalitede filtre kullanınız.
DİKKAT
Yanlış yağ filtresi elemanının kullanılması
motorda ciddi hasara sebep olabilir.

4. GL1800BD/DA A, B ve C tahliye
cıvatalarının ve motor yağı filtresinin
altına bir tahliye kabı yerleştiriniz.
GL1800/B Tahliye cıvatasının ve yağ
filtresinin altına bir tahliye kabı
yerleştiriniz.

Tahliye cıvatası C/ sızdırmazlık pulu

5. GL1800BD/DA Yağı boşaltmak için
yağ dolum kapağını, A, B ve C
tahliye cıvatalarını ve sızdırmazlık
pullarını çıkarınız.
GL1800/B Yağı boşaltmak için yağ
dolum kapağını, tahliye cıvatasını ve
sızdırmazlık pulunu çıkarınız.

Yağ dolum kapağı
GL1800BD/DA

GL1800BD/DA

Tahliye cıvatası A/ Tahliye cıvatası B/
sızdırmazlık pulu sızdırmazlık pulu

GL1800/B

Rölantide durma sistemi devre dışında
iken motor yağını kontrol ediniz.
1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika
rölantide çalıştırınız.
2. Kontağı
(Kapalı) konumuna alınız
ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde
park ediniz.
Tahliye cıvatası/sızdırmazlık pulu
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月曜日

午後７時１７分

Motor Yağı u Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

6. Filtre anahtarı ile yağ filtresini
sökünüz ve kalan yağın boşalmasını
sağlayınız. Önceki contanın motora
sıkışmadığından emin olunuz.
u Yağı ve yağ filtresini onaylanmış
bir geri dönüşüm merkezine atınız.
Lastik
conta

7. Yeni yağ filtresinin lastik contasına
ince bir tabaka motor yağı sürünüz.
8. Yeni yağ filtresini takıp sıkınız.

Tork:
GL1800BD/DA:

Tahliye cıvatası A:
30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
Tahliye cıvatası B:
30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
Tahliye cıvatası C:
30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
GL1800/B:

Tahliye cıvatası:
30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

10. Kartere tavsiye edilen yağdan
koyunuz (2 S. 157, 251, 253) ve yağ
dolum kapağını takınız.
Required oil:
GL1800BD/DA:

Yağı & motor yağı filtresini
değiştirirken:
4.6 litre (4.9 US qt, 4.0 Imp qt)
Sadece yağ değiştirirken:
4.4 litre (4.6 US qt, 3.9 Imp qt)

Bakım

Yağ filtresi

9. GL1800BD/DA GL1800BD/DA Yeni
sızdırmazlık pullarını tahliye
cıvatası A, B ve C’ye tınız. Tahliye
cıvatalarını belirtilen torkla sıkınız.
GL1800/B Tahliye cıvatasına yeni
bir sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye
cıvatasını belirtilen torkla sıkın.

GL1800/B:

Yağı & motor yağı filtresini
değiştirirken:
3.7 litre (3.9 US qt, 3.3 Imp qt)
Sadece yağ değiştirirken:
3.5 litre (3.7 US qt, 3.1 Imp qt)
11. Yağ seviyesini kontrol ediniz. 2 S. 169
12. Kaçak olup olmadığını kontrol ediniz.

Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)
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Motor Yağı u Motor Yağının Ve Filtresinin Değiştirilmesi

Debriyaj Yağ Filtresinin
Değiştirilmesi
GL1800BD/DA

Motosikletinizin modeline uygun olarak,
yeni Orijinal Honda debriyaj yağ filtresi
veya eşdeğer kalitede filtre kullanınız.

Debriyaj
yağ filtresi
“OUT-SIDE”

7. Debriyaj yağ filtresi kapağı
cıvatalarını takarak sıkınız.
8. Yeni motor yağ filtresinin lastik
contasına ince bir kat motor yağı
sürünüz. 2 S. 171
9. Yeni motor yağ filtresini takıp
sıkınız.
Tork: 26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

Bakım

DİKKAT
Yanlış debriyaj yağ filtresi elemanının
kullanılması şanzımanda ciddi hasara sebep
olabilir.

1. Motor Yağının & Filtresinin
Değiştirilmesi kısmındaki 1-6.
adımları izleyiniz. 2 S. 170
2. Debriyaj yağ filtresi kapağının altına
bir tahliye kabı yerleştiriniz.
3. Yağ filtresi kapak cıvatalarını
sökerek debriyaj yağ filtresi kapağını,
yayı ve debriyaj yağ filtresini
çıkarınız.
u Yağı ve debriyaj yağ filtresini
onaylanmış bir geri dönüşüm
merkezine atınız.

172

Lastik conta

10. Sızdırmazlık
pullarını
yenileriyle
değiştirin. Tahliye cıvatalarını takarak
sıkınız. 2S. 170
Yay

Kapak cıvataları Yağ filtresi kapağı/O-ring

4. Yeni debriyaj yağ filtresi lastik
contasını, içeri doğru motora bakacak
şekilde takınız. Debriyaj yağ filtresi
gövdesi üzerindeki “OUT-SIDE”
işaretinin filtre kapağına doğru
baktığını göreceksiniz.
5. O-ring’i değiştiriniz ve takarken yeni
O-ring’e ince bir kat motor yağı
sürünüz.
6. Yayı ve debriyaj yağ filtresi kapağını
takınız.

Tork: 30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
11. Karteri tavsiye edilen yağ ile
doldurunuz (2 S. 157, 251, 253) yağ
dolum kapağını takınız.
Gerekli yağ:

Yağı, motor yağı filtresini ve
debriyaj yağ filtresini değiştirirken:

4.6 litre (4.9 US qt, 4.0 Imp qt)
12. Yağ seviyesini kontrol ediniz.
( (2 S. 169)
13. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol
ediniz.
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Soğutma suyu
Soğutma Suyunun
Kontrol Edilmesi

Soğutma Suyu Eklenmesi

Yedek depo

Yedek depo kapağı

ÜST seviye

UYARI
Radyatör kapağını motor sıcakken
çıkarmak üzerinize soğutma suyunun
sıçramasına ve ciddi şekilde
yanmanıza yol açabilir.
Radyatör kapağını açmadan önce
daima motorun ve radyatör
kapağının soğumasını bekleyin.

Bakım

Soğutma suyu yedek deposundaki
seviyeyi motor soğukken kontrol ediniz.
1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde
park ediniz.
2. Motor sol yan kapağını çıkartınız. 2 S.
165
3. Motosikleti dik konumda tutunuz.
4. Soğutma suyu seviyesinin, yedek
depodaki ÜST ve ALT seviye
işaretlerinin arasında olup olmadığını
kontrol ediniz.

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye
çizgisinin altında ise, ÜST seviye
çizgisine ulaşıncaya kadar soğutma
suyu ekleyiniz (2 S. 158).
Sadece yedek depo kapağından su
ekleyiniz; radyatör kapağını açmayınız.
1. Motor sol yan kapağını çıkartınız. 2 S.
165
2. Yedek depo kapağını çıkarınız ve
seviyesini izleyerek soğutma suyu
ilave ediniz.
u ÜST seviye işaretinin üzerine kadar
yağ eklemeyiniz.
u Yedek depo ağzından içeriye
yabancı madde girmediğinden
emin olunuz.
3. Yedek depo kapağını yerine iyice
takınız.
4. Motor sol yan kapağını takınız.

Soğutma Suyunun
Değiştirilmesi
Uygun aletlere ve mekanik beceriye
sahip değilseniz soğutma suyunu
servisinizde değiştiriniz.

ALT seviye

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük
oranda düşüyorsa veya yedek depo
boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır.
Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.
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Redüksiyon Yağı
Redüksiyon Yağının
Kontrol Edilmesi

Bakım

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda tutunuz.
2. Yağ dolum deliği kapağını ve O-ring’i
çıkarınız.
3. Yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ
seviyesi yağ kapak deliğinin alt
kenarında olmalıdır.
Yağ dolum deliği kapağı

1. Deliğin alt kenarına kadar yağ doluma
deliğinden tavsiye edilen redüksiyon
yağından doldurunuz.
u Yağ dolum deliğinin alt kenarını
geçecek kadar doldurmayınız.
u Yağ dolum deliğinden içeriye yabancı
madde girmediğinden emin olunuz.
u Dökülenleri hemen siliniz.
2. Yeni O-ring’i yağ dolum deliği kapağına
takınız. Yağ dolum deliği kapağını
sıkınız.
Tork: 8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lbf·ft)

Redüksiyon Yağının Değiştirilmesi
Alt kenar

O-ring

Redüksiyon Yağının Eklenmesi
Redüksiyon yağı seviyesi düşükse,
kaçak kontrolü yapınız. Deliğin alt alt
kenarına ulaşıncaya kadar tavsiye edilen
redüksiyon yağından doldurunuz (2 S.
158).
174

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda tutunuz.
2. Tahliye cıvatasının altına bir tahliye
kabı yerleştiriniz.
3. Yağı boşaltmak için yağ dolum
kapağını, tahliye cıvatasını ve
sızdırmazlık pulunu çıkarınız.
4. Tahliye cıvatasına yeni bir
sızdırmazlık pulu takınız. Tahliye
cıvatasını sıkınız.
Tork: 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)

Yağ dolum deliği kapağı
O-ring

Alt kenar

Sızdırmazlık pulu

Tahliye cıvatası

5. Redüksiyonu tavsiye edilen yağla
doldurunuz. 2 S. 158
Gerekli yağ: 140 cm3 (4.7 US oz,
4.9 Imp oz)
6. Yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ
seviyesi yağ kapak deliğinin alt
kenarında olmalıdır.
7. Yeni O-ring’i yağ dolum deliği kapağına
takınız. Yağ dolum deliği kapağını
sıkınız.
Tork: 8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lbf·ft)
8. Yağ kaçağı olup olmadığını kontrol
ediniz.
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Frenler
Fren Hidroliğinin
Kontrol Edilmesi

Ön fren hidrolik
deposu

LWR (ALT) seviye işareti
Arka

Eğer herhangi bir hazne içerisindeki fren
hidroliği seviyesi LWR (ALT) seviye
işaretinin altında ise veya fren kolu ya da
pedalı boşluğu aşırı ise, fren
balatalarında aşınma olup olmadığını
kontrol ediniz. Eğer fren balataları
aşınmamışsa, muhtemelen kaçak vardır.
Motosikletinizi servisinize kontrol
ettiriniz.

Bakım

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda park ediniz.
2. Fren hidrolik kabının yatay ve
hidrolik seviyesinin LWR (ALT)
seviye işaretinin üzerinde olduğunu
kontrol ediniz.

Ön

Arka fren hidrolik
deposu

LWR (ALT) seviye işareti
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Frenler u Fren Balatalarının Kontrol Edilmesi

Fren Balatalarının Kontrol
Edilmesi
Fren balatası aşınma göstergelerinin
durumunu kontrol ediniz.

Ön

Fren
balataları

Aşınma
göstergeleri

Ön

Bakım

Bir balata aşınma sınırının altına kadar
aşınmışsa balataların değiştirilmesi
gereklidir.
Arka

Eğer bir balata aşınma sınırına kadar
aşınmışsa balataların değiştirilmesi
gereklidir.
1. Ön
Fren balatalarını fren kaliperinin
ön tarafından kontrol ediniz.
u Daima hem sol hem de sağ fren
kaliperlerini kontrol ediniz.
2. Arka Fren balatalarını fren kaliperinin
altından kontrol ediniz.

176

Aşınma
göstergeleri
Arka

Disk

Disk

Fren balataları

Aşınma
göstergeleri

Gerekirse balataları servisinizde
değiştirtiniz.
Daima sağ ve sol balataları aynı anda
değiştiriniz.
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Frenler u Park Freninin Kontrol Edilmesi

Park Freninin Kontrol Edilmesi
GL1800BD/DA

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde
park ediniz. Motoru durdurunuz ve park
freninin etkinliğini kontrol etmek için
park frenini uygularken motosikleti itiniz.

Fren lambası svicinin çalışmasını
kontrol ediniz.
Fren lambası svicini tutunuz ve eğer sviç
çok geç çalışırsa ayar somununu A
yönünde ve çok erken çalışırsa somunu
B yönünde çeviriniz.

Bakım

Park freninin etkinliği zayıflarsa, freni
ayarlamak için servisinize başvurunuz.

Fren Lambası Svicinin
Ayarlanması

Ayar somunu

Park freni kolu
A
B

Fren lambası svici
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Yan ayak

Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

4. GL1800/B
Motoru çalıştırınız ve debriyaj kolunu
sıkarak şanzımanı vitese takınız.
GL1800BD/DA

Bakım

Yan ayak yayı

1. Yan ayağın düzgün şekilde
çalıştığından emin olunuz. Eğer yan
ayak sert ise veya ses çıkarıyorsa,
dönme alanını temizleyiniz ve muylu
cıvatayı gres kullanarak yağlayınız.
2. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı
kontrol ediniz.
3. GL1800/B
Motosikletin üzerine oturunuz, vitesi
boşa alınız ve yan ayağı kaldırınız.
GL1800BD/DA

Motosikletin üzerine oturunuz ve yan
ayağı kaldırınız.
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Motoru çalıştırınız ve vitesi AT
MODUNA (D) almak için D
düğmesine basınız.
5. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan
ayak indirildiğinde motor durmalıdır.
Motor durmazsa, kontrol için
motosikletinizi servisinize götürünüz.
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Debriyaj
Debriyaj Yağının Kontrol
Edilmesi
GL1800/B

Debriyaj yağ
kabı

Bakım

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin
üzerinde dik konumda park ediniz.
2. Debriyaj yağ kabının yatay ve hidrolik
seviyesinin LWR (ALT) seviye
işaretinin üzerinde olduğunu kontrol
ediniz.
Eğer hidrolik seviyesi düşükse veya
hortumlarda ve bağlantılarda hidrolik
kaçağı ya da bozulma veya çatlak
bulursanız debriyaj sistemini
servisinizde kontrol ettiriniz.

LWR (ALT) seviye işareti
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Gaz Kolu
Gaz Kolunun Kontrol Edilmesi
Motor kapalıyken, gaz kolunun tam
kapalı konumdan tam açık konuma rahat
şekilde döndüğünü kontrol ediniz. Gaz
kolu rahatça hareket etmiyorsa ve
otomatik olarak kapanmıyorsa
motosikleti servisinize kontrol ettiriniz.
Bakım

Gaz Kolu
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Karter Havalandırması

Karter Havalandırmasının
Temizlenmesi

Karter havalandırma borusu tapası

Bakım

1. Sol sis lambası kapağını sökünüz. 2
S. 165
2. Sol külbütör yan kapağını sökünüz.
2 S. 164
3. Karter havalandırma borusunun altına
uygun bir kap yerleştiriniz.
4. Karter havalandırma borusu
tapasını borudan ayırınız.
5. Kirleri uygun bir kaba boşaltınız.
6. Karter havalandırma borusu tapasını
takınız.
7. Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
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Diğer Ayarlar

Far Ayarının Yapılması
Uygun hizalama için farın yükseklik
ayarını yapabilirsiniz. Ayar düğmesini
gerektiği gibi içeri veya dışarı doğru
çeviriniz.
Yerel kanun ve talimatlara uyunuz.
Sol

Sağ

Bakım

Alçalır

Yükselir

Alçalır

Yükselir

Debriyaj ve Fren
Kollarının Ayarlanması

İleri
Fren Kolu

❙ Ayarlama Yöntemi

Kolu ileri doğru istenen pozisyona doğru
iterken ayarlayıcıyı numaralar referans
işareti ile aynı hizaya gelinceye kadar
çeviriniz.
İleri

Debriyaj kolu
Sağ ayar düğmesi

Elcik

182

Ayarlayıcı

Debriyaj kolunun uç kısmı ile tutamak
( GL1800/B ) ve fren kolunun uç kısmı ile
tutamak arasındaki mesafeleri
ayarlayabilirsiniz.

Debriyaj kolu (Sadece GL1800/B) Ayarlayıcı

Sol ayar düğmesi

Fren Kolu

Referans işareti

Referans işareti

Elcik

Ayarlamanın ardından, sürüşten
önce kolun doğru şekilde çalıştığını
kontrol ediniz.
DİKKAT
Ayarlayıcıyı doğal sınırından daha fazla
çevirmeyiniz.
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Diğer Ayarlamalar u Elektriksel Ayarlamalı Süspansiyonun Seçilmesi

Elektriksel Ayarlamalı
Süspansiyonun Seçilmesi
GL1800/DA

Elektriksel ayarlamalı süspansiyon, arka
süspansiyon ön yükünün sürüş ve yük
koşullarına göre dört seviyede
ayarlanmasını sağlar.

Sürüş modu değiştirildiğinde, ön ve
arka süspansiyon sönümleme kuvveti,
moda uygun bir ayara otomatik olarak
ayarlanır. (S126)

Süspansiyon ön
yük göstergesi

Arka Süspansiyonun
Ayarlanması
GL1800B/BD

Arka süspansiyonun yay ön yükünü
yüke ve yol yüzeyine uygun olarak
ayarlayabilirsiniz.

❙ Yay Ön Yükü

Yay ön yükünü artırmak (sert) için
ayarlayıcıyı saat yönünde veya yay ön
yükünü azaltmak (yumuşak) için saatin
tersi yönünde çeviriniz.
Standart konumu ayarlamak için,
ayarlayıcıyı saat yönünün tersine sonuna
kadar çeviriniz (hafifçe toruncaya kadar)
ve ardından ayarlayıcıyı klik sesi gelene
kadar saat yönünde çeviriniz. Bu klik sesi
0 konumudur (minimum ayar). Standart
konum minimum ayardan itibaren 9 kliktir
(toplam ayar: 33 klik).

Bakım

Ön yük, çok amaçlı bilgi ekranında
ayarlanabilir. (S33)

DİKKAT
Ön ve arka amortisör sönümleme üniteleri
yüksek basınçlı azot gazı içermektedir.
Dağıtmaya, bakım yapmaya veya
sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde
hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize
başvurunuz.

Ön yük ayarlayıcısı

DİKKAT:
Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde
çevirmeyiniz.
DİKKAT
Arka amortisör sönümleme ünitesi yüksek
basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya,
bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun
olmayan şekilde hurdaya ayırmaya
çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.
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Diğer Değiştirmeler

Honda AKILLI Anahtar
Pilinin Değiştirilmesi

1. Açma düğmesine basınız ve yerleşik
anahtarı Honda SMART Anahtarından
çıkarınız.

Bakım

Kontak anahtarı (Açık) konumuna
getirildiğinde Honda SMART Anahtar
göstergesi 5 defa yanıp sönerse, zayıf
pil uyarı mesajı görünür veya çalışma
kapsamı dengesizleşir; pili mümkün olan
en kısa sürede değiştiriniz.
Bunun için, yetkili servise başvurmanızı
tavsiye ederiz.
Pil tipi: CR2032

Honda SMART
Anahtarı

Açma düğmesi

3. Amblemi yukarıya gelecek şekilde,
yerleşik anahtarı şekilde gösterildiği
gibi esneterek Honda SMART
Anahtarını ayırınız.
u Yerleşik anahtarı fazla kuvvet
uygulayarak esnetmeyiniz.
u Devreye veya terminale dokunmayınız.
Bu, sorunlara neden olabilir.
u Su geçirmez kaplamanın
çizilmemesine veya tozun
girmemesine dikkat ediniz.
u Honda SMART Anahtarı gövdesini
zorla açmayınız.

Yerleşik anahtar

2. Yerleşik anahtarı karşı taraftan
anahtar deliğine hafifçe yerleştiriniz.

Amblem

Anahtar deliği

Yerleşik
anahtar

184
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Diğer Değiştirmeler u Honda AKILLI Anahtar Pilinin Değiştirilmesi

4. Eski pili yenisiyle değiştiriniz ve yeni
pili pozitif + tarafı yukarı gelecek
şekilde takınız.
5. Parçaları, sökme işleminin tersini
izleyerek takınız.

UYARI
Kimyasal Yanık Tehlikesi: pili
yutmayınız.
Yutulduğunda, pil ciddi iç yanıklara
ve hatta ölüme neden olabilir.

• Pil bölmesi sıkıca kapanmazsa,
ürünü kullanmayı bırakınız ve
çocuklardan uzak tutunuz.

Bakım

• Pili çocuklardan uzak tutunuz ve pil
bölmesini sıkıca kapatınız.

• Pilin çocuklar tarafından
yutulması durumunda derhal
doktora başvurunuz.
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Sorun giderme

Troubleshooting
Motor Çalışmazsa ................................ S.187
Hararet (Hararet göstergesi yanar)..... S.188
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp
Sönüyor ................................................. S.189
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası..... S.189
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)
Arıza İkaz Lambası (MIL) ................. S.189
Kombine ABS Göstergesi................... S.189
Tork Kontrol Göstergesi
GL1800/DA ................................... S.190
Honda SMART Anahtar göstergesi ..... S.190
Debriyaj Sıcaklığı Göstergesi
GL1800BD/DA ................................... S.191

Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası..... S.191
TPMS Uyarı Lambası ........................ S.192
HAVA YASTIĞI Göstergesi GL1800DA S.192
Diğer Uyarı Lambaları ......................... S.193
Yakıt Göstergesi İkaz Lambası ......... S.193
Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi .......... S.193
Sele Isıtıcısı Arıza Göstergesi
GL1800/DA ....................................... S.194
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi
Arıza Lambası........................................S. 194
Sürüş Esnasında Vites Konum Göstergesinde
"-" Yanıp Sönüyorsa (GL1800BD/DA) .... S.195
Rölantide Durma Sistemi Düzgün
Çalışmadığında(GL1800BD/DA) ............ S.196

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün
Çalışmadığında .................................. S.198
Acil Durumda Elektrik Sisteminin
Etkinleştirilmesi................................... S.199
Bagaj Bölmesi veya Sele Çantaları Açılmıyorsa . S.201
Lastiğin Delinmesi................................ S.203
Müzik Sistemi Problemleri ................... S.209
Elektrik Problemleri .............................. S.217
Akünün Bitmesi................................... S.217
Ampulün Yanması ............................. S.217
Yanmış Sigorta ................................... S.219
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Motor Çalışmıyor

Marş Motoru Çalışıyor Fakat
Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:
● Doğru motor çalıştırma sırasını takip
ettiğinizden emin olunuz.2 S. 118
● Yanmış bir sigorta olup olmadığını
kontrol ediniz. 2 S. 219
● Gevşek bir akü bağlantısı
(2 S. 163) veya akü kutup başlarında
(2 S. 155) paslanma olup olmadığını
kontrol ediniz.
● Akünün durumunu kontrol ediniz.
2 S. 217
Sorun devam ederse
motosikletinizi servisinize kontrol
ettiriniz.

Sorun Giderme

Aşağıdakileri kontrol ediniz:
● Doğru motor çalıştırma sırasını takip
ettiğinizden emin olunuz. 2 S. 118
● Yakıt deposunda benzin olduğunu
kontrol ediniz.
● PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)
Arıza İkaz Lambasının (MIL) yanıp
yanmadığını kontrol ediniz.
u Eğer lamba yanıyorsa, mümkün
olan en kısa sürede servisinizle
irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor
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Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor)

Sorun Giderme

Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor
hararet yapmıştır:
● Hararet göstergesi yanarsa.
● Soğutma suyu sıcaklık göstergesinde
6. (H) segmenti yanıp sönüyorsa.
● Hızlanma ağırlaşırsa.
Eğer bunlar olursa, emniyetli bir şekilde
kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü
gerçekleştiriniz. Uzun süre rölantide
kalmak yüksek soğutma suyu sıcaklığı
uyarı lambasının yanmasına sebep
olabilir. Ayrıca 6. (H) segment yanıp
sönecektir.
DİKKAT
Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam
etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.

1. Motoru durdurunuz ve ardından
kontak anahtarını (Açık)
konumuna alınız. 2 S. 53

188

2. Radyatör fanının çalıştığını kontrol
ediniz ve ardından kontağı (Kapalı)
konumuna getiriniz.
Fan çalışmıyorsa:

Bir arızadan şüpheleniniz. Motoru
çalıştırmayınız. Motosikletinizi
servisinize götürünüz.
Fan çalışıyorsa:

Motorun kontak (Kapalı)
konumundayken soğumasına izin
veriniz.
3. Motorun soğumasının ardından,
radyatör hortumunu kontrol ediniz ve
bir kaçak olup olmadığına bakınız 2
S. 173
Eğer kaçak varsa:

Motoru çalıştırmayınız Motosikletinizi
servisinize götürünüz.
4. Soğutma suyu yedek deposundaki
seviyeyi kontrol ediniz. 2 S. 173
u Gerekirse, soğutma suyu ekleyiniz.
5. Eğer 1’den 4’e kadar olan kontroller
normalse, sürüşe devam edebilirsiniz
fakat hararet göstergesini yakından
kontrol ediniz.
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Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor
Düşük Yağ Basıncı İkaz Lambası
Eğer düşük yağ basıncı uyarı lambası
yanarsa, motosikleti emniyetli bir şekilde
yolun kenarına çekip motoru derhal
durdurunuz.
DİKKAT
Düşük yağ basıncına sahip bir motoru
çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi
hasarlara sebep olabilir.

Aniden hızlanma anlık olarak düşük yağ
basıncı göstergesinin yanmasına sebep
olabilir, özellikle yağ düşük seviyede veya
yakınlarında ise.
Yağ uygun seviyedeyken düşük yağ
basıncı uyarı lambası yanarsa, motoru
durdurunuz ve servisinizle irtibata geçiniz.
Eğer motor yağı seviyesi hızlı bir şekilde
düşerse, motosikletinizde kaçak veya
başka bir ciddi problem vardır
Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Eğer lamba sürüş esnasında yanarsa,
PGM-FI sistemi ile ilgili ciddi bir sorun
olabilir. Yavaşlayınız ve mümkün olan en
kısa sürede motosikletinizi servisinize
kontrol ettiriniz.

Kombine ABS Göstergesi
Eğer Kombine ABS gösterge lambası
aşağıdaki şekillerde yanarsa, frenleriniz
klasik fren sistemi şeklinde çalışmaya
devam eder, ancak Kombine ABS
fonksiyonu devre dışı kalır. Yavaşlayınız
ve mümkün olan en kısa sürede
motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.
● Gösterge lambası kontak anahtarı
(Açık) konumuna alındığında
yanmıyorsa
● Gösterge lambası 5 km/s’nin altındaki
hızlarda sönmüyorsa
● Gösterge lambası sürüş esnasında
yanıyor veya yanıp sönmeye
başlıyorsa.

Kombine ABS gösterge lambası
aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:
Ön tekerlek 1 saniye veya daha
uzun süre yerden ayılırsa
● Motosiklet yerden kalkmışken
arka tekerleği döndürdüğünüzde.
●

Bu normaldir, ancak Kombine ABS
çalışmamaktadır. Sistemi yeniden
devreye sıkmak için, kontağı (Kapalı)
konumuna, ardından yeniden (Açık)
konumuna getiriniz.

Sorun Giderme

1. Motor yağı seviyesini kontrol ediniz ve
gerektiği gibi yağ ekleyiniz. 2 S. 169
2. Motoru çalıştırınız.
u Sadece düşük yağ basıncı uyarı
lambası söndüğünde sürüşe
devam ediniz.

PGM-FI (Programlı Yakıt
Enjeksiyonu) Arıza İkaz
Lambası (MIL)
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Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor u Tork Kontrol Göstergesi

Tork Kontrol Göstergesi
GL1800/DA

Eğer gösterge lambası aşağıdaki yollardan
biriyle devreye girerse, Tork Kontrol
sisteminizde ciddi bir sorun olabilir.
Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa
sürede motosikletinizi servisinize kontrol
ettiriniz.

Gösterge lambası sürüş esnasında
yanarsa.
● Gösterge lambası kontak açıldığında
yanmıyorsa.
● Gösterge lambası 5 km/s’nin altındaki
hızlarda sönmüyorsa.
Tork Kontrol göstergesi yandığı halde,
motosikletiniz Tork Kontrol fonksiyonu
olmadan normal sürüş kabiliyetini
koruyacaktır.
u Tork Kontrol fonksiyonu devrede iken
gösterge lambası yanarsa, normal
sürüş kabiliyetini kazanmak için gazı
tamamen kapatmanız gerekecektir.
●

Sorun Giderme

Tork Kontrol göstergesi, motosikleti
yerden kaldırılıp arka tekerleği
döndürdüğünüzde yanabilir. Bu durumda,
kontağı (Kapalı) konumuna alıp
190

yeniden (Açık) konumuna alınız. Tork
Kontrol göstergesi hızınız 5 km/s’ye
ulaştığında sönecektir.

Ancak bu, kontak anahtarı (Kapalı)
konumuna çevrilinceye kadar
motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Honda SMART Anahtar
göstergesi

Sürüş esnasında Honda SMART
Anahtarını kaybettiğinizde ya da akü
zayıf ise ya da sistem güçlü radyo
dalgalarından ya da seslerden
etkileniyorsa elektrik sistemini
kapatamayabilirsiniz. Bu durumda,
kontak anahtarını saat yönünün tersine
çeviriniz ve elektrik sistemi kapanıncaya
kadar bu konumda tutunuz.

❙ Kontak Anahtarı (Açık)

Konumuna Getirildiğinde Honda
SMART Anahtar Göstergesi 5
Kez Yanıp Sönüyorsa

Honda SMART Anahtar Pilinin
Değiştirilmesi 2 S. 184

❙ Elektrik Sistemi Açıkken

Honda SMART Anahtar
göstergesi Yanıp Sönüyorsa

Honda SMART Anahtar göstergesi,
kontak açıldıktan sonra motosiklet ile
Honda SMART Anahtar arasındaki
iletişim durduğunda yanıp söner.
Bu durum, muhtemelen
aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır:
● Güçlü radyo dalgaları veya gürültü
sistemi etkiliyor
● Sürüş esnasında Honda SMART
Anahtarını kaybettiniz

Honda SMART Anahtarınız yoksa,
elektrik sistemi acil durum prosedürleri
vasıtasıyla etkinleştirilebilir. 2 S. 199
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Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor u Debriyaj Sıcaklığı Göstergesi

Debriyaj Sıcaklığı Göstergesi
GL1800BD/DA

DİKKAT
Debriyaj sıcaklığı yüksek iken motosikleti
kullanmaya devam etmek motorda ciddi
hasarlara sebep olabilir.

Düşük lastik basıncı göstergesi yanıp
sönerse, lastiklerinizi mümkün olan en kısa
sürede kontrol ediniz.
Düşük lastik basınç göstergesi sürekli
yanarsa, lastiklerinizden bir veya daha
fazlasının havası önemli oranda düşüktür.
Durup lastiklerinizi mümkün olan en kısa
sürede kontrol etmelisiniz. Geçici tamir
hakkında daha fazla bilgi için, "Lastik Tamir
Kiti Kullanarak Acil Durum Tamiri Yapma"
kısmına bakınız.
2 S. 203
Lastik basıncını lastikler soğuk iken kontrol
ediniz. (Bu motosikletinizin en az 3 saat
park halinde kalmış olması anlamına
gelir.)
Gerekirse, önerilen lastik basınçlarına
ayarlayınız. 2 S. 250, 252
Düşük lastik basıncı göstergesi yanıp
sönerse veya yanarsa, ancak motosikleti
sürmeye devam ederseniz, gösterge bazı
durumlarda sönecektir. Yine de lastikler
soğuduktan sonra her iki lastiğin hava
basıncını kontrol etmeniz gerekir, çünkü
lastikteki hava ısı ile genleşir.

Lastikleri belirtilen değerlere kadar
şişirdikten sonra düşük lastik basınç
göstergesi sönmezse, mümkün olan en
kısa sürede yetkili servise giderek sistemi
kontrol ettiriniz.
Motosikleti yeterince şişirilmemiş lastik ile
sürmek, lastiğin aşırı ısınmasına ve lastik
hasarına neden olabilir.
Düşük lastik basıncı aynı zamanda yakıt
verimliliğini azaltır ve lastik dişi ömrünü
kısaltır ve motosikletin yol tutuş ve durma
kabiliyetini etkileyebilir.
Lastik basıncı sıcaklığa ve diğer koşullara
göre değiştiğinden, düşük lastik basınç
göstergesi beklenmedik şekilde yanabilir.

Sorun Giderme

Debriyaj sıcaklığı göstergesi, debriyaj
sıcaklığı anormal derecede yüksek
olduğunda yanıp söner.
Gösterge yanıp sönüyorsa, güvenli bir
şekilde yolun kenarına çekiniz ve vitesi
boşa alıp motoru rölantide bırakınız.
Gösterge lambası sönünce sürüşe
yeniden başlayabilirsiniz.
Bu durumla sıkça karşılaşırsanız, yetkili
servisinize başvurunuz.

Düşük Lastik Basıncı Göstergesi

TPMS'nin uygun lastik bakımının yerine
geçmediğini ve düşük basınç, düşük lastik
basıncı göstergesinin yanma seviyesine
ulaşamamış olmasına rağmen, doğru
lastik basıncını korumak sürücünün
sorumluluğunda olduğunu unutmayınız
Örneğin, lastiklerinizi sıcak bir alanda
kontrol ederseniz ve hava basarsanız ve
ardından motosikleti aşırı soğuk havalarda
191
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Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor u TPMS Uyarı Lambası

kullanırsanız, lastik basıncı ölçülenden
daha düşük olur ve az şişirilerek düşük
lastik basınç göstergesinin yanmasına
neden olabilir. Veya, lastik basıncınızı
daha soğuk koşullarda kontrol edip
ayarlarsanız ve aşırı derecede sıcak
koşullara maruz kalırsanız, lastik aşırı
şişebilir. Ancak, lastikler aşırı şişirilirse
düşük lastik basıncı göstergesi yanmaz.

Sorun Giderme

TPMS Uyarı Lambası
Bu uyarı lambası lastik basıncı izleme
sisteminde herhangi bir sorun olduğunda
yanar.
Bu durumda, sistem kapanacak ve artık
lastik basıncını izlemeyecektir.
Sistemi mümkün olan en kısa sürede
servisinize kontrol ettiriniz.
Ayrıca TPMS göstergesi aşağıdaki
nedenlerden dolayı da yanabilir:
● Aynı radyo frekansını kullanmalarından
dolayı diğer elektronik cihazların girişimi.
● Lastik basınç sensörleri olmayan
yedek lastiklerin kullanılması.

192

HAVA YASTIĞI Uyarı Lambası
GL1800DA

HAVA YASTIĞI uyarı lambası hava
yastığı sisteminde herhangi bir sorun
olduğunda yanar.
Kontak açıldığında lamba yanmıyorsa ya
da yanıyor ve yanık kalıyorsa ya da
sürüş sırasında yanıyorsa en kısa
sürede motosikletinizi servise kontrol
ettiriniz. Böyle bir durumda hava yastığı
çalışmayabilir.

UYARI
Hava yastığı uyarı lambasını
önemsememek önden alınan ciddi
bir darbede hava yastığı sisteminin
çalışmamasına dolayısıyla ciddi
yaralanmaya veya ölüme sebep
olabilir.
Uyarı lambası sizi olası bir
probleme karşı uyardığında
motosikletinizi en kısa sürede
serviste kontrol ettiriniz.

Yokuş Kalkış Desteği
(HSA) Uyarı Lambası
Yokuş kalkış desteği (HSA) uyarı
lambası aşağıdaki yollardan biriyle sarı
yanarsa, HSA sisteminizde ciddi bir
sorun olabilir.
Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa
sürede motosikletinizi servisinize kontrol
ettiriniz.
● Sürüş esnasında sarı yanarsa:
● Kontak anahtarı (Açık) konumuna
alındığında yanmıyorsa
● Gösterge lambası 5 km/s’nin altındaki
hızlarda sönmüyorsa.
● Yokuş kalkış desteği (HSA) uyarı
lambası sarı yansa bile, motosikletiniz
HSA fonksiyonsuz normal sürüş
kabiliyetini koruyacaktır.
Motosikleti durdurduğunuzda Yokuş
kalkış desteği (HSA) uyarı lambası
beyaz yanarsa bu normaldir ve HSA
düzgün çalışıyor demektir.
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Diğer Uyarı Lambaları
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası
Yakıt sisteminde bir hata olduğunda,
yakıt göstergesi segmentleri aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi görüntülenecektir.
Bu durumda, mümkün olan en kısa
zamanda Honda servisinize gidiniz.

Elcik Isıtıcısı Arıza
Göstergesi
Elcik ısıtıcısı sisteminde bir sorun
olduğunda, elcik ısıtıcısı göstergesi
yanıp sönecektir.
Bu durumda, mümkün olan en kısa
zamanda Honda servisinize gidiniz.

Sorun Giderme
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Diğer Uyarı Lambaları u Sele Isıtıcısı Arıza Göstergesi

Sele Isıtıcısı Arıza Göstergesi
GL1800/DA

Sele ısıtıcısı sisteminde bir sorun
olduğunda, sele ısıtıcısı göstergesi
yanıp sönecektir.
Bu durumda, mümkün olan en kısa
zamanda Honda servisinize gidiniz.

Sorun Giderme
194

Soğutma Suyu Sıcaklık
Göstergesi Arıza Lambası
Soğutma sisteminde bir sorun
olduğunda, tüm segmentler aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi yanıp
sönecektir.
Bu durumda, mümkün olan en kısa
zamanda Honda servisinize gidiniz.
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Sürüş Esnasında Vites Konum Göstergesinde " - " Yanıp Sönüyorsa (GL1800BD/DA)
Sürüş esnasında vites konum
göstergesinde “ ” yanıp sönerse, Çift
Kavramalı Şanzıman sistemi ile ilgili
ciddi bir sorun olabilir.
Motosikletinizi güvenli bir yerde park
ediniz ve hemen servise kontrol ettiriniz.
Aşağıdaki adımlar izlenerek motosikleti
sürmek mümkündür.

Motoru çalıştıramıyorsanız:

Kontağı (Kapalı) konumuna alınız ve
motosikleti ileri geri hareket ettiriniz
(dişlileri ayırmak için).
Kontağı tekrar (Açık) konumuna alınız
ve motoru çalıştırınız.

Vitesi N modundan D konumuna
değiştiremiyorsanız ve “-” simgesi yanıp sönüyorsa:

DCT'deki olası hasar, sürüşe engel
olmaktadır.
Motosikletinizi hemen servisinize
kontrol ettiriniz.

Sorun Giderme

1. Kontağı (Kapalı) konumuna alınız.
2. Kontağı (Açık) konumuna alınız ve
motoru çalıştırınız.

Vitesi N modundan D konumuna değiştirebiliyorsanız:

Vites konum göstergesinde bir vites
konumu göründüğünde, motosikleti bu
viteste sürebilirsiniz. Motosikletinizi
emniyetli bir hızda sürerek servise
götürünüz.

Motoru hala çalıştıramıyorsanız:

Fren kolunu uygulayarak veya fren
pedalına basarak motoru çalıştırınız.

195
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Rölantide Durma Sistemi Düzgün Çalışmadığında(GL1800BD/DA)

Rölantide Durma Göstergesi
Yanmıyor
Rölantide Durma gösterge lambası
yanmadığı zaman aşağıdaki işlemleri
yapın.
Rölantide Durma sistemi kapalı ise:

Marş/Rölantide durma düğmesine
basınız veya çok amaçlı bilgi ekranında
Rölantide Durma sistemini ayarlayınız.
Sorun Giderme

Motor soğuksa:

Motoru ısıtınız.
Motor soğuk ise Rölantide Durma
sistemi çalışmaz.
Motor çalıştırıldıktan sonra motosikleti
sürmediyseniz:

Motosikleti 10 km/s’nin üstünde bir
hızda sürünüz. Motosikleti sürmeden
Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

PGM-FI Arıza ikaz lambası (MIL) yanarsa:

Motor, Rölantide Durma
Göstergesi Açıkken
Rölantide Durma Sistemi
Tarafından Durdurulmuyor

Akü voltajı düşük ise:

Motor, Rölantide Durma Göstergesi
Açıkken Rölantide Durma Sistemi
tarafından durdurulmuyorsa aşağıdaki
işlemi yapınız.

PGM-FI arıza gösterge lambası (MIL)
yandığında Rölantide Durma
sistemi motorun korunması için
çalışmaz. Servisinize başvurunuz.
Motosikleti bir süre sürünüz, ardından
motoru durdurunuz ve doğru motor
çalıştırma prosedürüne bakarak motoru
tekrar çalıştırınız (2 S. 118). Akü voltajı
düşük ise Rölantide Durma sistemi
çalışmayabilir.
Bu durumla sıkça karşılaşırsanız, yetkili
servisinize başvurunuz.
Akünün sıcaklığı düşük ise:

Motosikleti bir süre sürünüz.
Akü soğuk ise Rölantide Durma
sistemi çalışmaz.

Eğer motosiklet tamamen durmuyorsa:

Motosikleti tamamen durdurunuz.
Rölantide Durma sistemi sadece hız 0
km/s’de iken çalışır.
Gaz kelebeği tamamen kapatılmamışsa:

Gaz kelebeğini tamamen kapatınız.
Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) çalıştığında.

HSA sistemi çalışırken Rölantide
Durma sistemi motoru durdurmaz.
Vites boşa alındığında:

Vites boşa alındığında (N düğmesine
basılarak) Rölantide Durma sistemi
motoru durdurmaz.
196
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Rölantide Sistemi Düzgün Çalışmadığında (GL1800BD/DA) u Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor

Gaz Kelebeği Açık Olduğu
Halde Motor Çalışmıyor
Gaz kelebeği açık olduğu halde motor
çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri
yapınız.
Yan ayak indirildiyse:

Sürücü motosiklete normal sürüş pozisyonunda
binmezse:

Rölantide Durma göstergesi yanıp
sönüyorsa ancak gaz kelebeği açıldığı
halde motor çalışmıyorsa, aşağıdaki
işlemleri yapınız.
Akü kablosu gevşektir:

Sorun Giderme

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından
durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız,
Rölantide Durma göstergesi yanıp sönme
konumundan kapalı konuma değişir ve
Rölantide Durma Sistemi iptal olur.
Standart motor çalıştırma İşlemini
izleyerek motoru marş/Rölantide durma
düğmesi ile (2 S. 118) yeniden çalıştırınız.

Marş/Rölantide durma düğmesi kullanılırsa:

Motor Rölantide Durma Sistemi
tarafından durdurulduğunda, marş/
Rölantide durma düğmesine basarsanız,
Rölantide Durma sistemi iptal edilecektir.
Standart motor çalıştırma İşlemini
izleyerek motoru marş/Rölantide durma
düğmesi ile (2 S. 118) yeniden
çalıştırınız.

Akü kutup başlarını kontrol ediniz.

Sürücü motosiklete yaklaşık 3 dakika
kadar normal sürüş pozisyonunda
binmezse, Rölantide Durma göstergesi
yanıp sönme durumundan kapalı duruma
değişir ve gaz kelebeğini açsanız bile
motoru yeniden çalıştıramazsınız..
Standart motor çalıştırma İşlemini
izleyerek motoru marş/Rölantide durma
düğmesi ile yeniden çalıştırınız.
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18 GL1800 32MKC800.book

198 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Honda SMART Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa
Honda SMART Anahtar sistemi düzgün
çalışmıyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.
● Honda SMART Anahtar sisteminin
devrede olduğunu kontrol ediniz.
Honda SMART Anahtarındaki ON/OFF
düğmesine hafifçe basınız.
Honda SMART Anahtarının LED’i 3
kez yanıp sönmüyorsa, Honda SMART
Anahtarını aktif hale getiriniz. 2 S. 60
Honda SMART Anahtarının LED’i yanıt
vermiyorsa, pilini değiştiriniz. 2 S. 184
Sorun Giderme
198

●

Honda SMART Anahtarı sisteminde
herhangi bir iletişim arızası olmadığını
kontrol ediniz. Honda SMART Anahtar
sistemi düşük yoğunluklu radyo
dalgaları kullanmaktadır. Honda
SMART Anahtar sistemi aşağıdaki
ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
u Yakınlarda televizyon kuleleri,
elektrik santralleri, radyo
istasyonları veya havaalanları gibi
güçlü radyo dalgaları veya sesleri
üreten tesisler olduğunda.
u Honda SMART Anahtarını, dizüstü
bilgisayar veya telsiz veya cep
telefonu gibi kablosuz iletişim
cihazı ile birlikte taşıdığınızda.

u Honda SMART Anahtarı metal
nesnelerle temas ettiğinde veya
metal nesnelerle örtüldüğünde.
●

Kayıtlı bir Honda SMART Anahtarı
kullanıldığını kontrol ediniz.
Kayıtlı bir Honda SMART Anahtarı
kullanınız.
Honda SMART Anahtar sistemi kayıtlı
bir Honda SMART Anahtarı olmadan
çalıştırılamaz.

●

Kırık bir Honda SMART Anahtarı
kullanmadığınızdan emin olunuz.
Kırık bir Honda SMART Anahtarı
kullanırsanız, Honda SMART Anahtar
sistemi etkinleştirilemez. Acil durum
anahtarını ve kimlik etiketini bayinize
getiriniz.

●

Motosikletinizdeki akünün durumunu
ve akü kablosunu kontrol ediniz.
Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol
ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.

Honda SMART Anahtar sistemi diğer
nedenlerden dolayı devreye girmiyorsa,
Honda servisinize başvurunuz.
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Acil Durumda Elektrik Sisteminin Etkinleştirilmesi
Kimlik numarası girilerek elektrik
sistemi etkinleştirilebilir.

❙ Kimlik numarası giriş moduna girin

Kimlik numarası

Kimlik numarasını girerken, düğmeye
yaklaşık 20 saniye kadar basılmazsa,
girilen kimlik numarası iptal edilir ve
sistem, kimlik numarasının girilmeden
önceki duruma döner (sesli uyarı
duyulur).
Grenaj cebi açma düğmesi

Örnek:
• "0" girmek için, grenaj cebi açma düğmesine
basmadan marş düğmesine basınız ve
ardından bir sonraki takamı giriniz.

"0" girmek için

Marş düğmesi

• "1"

girmek için, grenaj cebi açma
düğmesine bir kez basınız ve sonraki
rakamı girmek için marş düğmesine basınız.

"1" girmek için

Grenaj cebi
açma düğmesi

Sorun Giderme

1. Acil durum prosedürlerini izleyerek
sol ve sağ sele çantalarını açınız. 2
S. 201
2. Marş düğmesine 4 saniyeden fazla
basınız ve basılı tutunuz.
u Sesli uyarı ve sistem kimlik
numarası giriş moduna girer.
3. Kimlik etiketindeki kimlik numarasını
kontrol ediniz.

Kimlik numarası, grenaj cebi açma
düğmesine basma sayısına göre girilir.
Grenaj cebi açma düğmesine istenilen
sayıda basınız, ardından geçerli rakamı
girip için marş düğmesine basınız (sesli
uyarı duyulur) ve sonraki rakamı girip
tüm rakamlar girilinceye kadar bu işlemi
tekrarlayınız.

Kimlik etiketi

❙ Kimlik numarası girme

Kimlik numaranızı, grenaj cebi açma
düğmesine ve marş düğmesine basarak
girebilirsiniz. Etiket üzerindeki kimlik
numarasını, soldaki rakamla başlayarak,
grenaj cebi açma düğmesine basarak
giriniz.

Marş düğmesi
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Acil Durumda Elektrik Sisteminin Etkinleştirilmesi u Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor

Başarılı kimlik numarası girişi:
Kimlik numarasının son rakamı
girildikten ve marş düğmesine
basıldıktan sonra kimlik numarası
doğrulanır. Gidonun kilidi açılır
(kilitlenmişse) ve elektrik sistemi devreye
girer.
Motoru çalıştırabilirsiniz.

Sorun Giderme
200

Kontağı kullanarak motor ve elektrik
sistemini kapatabilir ve ayrıca gidonu
kilitleyebilirsiniz.
Elektrik sistemini tekrar devreye sokmak
için, kimlik numarası girişi prosedürlerini
tekrarlayınız.

Başarısız kimlik numarası girişi:
Girdikten sonra kimlik numarası
doğrulanmazsa gidon kilidi açılamaz ve
elektrik sistemi devreye girmez.
Kimlik numarası girişi ile ilgili işlemleri en
baştan tekrarlayınız.

Kimlik numarası girişini iptal etme
Yanlış numara girerseniz, yaklaşık 20
saniye boyunca düğmeye basmayarak
kimlik numarası girişini iptal edebilirsiniz
(sesli uyarı uyulur).
Kimlik numarası girişi ile ilgili işlemleri en
baştan tekrarlayınız.
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Bagaj Bölmesi veya Sele Çantaları Açılmıyorsa
Yerleşik anahtar, Honda SMART
Anahtar pili zayıfladığında sol sele
çantasını açmak için kullanılabilir.
Honda SMART Anahtarını
kaybederseniz, acil durum anahtarı
kullanılarak sol sele çantasının kilidi
açılabilir. 2 S. 222

Acil Durumda Sele
Çantalarını Açmak için:
1. Koruyucu bez sarılmış düz uçlu bir
tornavida kullanarak arka orta kapağı
çıkarınız.

Açma düğmesi

Koruyucu
bez
Arka orta kapak

Sol sele çantası

Sol sele çantası kapağı

Sorun Giderme

Yerleşik anahtarı çıkarmak için, Honda
SMART Anahtarındaki açma düğmesine
basarak anahtarı dışarı çekiniz.
Yerleşik anahtarı tekrar takmak için, klik
sesi duyana kadar dahili anahtarı Honda
SMART Anahtarına itiniz.

3. Yerleşik anahtarı veya acil durum
anahtarını sol sele çantasına açma
kilidine yerleştiriniz ve saat yönünde
çevirerek sol sele çantasını açınız.

2. Yerleşik anahtarı Honda SMART
Anahtarından çıkarınız.

Yerleşik anahtar
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Sele Çantaları veya Bagaj Bölmesi Açılmıyorsa u Acil Durumda Bagaj Bölmesini Açmak için

4. Sağ sele açma düğmesini sol sele
çantasındaki tırnaktan kurtarınız. Sağ
sele çantasını açmak için sağ sele
açma düğmesini çekiniz.
Sağ sele çantası
düğmesi

Prong

Acil Durumda Bagaj
Bölmesini Açmak için
GL1800/DA

1. Sol ve sağ sele çantalarını açınız.
2 S. 201
2. Bagaj bölmesi açma düğmesini sağ
sele çantasındaki tırnaktan kurtarınız.
Bagaj bölmesini açmak için bagaj
bölmesi açma düğmesini çekiniz.

Sorun Giderme

Bagaj bölmesi
açma düğmesi
Sağ sele çantası kapağı

Tırnak

Bagaj bölmesi
açma düğmesi

5. Sele çantalarını kapatmadan önce,
sağ sele çantası açma düğmesini
tırnağa takınız.

202

3. Sağ sele çantasını kapatmadan önce,
bagaj bölmesi açma düğmesini
tırnağa takınız.
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Lastiğin Delinmesi
Bir delinmeyi tamir etmek veya bir
tekerleği sökmek özel aletler ve teknik
uzmanlık gerektirir.
Bu tip servis işlemlerinin servisinizde
yapılmasını öneriyoruz.
Bir acil durum onarımının ardından,
daima lastiğin servisiniz tarafından kontrol
edilmesini/değiştirilmesini sağlayınız.

Eğer lastiğinizde ufak bir delik varsa,
şambriyelsiz lastik tamir kiti kullanarak
bir acil durum tamiri yapabilirsiniz.
Acil durum lastik tamir kiti ile birlikte
verilen talimatlara uyunuz.
Motosikletinizi geçici olarak tamir edilmiş
bir lastik ile kullanmak son derece
risklidir. 50 km/s hızı aşmayınız.
Lastiğinizi mümkün olan en kısa sürede
servisinizde değiştiriniz.
DİKKAT

Bir delik tamir maddesi kullanmak TPMS
sensörlerine zarar vererek TPMS uyarı lambasının
yanmasına neden olabilir. Motosikletinizi mümkün
olan en kısa sürede servisinize kontrol ettiriniz.

Tekerleklerin Sökülmesi
Bir deliği tamir etmek için tekerleği
sökmeniz gerektiğinde aşağıdaki
prosedürü takip ediniz.
Tekerleği sökerken ve takarken tekerlek
hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar
vermemeye dikkat ediniz.

UYARI

Sorun Giderme

Bir Lastik Tamir Kiti Kullanarak
Acil Durum Tamiri Yapma

DİKKAT
Lastiğin onarımı için bir iç yama kullanılması
gerekiyorsa, TPMS sensörüne zarar
vermemek için dikkatli olunuz. Honda’ya ait
olmayan bir tesiste profesyonel olarak tamir
edilmiş bir lastiğiniz varsa, lastiğin bayiniz
tarafından kontrol edilmesini öneririz. TPMS
tekerlekleri, lastiği değiştirirken özel dikkat
gerektirirler. Doğru lastik değiştirme
prosedürünün izlenmemesi TPMS
sensörüne zarar verebilir.

Motosikletinizi geçici olarak tamir
edilmiş bir lastik ile kullanmak son
derece riskli olabilir. Eğer geçici tamir
arıza çıkarırsa, kaza yapabilir ve ciddi
şekilde yaralanabilir veya ölebilirsiniz.
Eğer geçici olarak tamir edilmiş lastik
ile sürüş yapmak zorundaysanız,
lastik değiştirilene kadar
motosikletinizi yavaş ve dikkatlice
kullanınız ve 50 km/s hızı aşmayınız.

devam
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❙ Ön Tekerlek

Sökülmesi
1. GL1800/DA
Motosikleti düz bir zemin üzerinde
orta sehpanın üstüne alınız.

3. Ön tekerleğin ve fren kaliperkerinin
her iki yanını koruyucu bant veya bir
bez ile örtünüz.
Koruyucu bant veya bez

4. Cıvatayı ve tekerlek hız
sensörünü sökünüz.
5. Sol tarafta, montaj cıvatalarını söküp
fren kaliperini çıkarınız.
Fren kaliperi

Montaj cıvataları

GL1800B/BD

Sorun Giderme

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde
park ediniz.
2. Cıvataları sökünüz, daha sonra ön
çamurluğu A’yı öne doğru çekerek
çıkarınız.
Cıvatalar
Bant veya bez
Tekerlek hız
sensörü
Tekerlek hız
sensörü cıvatası
Sinyal halkası

Ön çamurluk A

204
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Montaj cıvataları

Fren kaliperi

7. Ön aks cıvatasını çıkarınız.
8. Sol aks sıkıştırma cıvatalarını
gevşetiniz.
Sol burç

Ön aks mili

Sağ burç

Ön aks cıvatası

Sağ aks sıkıştırma cıvataları

Sol aks sıkıştırma cıvataları

9. Motosikletinizi emniyetli şekilde
destekleyiniz ve bir bakım sehpası
veya ceraskal kullanarak ön
tekerleği yerden kaldırınız.
10. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını
gevşetiniz.
11. Sağ tarafta, ön aks milini çekiniz ve
yan burçları ve ön tekerleği çıkarınız.

Takılması
1. Yan burçları ön tekerleğe takınız.
2. Sağ tarafta, ön tekerleği çatal kolları
arasına yerleştiriniz ve hafif
yağlanmış ön aks milini sağ çatal
kolu ve tekerlek göbeği arasına
sonuna kadar yerleştiriniz. .
3. Ön aks milinin ucunu çatal kolunun
yüzeyi ile aynı hizaya getiriniz.
4. Aksı tutması için sağ aks sıkıştırma
cıvatalarını sıkınız.

Sorun Giderme

6. Sağ tarafta, montaj cıvatalarını ve
fren kaliperini sökünüz.
u Fren hortumlarına asılı kalmaması
için fren kaliperini destekleyiniz.
Fren hortumunu bükmeyiniz.
u Disk veya balata yüzeylerine gres,
yağ veya kir bulaşmamasına özen
gösteriniz.
u Fren kaliperini söktükten sonra ön
fren kolunu kullanmayınız.
u Sökme işlemi sırasında fren
kaliperinin tekerleği
çizmemesine dikkat ediniz.

Bant veya bez
devam

205

18 GL1800 32MKC800.book

206 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分
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8. Sağ fren kaliperini takıp
bağlantı cıvatalarını sıkınız.
Çatal kolu
yüzeyi

Tork: 42.5 N·m (4.3 kgf·m, 31 lbf·ft)
9. Sol fren kaliperini takıp montaj
cıvatalarını sıkınız.
Tork: 42.5 N·m (4.3 kgf·m, 31 lbf·ft)

Ön aks
milinin ucu
Sorun Giderme

5. Aks cıvatasını takarak sıkınız.
Tork: 59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)
6. Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını
gevşetiniz.
7. Sol aks sıkıştırma cıvatalarını sıkınız.
Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)

u Takma işlemi sırasında fren
kaliperinin tekerleği çizmemesine
dikkat ediniz.
u Fren kaliperini takarken yeni
bağlantı cıvataları kullanınız.
DİKKAT
Tekerlek veya kaliperi orijinal yerlerine
takarken, çizilmesini önlemek için fren diskini
balataların arasına dikkatlice yerleştiriniz.

10. Tekerlek hız sensörünü takınız
ve cıvatayı iyice sıkınız.
11. Ön tekerleği yere indiriniz.
12. Fren kolunu ve pedalını birkaç defa
uygulayınız. Daha sonra, çatalı
birkaç kez pompalayınız.
13. Ön aks mili ucunun sağ çatal ayağı
yüzeyi ile hizalandığından emin
olunuz.
Sağ aks sıkıştırma cıvatalarını
yeniden sıkınız.
Tork: 22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
14. Ön tekerleği yeniden yerden
kaldırınız ve freni bırakmanızın
ardından tekerleğin serbest şekilde
dönüp dönmediğini kontrol ediniz.
15. Koruyucu bandı veya bezi çıkarınız.
16. Ön çamurluk A’yı takınız ve
cıvataları iyice sıkınız.
Eğer takma işleminde tork anahtarı
kullanılmadıysa, düzgün takılıp
takılmadıklarını doğrulamak için en
kısa zamanda servisiniz ile
görüşünüz. Yanlış takma fren
kapasitesinin düşmesine yol açabilir.
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❙ Arka Tekerlek

Sökülmesi
1. GL1800/DA
Motosikleti düz bir zemin üzerinde
orta sehpanın üstüne alınız.

Tırnaklar

Sol susturucu
iç kapağı

B cıvataları

GL1800B/BD

Arka çapraz boru
Gromet
Tırnak
A cıvataları

Sorun Giderme

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde
park ediniz.
2. Cıvataları (A) çıkarınız ve tırnakları
yuvalarından ve tırnağı grometten
çıkararak arka çamurluk A'yı dışarı
çekiniz.
3. Arka çamurluk B’yi sökünüz ardında,
konnektörü ayırınız.
4. Cıvataları (B) ve arka çapraz boruyu
çıkarınız.

5. Cıvatayı C çıkarınız ve kancaları
çözmek için sol susturucu iç
kapağını ileri doğru çekiniz.
6. Sol susturucu iç kapağını sökünüz.

Konnektör

Arka çamurluk A

Tırnaklar

C cıvatası

devam
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7. GL1800/DA
Motosikletinizi emniyetli şekilde
destekleyiniz ve orta sehpayı veya bir
ceraskal kullanarak arka tekerleği
yerden kaldırınız.
GL1800B/BD

Motosikletinizi emniyetli şekilde
destekleyiniz ve bir sehpa veya
ceraskal kullanarak arka tekerleği
yerden kaldırınız.
Sorun Giderme

8. Arka tekerlek somunlarını ve
arka tekerleği sökünüz.
Arka tekerlek somunları

Arka tekerlek
somunları
208

Arka tekerlek

Takılması
1. Arka tekerleği toplamak için, sökme
işleminin tersini yapınız.
2. Arka tekerleği takınız ve arka tekerlek
bijon somunlarını iki ya da üç adımda
ve çapraz sırayla eşit şekilde sıkınız.
Tork: 108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft)
3. Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
4. Tekerleğin serbestçe döndüğünü
kontrol ediniz.
Eğer takma işleminde tork anahtarı
kullanılmadıysa, düzgün takılıp
takılmadıklarını doğrulamak için en
kısa zamanda servisiniz ile
görüşünüz. Yanlış takma fren
kapasitesinin düşmesine yol açabilir.
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Bazı Bluetooth® cihazları ve kullandığınız uygulama yazılımları müzik sistemi ile uyumlu
olmayabilirler ve/veya çalışabilir işlevleri sınırlı olabilir.
Hem müzik sisteminin ve gem de Bluetooth® cihazının eşleştirme modunda olduğundan emin
olunuz. 2 S. 87, 91
Bluetooth® cihazı eşleştirilemiyor

Başka bir Bluetooth® cihaz aynı anda eşleştirildiği zaman müzik sistemi düzgün şekilde
bağlanmamış olabilir. Yeniden eşleştirmeden önce eşleştirilen başka bir cihazın mevcut
olmadığından emin olmak için çevrenizi kontrol ediniz. Yakınlarda bir Bluetooth® cihazının
bulunması, radyo dalgası girişimi vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.

Eşleştirmenin birkaç kez başarısız olması durumunda, eşleştirilmiş cihazı siliniz ve
ardından tekrar eşleştirmeyi deneyiniz. 2 S. 87, 89

Sorun Giderme

Bir Bluetooth® cihazı bağlarken, eşleştirme için hazırlanan başka bir Bluetooth® cihazının
olmadığından emin olunuz. Yakınlarda bir Bluetooth® cihazının bulunması, radyo dalgası
girişimi vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.

Kullandığınız Bluetooth® cihazına ve uygulama yazılımına bağlı olarak, müzik sisteminin
bir cihaza bağlanması ve ses dosyası çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.
Bluetooth® cihazı
bağlanamıyor

Motoru çalıştırırken bağlantı normal olarak kesilebilir; bu normaldir ve bir arıza değildir.
Bluetooth® cihazı motor çalıştırıldıktan sonra yeniden bağlanacaktır.
Bluetooth® cihazının eşleştirildiğinden emin olunuz. Bluetooth® cihazınızın kullanım
kılavuzuna başvurarak, Bluetooth® cihazınızın bağlanabilir durumda olup olmadığını
kontrol ediniz.

devam
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Bazı Bluetooth® cihazları ve kullandığınız uygulama yazılımları otomatik olarak bağlanamayabilir.
Bağlamak için, Bluetooth® cihazınızın kullanım kılavuzundaki talimatları izleyiniz.

Bluetooth® telefon
bağlanılamıyor

Aynı anda bağlanabilen Bluetooth® cihazları bir Bluetooth® cihazı ve iki
Bluetooth®kulaklıkla sınırlıdır.
Yukarıdaki kontrolden sonra sorun devam ederse, eşleştirilmiş cihazı sildikten sonra tekrar
eşleştirmeyi deneyiniz. 2 S. 87, 89, 91
Apple® CarPlay'i başlatırken Bluetooth® bağlantısı kurulamaz. Apple CarPlay'i
sonlandırınız, sonra tekrar eşleştirmeyi deneyiniz. 2 S. 87, 89

Sorun Giderme

Apple CarPlay’e bağlanıldığında, Bluetooth® işlevi devre dışı kalır.
Bazı Bluetooth® cihazları ve kullandığınız uygulama yazılımları müzik sistemi ile uyumlu
olmayabilirler ve/veya ses dosyaları düzgün çalınmayabilir. Önerilen spesifikasyonları
kontrol ediniz. 2 S. 86
Bağlandı, ancak çalmıyor.

Bazı Bluetooth® cihazlarına ve kullandığınız uygulama yazılımlarına bağlı olarak ses
dosyası otomatik olarak çalmayabilir. Çalmak için, Bluetooth® cihazınızın kullanım
kılavuzundaki talimatları izleyiniz.
Kullandığınız Bluetooth® cihazına ve uygulama yazılımına bağlı olarak, bir telefon çağrısı
alındıktan sonra ses dosyası normal şekilde çalmayabilir. Bluetooth® cihazınızın çalınabilir
durumda olup olmadığını kontrol ediniz.

Gücü açtıktan veya ses modunu
değiştirdikten sonra çalmanın
başlaması için biraz zaman alıyor

210

Güç açıldıktan veya ses modu değiştirildikten hemen sonra, müzik sisteminin bir ses
cihazına bağlanması ve bir ses dosyasını çalmaya başlaması biraz zaman alabilir. Ayrıca, bir
ses dosyasını çalmaya hazırlanırken müzik sistemi herhangi bir ses kontrol işlemine izin
vermeyebilir.
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Yakınlarda iletişim ekipmanı gibi elektromanyetik dalgalar yayan başka bir Bluetooth®
cihazının veya aygıtın bulunması bazen iletişimi etkiler.
Bluetooth®, cihazının özelliklerinden dolayı, nadir de olsa, sistemin çalışması dengesiz hale
gelebilir. Dengesizlik devam ederse, müzik sistemini veya kullanılan aygıtı kapatıp yeniden
açınız.

Kullandığınız Bluetooth® cihazına ve uygulama yazılımına bağlı olarak, ses dosyası, bir
telefon çağrısı vs. alındıktan sonra normal bir şekilde oynatılamayabilir. Ses modunu
değiştiriniz (2 S. 75) veya müzik sisteminin gücünü kapatıp yeniden açınız. Ses
atlamaları veya parazitin karışması devam ederse, Bluetooth® cihazınızın durumunu
kontrol
ediniz. veya parazitin karışması devam ediyorsa, eşleştirilmiş cihazı sildikten sonra
Ses atlamaları
tekrar eşleştirmeyi deneyiniz.

2 S.

Sorun Giderme

Sesler atlıyor
Parazit karışıyor

Bluetooth® cihazının yeri bazen müzik sistemini ve iletişimi etkiler. Sesler atlandığında veya
parazit karıştığında, cihazın yerini değiştiriniz. Örneğin, cihaz sürücü ile yolcu arasında
sıkışmış bir giysinin cebinde tutulduğunda, iletişim olumsuz etkilenebilir. Bluetooth®
anteninin yeri için, Müzik Sisteminin Yeri kısmına bakınız. 2 S. 72
Ayrıca, havanın durumu, civardaki binalar, yol koşulları vs. bazen iletişimi etkileyebilir.

87, 89

Önerilen spesifikasyonları kontrol ediniz.

2 S.

86

Radyo dalgasının zayıf olduğu yerde bazen parazit karışabilir.
Kulaklıktan gelen gelen ses
seviyesi yüksek/düşük.

Modlara göre ses seviyesini ayarlayınız.

2 S.

75

Eşleştirilen kulaklığın ses ayarını kontrol ediniz.

continued
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Müzik cihazına ve ses dosyasına bağlı olarak, bazı durumlarda hiç bir şey görünmeyebilir
veya ekran hatalı olabilir. Mevcut etiketlerle ilgili bilgileri kontrol ediniz. 2 S. 101
Ekran yok veya hatalı

Ses dosyasındaki sanatçı adı ve parça adı gibi bilgiler, uyumlu olmayan bir etiket formatında
ise, bu bilgi "." ile gösterilebilir veya hiçbir bilgi görüntülenmez.
Ses dosyalarının müzik bilgisi için kullanılan albüm kapağının tipine bağlı olarak albüm
kapağı görüntülenmeyebilir. Sistem, albüm kapağı için kullanılabilir etiket olarak ID3v2'yi
desteklemektedir. Ses dosyasının albüm kapağı formatını kontrol ediniz.
Sistem Bluetooth® bağlantısı vasıtasıyla albüm kapağı görüntüsünü desteklemez.

Sorun Giderme

Bazı USB cihazları müzik sistemi ile uyumlu olmayabilirler ve/veya çalışabilir işlevleri
sınırlı olabilir.
USB cihazı hakkında

Müzik sistemi USB konnektörüne bağlı USB cihazını tanımazsa, kontağı
konumuna getirip yeniden açınız.

(Kapalı)

USB cihazında çok sayıda dosya saklandığında, bazen bir ses dosyasının çalınması uzun
zaman alır. USB cihazındaki dosyaların sayısını azaltınız.
USB cihazında saklanan ses dosyalarının çalınabilir dosya formatında olup olmadığını kontrol
ediniz. 2 S. 101
USB arızası

212

Sistem arızası oluştuğunda USB işlevi kullanılamayabilir. Kontağı (Kapalı) konumuna,
ardından yeniden (Açık) konumuna aldığınızda USB bağlantısı düzelebilir.
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Bağlı Bluetooth® cihazı desteklenmeyen bir cihaz olabilir. Desteklenen Bluetooth®
verisyonlarını/profillerini kontrol ediniz. 2 S. 86
Bluetooth® handsfree
arama özelliği olmayabilir.

Çevre koşulları veya radyo dalgası koşullarından dolayı Bluetooth® bağlantısı
dengesizse, handsfree arama özelliklerini kullanamazsınız.
Bluetooth® handsfree arama özelliğini kullanmak için, bir kulaklık bağlantısı gereklidir.
Eşleştirilmiş bir kulaklık bağlayınız. 2 S. 89

Görüşme sırasında, kulaklık
ses seviyesi düşük/yüksek.

Telefon Rehberi Hakkında

2 S.

75

[Özel mod] etkinleştirilmişse, yolcu kulaklığından ses gelmez. [Özel mod] ayarını kontrol
ediniz. 2 S. 93
Telefon rehberi sistemde saklandığından, başka bir telefon bile bağlansa görünebilir.
Bağlantı durumuna bağlı olarak, araç tarafındaki veya telefon tarafındaki arama geçmişinde
görüntülenen süreler farklı olabilir.

Bluetooth® Handsfree Arama

Sorun Giderme

Yolcu kulaklığından ses gelmiyor.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlayınız.

Cep telefonu operatörünüze bağlı olarak, mevcut fonksiyonlar farklı olabilir.
Bağlanan cihazda kayıtlı telefon rehberi sayısı, arama geçmişi ve müzik verilerine vb. bağlı
olarak görüntülemede gecikme oluşabilir.

devam
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Bağlı iPhone desteklenmeyen model olabilir. Apple CarPlay işe uyumlu modeli kontrol
ediniz. 2 S. 107
Bağlı iPhone desteklenmeyen iOS versiyonu olabilir. IPhone'u yeni sürüme güncelleyiniz.
Apple CarPlay'ı kullanmak için kulaklık bağlantısı gereklidir. Eşleştirilmiş bir kulaklık
bağlayınız. 2 S. 89
iPhone'unuzu bağladığınızda iPod olarak tanınırsa, USB kablosunu çıkarınız, Apple
CarPlay'i etkinleştiriniz (2 S. 84) ve daha sonra USB kablosunu tekrar bağlayınız.
Sorun Giderme

Çevre koşulları veya sinyal gücü koşulları nedeniyle mobil ağ iletişimi kararsızsa, Apple
CarPlay işlevleri kullanılmayabilir.
Apple CarPlay kullanılamıyor.

Eşleştirilen kulaklığın pili biterse veya iletişim hatası nedeniyle kulaklık bağlantısı
kesilirse, bağlantı kurulana kadar Apple CarPlay kullanılamaz.
Ekran, Apple CarPlay etkinleştirilmiş iken kontak anahtarının
dışında, otomatik olarak Apple CarPlay'e geçmeyecektir.

(Kapalı) konuma getirilmesi

Apple CarPlay, USB2 terminali (opsiyonel) üzerinden USB bağlantısı ile kullanılamaz. USB
bağlantısını kontrol ediniz ve gerekiyorsa USB kablosunu USB1 vasıtasıyla tekrar bağlayınız.
Bazı USB kabloları Apple CarPlay ile uyumlu olmayabilir. IPhone'u bağlamak için onaylı
kablo kullanınız.
Apple CarPlay'i etkinleştirmeyi kabul etmediniz. IPhone'u tekrar bağlayınız ve sorumluluk
reddi ekranında CarPlay'in kullanımını etkinleştiriniz. 2 S. 108
IPhone'unuzdaki Apple CarPlay ayarı devre dışı bırakılmış olabilir. IPhone'u ayırınız ve
iPhone'daki Apple CarPlay ayarını etkinleştiriniz.
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Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Bağlı, ancak Aplle CarPlay’i
çalıştırmıyor.
Apple CarPlay'in bazı işlevleri
kullanılamıyor.
Apple CarPlay ekranı çok
karanlık/aydınlık

Bazı işlevler, mobil ağ iletişiminin durumu nedeniyle sınırlı olabilir.
[Vehicle setting] [Araç ayarları] kısmında [Day / Night] [Gündüz / Gece] menüsünü seçerek,
harita renginin değişme zamanını değiştirebilir ve [Vehicle setting] [Araç ayarları] bölümünde
[Auto dimmer meter illumination] [Otomatik kararmalı gösterge aydınlatması] menüsü ile
arka plan aydınlatmasını ayarlayabilirsiniz.
Kontak anahtarı ACC konumunda iken [Otomatik kararmalı gösterge aydınlatması]
fonksiyonu çalışmaz. Kontak anahtarını (Açık) konumuna getiriniz.
Harita renk tonu Gündüz/Gece renk tonlarına sahiptir ve çevresindeki parlaklığa göre
değişir. Haritanın görünürlüğünü iyileştirmek için harita renginin değişme zamanını
seçebilirsiniz. 2 S 36

devam

Sorun Giderme

Çok amaçlı ekran çok karanlık/
aydınlık

Sebebi/çözümü

* Motosiklet hareket halindeyken Apple CarPlay’i orta panel düğmeleri/arayüz düğmesi ile
çalıştıramazsınız. Sol gidon kolu düğmeleriyle çalıştırınız veya motosikletinizi güvenli bir
yere park ettikten daha sonra çalıştırınız.
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月曜日

午後７時１７分

Müzik Sistemi Sorun Giderme
Belirti

Sebebi/çözümü

Sorun Giderme

Müzik sistemi çalışmıyor.

Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel işlevler ve ayarlar yapılamaz. Araç durana
kadar gri olan ayarları kullanamazsınız.

[Vehicle setting] [Araç ayarları]
menüsü ayarları yansıtılmıyor
veya çalışmıyor.

Kontak anahtarı ACC konumundayken [Vehicle setting] [Araç ayarları] menüsünden istenen
ayar seçilemez ve işlemler sınırlıdır. Ayar menüsü kontak anahtarı (Açık) konuma
alındığında bir önceki ayar ekranına geri döner.

Kontak sürekli olarak (Kapalı)
konumuna ve (Açık) konumuna
alındığında.

Sistemin yeniden başlatılması zaman aldığından, ekranın görünmesi de zaman alabilir.

Yüksek sıcaklık/aşırı akım
koruması

Sistemi korumak için bazı işlemler geçici olarak sınırlandırılabilir. Sorun çözüldükten
sonra sistem otomatik olarak normal konuma döner.

Rölantide Durma sistemi
hakkında (GL1800BD/DA)

Rölantide Durma sistemi etkinleştirildiğinde, sistemin korunması için ses geçici olarak
kapatılabilir, ancak ses otomatik olarak yeniden açılacaktır.

Radyo alıcısı duyarlılığı

Alıcının duyarlılığı, radyo anteninin (sağ sele çantasının üstünde) yakınında bulunan radyo
dalgalarını kesen nesneden etkilenir.

Yazılım güncellemesi

Bu kullanım kılavuzundaki açıklamalar, yazılım güncellemesini yaptıktan sonra aracınızın
Müzik Sistemiyle uyuşmayabilir (harita verileri güncelleme, Navigasyon Sistemi bulunan
modeller).

Yukarıdaki kontrolden sonra sorun devam ederse, motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.
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午後７時１７分

Elektrik Problemleri

❙ Ön Sinyal Lambası

Akünün Bitmesi

Ampulün Yanması

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak
aküyü şarj ediniz.
Şarj etmeden önce aküyü
motosikletten çıkarınız.
Otomobil tipi bir akü şarj cihazı
kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep
olacak şekilde motosiklet aküsünün
aşırı ısınmasına sebep olabilir.
Şarj etmenin ardından akü normale
dönmüyorsa servisinize başvurunuz.

Motosikletteki bütün lambalar LED’dir.
Yanmayan LED varsa, yetkili servise
başvurunuz.

❙ Far

Ön sinyal lambaları birkaç LED kullanır.
Yanmayan LED varsa, yetkili servise
başvurunuz.

Sorun Giderme

Ön Sinyal Lambası

DİKKAT
Otomobil aküsü kullanarak takviye ile
çalıştırma tavsiye edilmez, çünkü bu işlem
motosikletinizin elektrik sistemine zarar
verebilir.

Far

Far birkaç LED kullanır.
Yanmayan LED varsa, yetkili servise
başvurunuz.
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月曜日

午後７時１７分

Elektrik Problemleri u Ampulün Yanması

❙ Fren lambası/Arka lamba/
Arka Sinyal Lambası

❙ Plaka Lambası

Fren lambaları

Sorun Giderme

Plaka lambası
Arka sinyal
lambaları
Arka lambalar

Fren lambaları, arka lambalar ve arka
sinyal lambaları birkaç LED kullanır.
Yanmayan LED varsa, yetkili servise
başvurunuz.

218

Plaka lambası bir LED kullanır.
Yanmayan LED varsa, yetkili servise
başvurunuz.
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午後７時１７分

Elektrik Problemleri u Yanmış Sigorta

Yanmış Sigorta
Sigortalara işlem uygulamadan önce
"Sigortaların Kontrol Edilmesi ve
Değiştirilmesi” kısmına bakınız." 2 S.
156

GL1800DA

Harici amplifikatör
sigortası

GL1800

Sigorta kutusu kapağı
Yedek sigortalar

Harici amplifikatör
sigortası

Sigorta kutusu kapağı
Yedek sigortalar

❙ Sigorta Kutusu Sigortaları

u Yedek sigortalar ve sigorta maşası
sigorta kapağının arka tarafındadır.

Sigorta maşası

Airbag fuse
Ana sigorta B
GL1800BD

Harici amplifikatör
sigortası

4. Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.

Sigorta maşası

Ana sigorta B
Hız sınırlayıcı sigortası
GL1800B

Sigorta kutusu kapağı
Yedek sigortalar

Harici amplifikatör
sigortası

Sigorta kutusu kapağı

Sorun Giderme

1. Sol kapağı çıkartınız. 2 S. 166
2. Sigorta kutusu kapağını sökünüz.
3. Sigortaları bir sigorta maşasıyla tek
tek çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup
olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir
sigortayı daima aynı değerde bir
sigorta ile değiştiriniz.

Yedek sigortalar

❙ Ana Sigorta B, Hız Sınırlayıcı

Sigortası ve Harici Amplifikatör
Sigortası

Ana sigorta B, hız sınırlayıcı sigortası ve
harici amplifikatör sigortasını kontrol etmek
ve değiştirmek için bayinize danışınız.

Sigorta maşası

Sigorta maşası

Ana sigorta B

Ana sigorta B
Hız sınırlayıcı sigortası
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午後７時１７分

Elektrik Problemleri u Yanmış Sigorta

❙ Ateşleme Ana Sigortası &
ACC Ana Sigortası
Ateşleme ana sigortası
ACC ana sigortası

Sorun Giderme

Sigorta muhafazası
kapakları

1. Sol kapağı çıkartınız. 2 S. 166
2. Sigorta muhafazası kapaklarını çıkarınız.
3. Sigortaları bir sigorta maşasıyla tek
tek çıkarınız ve yanmış bir sigorta olup
olmadığını kontrol ediniz. Yanmış bir
sigortayı daima aynı değerde bir
sigorta ile değiştiriniz.
u Yedek sigortalar ve sigorta maşası
sigorta kutusu kapağının arka
tarafındadır.

4. Sökülen parçaları, sökme sırasının
tersini izleyerek takınız.
220

DİKKAT
Eğer sigorta sürekli yanıyorsa, muhtemelen
bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi
servisinize kontrol ettiriniz.
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Bilgi

Information
Anahtarlar ............................................ S. 222
Göstergeler, Kumandalar ve Diğer
Özellikler ................................................ S. 230
Apple CarPlay Hakkında Yasal
Bilgiler .................................................. S. 238
Motosikletin Bakımı ........................... S. 240
Motosikletin Saklanması..................... S. 243
Motosikletin Taşınması ...................... S. 243
Siz ve Çevre ........................................ S. 244
Seri Numaraları ................................... S. 245
Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS)
Açıklaması ........................................... S. 246
Alkol İçeren Yakıtlar ........................... S. 247
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Anahtarlar

Anahtarlar

Acil durum anahtarı

Anahtar etiketi

Acil Durum Anahtarı
Bu motosikletin acil durum anahtarı,
yerleşik anahtarı ve anahtar numaralı bir
anahtar etiketi vardır. Acil durum
anahtarını ve anahtar etiketini güvenli bir
yere saklayınız.
Normalde, yerleşik anahtar Honda
SMART Anahtarı içinde saklanmalıdır.
2 S. 201

Bilgi

Kopyasını yapmak için, servisinize ya da
anahtarcınıza anahtarı ve anahtar
etiketini götürünüz.
Acil durum anahtarı ve yerleşik anahtar,
acil durumda sol sele çantasının kilidini
açmak için kullanılır. 2 S. 201
Acil durum anahtarını sele çantalarında,
grenaj cebinde, bagaj bölmesinde
GL1800/DA veya siper muhafazasında
saklamayınız GL1800DA hariç .

222

Honda SMART Anahtarı
Honda SMART Anahtarını yanınızda
taşımak, aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirmenizi sağlar:
Gidonu kilitlemek veya kilidini açmak
ve elektrik sistemini devreye sokmak
veya devreden çıkarmak
● Sol ve sağ sele çantalarını ve bagaj
bölmesini açmak
● Grenaj cebini açmak
●

Yerleşik anahtar

Honda AKILLI Anahtarının kimlik
numarası kimlik etiketi üzerinde bulunur.
Ayrıca, kimlik numarasını girerek gidon
kilidini açabilir (kilitli ise) ve elektrik
sistemini devreye sokabilirsiniz.
Daima hem acil durum anahtarını, hem
de kimlik etiketini yanınızda taşıyınız,
ancak tümünü aynı anda kaybetmemek
için Honda SMART Anahtarından ayrı
tutunuz.
Ayrıca, kimlik numaranızın bir
kopyasını motosikletiniz dışında
güvenli bir yerde saklayınız.

18 GL1800 32MKC800.book

223 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Anahtarlar

Yakıt, mum veya gres Honda
SMART Anahtarına bulaşırsa,
çatlamayı veya hasarı önlemek
için derhal siliniz.
● Pili değiştirme dışında, Honda SMART
Anahtarını açmayınız. Yalnızca Honda
SMART Anahtarının kapağı
çıkarılabilir. Diğer parçaları sökmeyiniz.
● Honda SMART Anahtarınızı
kaybetmeyiniz. Kaybederseniz, yeni bir
Honda SMART Anahtarı
kaydettirmeniz gerekecektir. Kayıt için
acil durum anahtarınız ve kimlik
etiketinizle birlikte bayinize
başvurunuz.
●

Honda SMART Anahtarı sistemindeki
pilin ömrü normalde yaklaşık 2 yıldır.
Cep telefonlarını veya diğer radyo
vericisi cihazlarını kontağın veya arka
orta grenajın yakınında tutmayınız. Bu
cihazlardan gelen radyo frekansı Honda
SMART Anahtar sistemini kesintiye
uğratacaktır.
Ek bir Honda SMART Anahtarı elde
etmek için Honda SMART Anahtarını
ve motosikleti servisinize götürünüz.
Honda SMART Anahtarı

Bilgi

Honda SMART Anahtarı elektronik
devreler içerir. Devreler hasar görürse,
Honda SMART Anahtarı hiç bir işlem
yapmanıza izin vermez.
● Honda SMART Anahtarını düşürmeyiniz
veya üzerine ağır cisimler koymayınız.
● Honda SMART Anahtarını doğrudan
güneş ışığına, yüksek sıcaklığa ve
yüksek neme maruz bırakmayınız.
● Çizmeyiniz ya da delmeyiniz.
● Mıknatıslanmış anahtar zinciri gibi
mıknatıslanmış ürünlerin yakınında
saklamayınız.
● Honda SMART Anahtarını her zaman
TV, radyo, PC veya düşük frekanslı
masaj aleti gibi elektrikli cihazlardan
uzak tutunuz.
● Honda SMART Anahtarını sıvılardan
uzak tutunuz. Islanırsa, derhal
yumuşak bir bezle siliniz.
● Motosiklet yıkarken Honda SMART
Anahtarını motosikletten uzak
tutunuz.
● Yakmayınız.
● Bir ultrasonik temizleyicide yıkamayınız.

Kimlik etiketi
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Anahtarlar

AB Direktifi
Bu Honda SMART Anahtar sistemi RE
(Radyo Ekipmanı) Direktifine
(2014/53/AB) uygundur.

[GHR-H015-R, GHR-H015-T]
Üretici
OMRON Automotive Electronics Co.Ltd.
6368 Nenjo-zaka,Okusa,Komaki,Aichi
485- 0802 JAPONYA
Bilgi

İthalatçı
HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire U.K.
HONDA TURKIYE A.S.
SEKERPINAR MAHALLESI YANYOL SOKAK.
NO:1 41420, ÇAYIROVA / KOCAELİ /
TÜRKİYE

Bu telsiz ekipmanlarının Alıcı Kategorisi, EN 300 220-1'e uygun
Kategori 2'dir.
Frekans bandının/bantlarının açıklaması/açıklamaları ve
frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı
gücü AB uyumluluk beyanının tam metninde yer almaktadır.
Aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz: URL: http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
Cesk [Czech]
Společnost OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. tímto
prohlašuje, že [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] dodržuje Nařízení
2014/53/EU. Podrobné informace naleznete na následující URL:
http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
Dansk [Danish]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. erklærer herved, at
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] er i overensstemmelse med
Direktiv 2014/53/EU. For detaljer, bedes du adgang til følgende
webadresse:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Deutsch [German]
Hiermit erklärt OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dass
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] in Übereinstimmung mit der
Richtlinie 2014/53/EU steht. Für Einzelheiten greifen Sie auf
folgende URL zu:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Eesti [Estonian]
Käesolevaga teatab OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., et
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] on kooskõlas Direktiiviga 2014/53/
EL. Üksikasjade nägemiseks külastage võrguaadressi:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
English [English]
İşburada, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., şirketi
[GHR-H015-R, GHR-H015-T] ürünlerinin 2014/53/EU Direktifi
ile uyumlu olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için, aşağıdaki
URL’ye erişiniz: URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/
bo/eudocy.html
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Español [Spanish]
Por la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.,
declara que [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] cumple con la
Directiva 2014/53/UE. Para más información, acceda a la
siguiente URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Ελληνικά [Greek]
Με το παρόν, η OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., δηλώνει
ότι τα [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] συμμορφώνονται με την
Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την εξής
ιστοσελίδα:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Français [French]
Par le présent document OMRON Automotive Electronics Co.
Ltd., déclare que [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sont conformes
à la Directive 2014/53/UE. Pour plus d'informations visitez la page
suivante:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
Italiano [Italian]
Con la presente, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.,
dichiara che [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sono conformi alla
Direttiva 2014/53/UE. Per ulteriori dettagli, accedere al seguente
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
Latviski [Latvian]
Ar šo uzņēmums OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
apstiprina, ka [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] atbilst Direktīvas
2014/53/ES prasībām. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet šajā
vietrādī URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Lietuviu [Lithuanian]
Šiuo dokumentu OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
pareiškia, kad [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] atitinka Direktyvą
2014/53/ES. Norėdami išsamesnės informacijos, apsilankykite
šiuo URL adresu:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
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Anahtarlar
Nederlands [Dutch]
Hiermee verklaart OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., dat
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T] in overeenstemming zijn met
Richtlijn 2014/53/EU. Klik voor meer informatie op de
onderstaande link:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Malti [Maltese]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., tiddikjara li [ GHRH015-R, GHR-H015-T ] huma f’konformità mad-Direttiva 2014/53/
UE. Għal dettalji, jekk jogħġbok aċċessa l-URL li ġejja:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
Magyar [Hungarian]
Alulírott, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., kijelenti, hogy
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] megfelel a 2014/53/EU
Irányelvnek. A részletekért nyissa meg a következő URL
hivatkozást:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Português [Portuguese]
Por isto, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declara que
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] estão em conformidade com a
Directiva 2014/53/UE. Para mais detalhes, favor aceder acessar
ao seguinte URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html
Slovenski [Slovenian]
S tem podjetje OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavlja,
da so [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] v skladu z Direktivo 2014/
53/EU. Za podrobnosti odprite naslednji URL:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

български [Bulgarian]
С настоящия документ OMRON Automotive Electronics Co.
Ltd., декларира, че [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] съответстват
с Директива 2014/53/ЕС. За подробности посетете следния
адрес:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Suomi [Finnish]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., ilmoittaa täten, että
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] noudattaa Direktiivin 2014/53/EU
vaatimuksia. Saadaksesi lisätietoja, käytä seuraavaa URLosoitetta:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Hrvatski [Croatian]
Ovim putem tvrtka OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
objavljuje da je [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sukladna s
Direktivom 2014/53/EU. Za pojedinosti posjetite sljedeći
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Svenska [Swedish]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. förklarar jag härmed att
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] är i enlighet med Direktiv 2014/53/
EU. För detaljer vänligen använd följande webbläsare:http://
www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Македонски [Macedonian]
Со оттука, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. изјавува
дека [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] е во согласност со
Директивата 2014/53/EU. За подетални информации,
отворете ја следнава УРЛ:http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html

Íslenska [Icelandic]
Hér, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., segir að [ GHRH015-R, GHR-H015-T ] þeir eru í samræmi við Úrskurði 2014/53
/ ESB. Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast aðgang að
eftirfarandi URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/
eudocy.html

Shqiptar [Albanian]
Këtu, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., deklaron se
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] janë në përputhje me Direktivën
2014/53/EU. Për hollësi, ju lutem hapni URL-në e mëposhtme:
http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Norsk [Norwegian]
Herved OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., erklærer at
[ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] samsvar med Resolusjon 2014/
53/EU. For ytterligere informasjon, vennligst sjekk følgende
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Црногорски / Crnogorski [Montenegrin]
Ovim putem OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., izjavljuje
da su [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] u skladu sa Odredbom
2014/53/EU. Za više detalja, pristupite sljedećoj URL adresi:http:/
/www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

Türk [Turkish]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., şirketi [ GHR-H015-R,
GHR-H015-T ] ürünlerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu
olduğunu beyan eder. Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL’ye
erişin:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

ქართული [Georgian]
კომპანია OMRON Automotive Electronics Co. Ltd.
აცხადებს , რომ [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] არის
2014/53/EU დირექტივის სრულ შესაბამისობაში .
დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ
შემდეგი ბმული :http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html

Româna [Romanian]
Prin prezenta, OMRON Automotive Electronics Co. Ltd., declară
că [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] sunt în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE. Pentru detalii, accesați următorul
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html

devam

Bilgi

Polski [Polish]
OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. niniejszym oświadcza,
że produkty [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] spełniają wymogi
Dyrektywy 2014/53/UE. Szczegółowe informacje są dostępne
pod następującym adresem URL:http://www.oae.omron.co.jp/
rfequipdocs/bo/eudocy.html

Slovenské [Slovak]
Spoločnosť OMRON Automotive Electronics Co. Ltd. týmto
vyhlasuje, že [ GHR-H015-R, GHR-H015-T ] dodržiava Smernicu
2014/53/EU. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej
URL:http://www.oae.omron.co.jp/rfequipdocs/bo/eudocy.html
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Anahtarlar
Sadece Sırbistan

Sadece Fas

<GHR-H015-R>
AGRÉÉ PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément ：MR 14385 ANRT 2017
Date d’agrément ：2017/7/24

Sadece Arjantin

<GHR-H015-T>

<GHR-H015-T>
AGRÉÉ PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément ：MR 14386 ANRT 2017
Date d’agrément ：2017/7/24

Sadece Guyana / Honduras

Sadece Paraguay
Bilgi

[GHR-H015-R]
● 2017-08-I-0000260
● DIESA.S.A.

AVADA.DR.EUSEBIO AYALA KM 4, 5
ASUNCION
REPUBLIC OFPARAGUAY
[GHR-H015-T]
● 2017-08-I-0000259
● DIESA.S.A.

AVADA.DR.EUSEBIO AYALA KM 4, 5
ASUNCION
REPUBLIC OFPARAGUAY
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FCC UYARISI
Uyumluluktan sorumlu makam
tarafından açık bir şekilde
onaylanmamış olan değişiklikler ya da
modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı
kullanma iznini geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle
uyumludur. Kullanım aşağıdaki
iki koşula bağlıdır: (1) (1) Bu cihaz
zararlı parazit yaymamalıdır ve (2) bu
cihaz, istem dışı kullanıma yol
açabilecek parazitler de dahil olmak
üzere alınan parazitleri kabul etmelidir.

Sadece BAE

<GHR-H015-R>

TRA
REGISTERED No:
ER56494/17
DEALER No:
0033578/10

<GHR-H015-T>

TRA
REGISTERED No:
ER56496/17
DEALER No:
0033578/10

Sadece Ürdün

<GHR-H015-R>
TRC/LPD/2017/377
<GHR-H015-T>
TRC/LPD/2017/376
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Anahtarlar
Sadece Uman

<GHR-H015-R>

OMAN-TRA
TRA/TA-R/4565/17
D090024

<GHR-H015-T>

OMAN-TRA
TRA/TA-R/4570/17
D090024

Sadece Güney Afrika

<GHR-H015-R>
Bilgi

<GHR-H015-T>

continued

227

18 GL1800 32MKC800.book

Anahtarlar
Sadece Ukrayna

[GHR-H015-R]

Bilgi
228
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Anahtarlar

[GHR-H015-T]

Bilgi
229
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Göstergeler, Kumandalar
ve Diğer Özellikler
Kontak Anahtarı
Motor durmuşken kontak anahtarını
(Açık) veya ACC konumunda bırakmak
aküyü boşaltacaktır.
Sürüş esnasında kontak anahtarını
çevirmeyiniz.

Motor Durdurma Anahtarı
Bilgi

Motor durdurma anahtarını acil durumlar
dışında kullanmayınız. Sürüş esnasında
bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak
şekilde motorun aniden durmasına sebep
olacaktır.
Motor durdurma anahtarını kullanarak
motoru durdurursanız, kontak anahtarını
(Kapalı) konumuna alınız. Aksi halde
akü boşalacaktır.

Mesafe ölçer
Okuma 999.999 değerini aştığında
ekran 999.999 değerinde kalır.

230

Sıfırlanabilir mesafe ölçer
Değer 9.999,9’u aştığında sıfırlanabilir
mesafe ölçer 0,0 değerine geri döner.
Ayrıca, ortalama yakıt sarfiyatı ve
mevcut yakıt sarfiyatı da aynı anda
sıfırlanır.

Kullanım Kılavuzu
Kullanım kılavuzu, Navigasyon Sistemi
kılavuzu, kayıt ve sigorta bilgileri sol sele
çantasında saklanılabilir.

Marş Kesme Sistemi
Motosiklet devrilirse bir bank (yatma
açısı) sensörü motoru ve yakıt
pompasını otomatik olarak durdurur.
Sensörü sıfırlamak için, kontağı
(Kapalı) konumuna getirmeli ve motor
yeniden çalıştırılmadan önce tekrar
(Açık) konumuna getirmelisiniz.
Throttle by Wire (Elektrikli Gaz Kontrolü) Sistemi

Motosikletiniz Throttle by Wire (Elektrikli
Gaz Kontrolü) Sistemiyle donatılmıştır.
Manyetik parazite duyarlı mıknatıslanmış
eşyaları veya nesneleri sağ gidon kolu
düğmelerinin yakınına koymayınız.

Otomatik Parlaklık Kontrolü
Parlaklık ayarında "AUTO" seçildiğinde,
gösterge panelinin arka plan parlaklığı
otomatik olarak kontrol edilecektir. Ortam
ışığı fotosensör tarafından algılanır.
Fotosensöre zarar vermeyiniz veya
üzerini kapatmayınız. Aksi takdirde,
otomatik parlaklık kontrolü düzgün
çalışmayabilir.
Fotosensör
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Müzik Sistemi
AB Direktifi
Bu müzik sistemi RE (Telsiz Ekipmanı)
Direktifine (2014/53/AB) uygundur.

Español [Spanish]
Por la presente, Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd declara que el tipo de equipo radioeléctrico
MKC AU es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está
disponible en la dirección Internet siguiente: (*1)

Čeština [Czech]
Tímto Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
prohlašuje, že typ rádiového zařízení MKC AU je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: (*1)

Ελληνική [Greek]
Με την παρούσα ο/η Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός MKC AU
πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: (*1)

Dansk [Danish]
Hermed erklærer Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd, at radioudstyrstypen MKC AU er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på
følgende internetadresse: (*1)

Français [French]
Le soussigné, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)
Co., Ltd, déclare que l'équipement radioélectrique du type MKC
AU est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible à l'adresse internet suivante: (*1)

Deutsch [German]
Hiermit erklärt Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)
Co., Ltd, dass der Funkanlagentyp MKC AU der Richtlinie 2014/
53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar: (*1)

Hrvatski [Croatian]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd ovime
izjavljuje da je radijska oprema tipa MKC AU u skladu s
Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi: (*1)

Eesti [Estonian]
Käesolevaga deklareerib Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd, et käesolev raadioseadme tüüp MKC AU
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil: (*1)

Italiano [Italian]
Il fabbricante, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)
Co., Ltd, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio MKC AU è
conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet: (*1)

English [English]
Hereby, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co.,
Ltd declares that the radio equipment type MKC AU is in
compliance with Directive 2014/53/EU.
AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden
edinilebilir: (* 1)

Latviski [Latvian]
Ar šo Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
deklarē, ka radioiekārta MKC AU atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: (*1)

devam

Bilgi

MKC AU, RoHS (201 1/65/AB) ve ELV
(2000/53 / EC) direktiflerinin ve
1907/2006 sayılı REACH yönetmeliğinin
(EC) en son sürümlere uygundur.
Polimer parçaları EN ISO 1043 ile
uyumlu olarak VDA 260’a göre
işaretlenmiştir.

Български [Bulgarian]
С настоящото Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)
Co., Ltd декларира, че този тип радиосъоръжение MKC AU е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може
да се намери на следния интернет адрес: (*1)
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Lietuvių [Lithuanian]
Aš, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd,
patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas MKC AU atitinka Direktyvą
2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto
adresu: (*1)

Română [Romanian]
Prin prezenta, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou)
Co., Ltd declară că tipul de echipamente radio MKC AU este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet: (*1)

Norsk [Norwegian]
Herved Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co.,
Ltd erklærer at radioutstyrstypen MKC AU er i samsvar med
direktiv 2014/53 / EU.
Den fullstendige teksken i EU-erklæring er tilgjengelig på
følgende internettadresse: (*1).

Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaar ik, Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd, dat het type radioapparatuur MKC AU conform
is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres: (*1)

Slovensko [Slovenian]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
potrjuje, da je tip radijske opreme MKC AU skladen z Direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: (*1)

Türkçe [Turkish]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd, MKC
AU, türü telsiz ekipmanının, 2014/53/AB sayılı Direktifine uygun
olduğunu beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet
adresinden ulaşılabilir: (*1)

Malti [Maltese]
B'dan, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd,
niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju MKC AU huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: (*1)

Slovensky [Slovak]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd týmto
vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MKC AU je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: (*1)

Bluetooth®: 2400-2483.5 MHz < 10 dBm

Magyar [Hungarian]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
igazolja, hogy a MKC AU típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a
következő internetes címen: (*1)

Suomi [Finnish]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
vakuuttaa, että radiolaitetyyppi MKC AU on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: (*1)

Polski [Polish]
Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd
niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego MKC AU jest
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym: (*1)

Svenska [Swedish]
Härmed försäkrar Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd att denna typ av radioutrustning MKC AU
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress: (*1)

Português [Portuguese]
O(a) abaixo assinado(a) Harman Automotive Electronic Systems
(Suzhou) Co., Ltd declara que o presente tipo de equipamento de
rádio MKC AU está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível
no seguinte endereço de Internet: (*1)

Íslenska [Icelandic]
Hér, Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co, Ltd
lýsir yfir að radíóbúnaður tegund MKC AU er í samræmi við
tilskipun 2014/53 / EU.
The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsing er í boði á eftirfarandi
veffangi: (*1)

(*1) http://www.harman.com/compliance

Sadece Paraguay
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Lastik Basıncı İzleme Sistemi
(TPMS)
AB Direktifi
Bu Lastik Basıncı İzleme Sistemi
(TPMS), RE (Telsiz Ekipmanı)
Direktifine (2014/53/AB) uygundur.

Üretici
● Üreticinin adı:
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
● Tescilli ticari marka:

English [English]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., şirketi PMV-CE71 ürünlerinin
2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL’ye erişin:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Suomi [Finnish]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
PMV-CE71 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaar ik, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. dat het type
radioapparatuur PMV-CE71 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden
geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Français [French]
Le soussigné, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., déclare que
l'équipement radioélectrique du type PMV-CE71 est
conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible à l'adresse internet suivante:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Svenska [Swedish]
Härmed försäkrar PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. att denna typ
av radioutrustning PMV-CE71 överensstämmer med direktiv
2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Dansk [Danish]
Hermed erklærer PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., at
radioudstyrstypen PMV-CE71 er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på
følgende internetadresse:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Deutsch [German]
Hiermit erklärt PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dass der
Funkanlagentyp PMV-CE71 der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der
folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Information

Bu ticari marka aşağıdaki
ülkelerde tescillidir:
İngiltere, İtalya, Avusturya,
Yunanistan, Almanya, Fransa,
Belçika, Hollanda, Lüksemburg,
● Üreticinin adresi:
1300-1 Yokoi, Godo-cho, Anpachigun, Gifu, 503-2397 JAPONYA
● Çalışma frekans bandı:
433.05 - 434.79MHz
● Maksimum radyo frekansı gücü:
100dBμV/m

İthalatçı
HONDA MOTOR EUROPE LTD.
Cain Road, Bracknell, Berkshire U.K.
HONDA TÜRKİYE A.Ş.
SEKERPINAR MAHALLESI YANYOL
SOKAK. NO:1 41420, ÇAYIROVA /
KOCAELI / TÜRKİYE

Ελληνική [Greek]
Με την παρούσα ο/η PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., δηλώνει
ότι ο ραδιοεξοπλισμός PMV-CE71 πληροί την οδηγία 2014/53/
ΕΕ.Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

devam
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Italiano [Italian]
Il fabbricante, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , dichiara che il
tipo di apparecchiatura radio PMV-CE71 è conforme alla direttiva
2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Español [Spanish]
Por la presente, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declara que el
tipo de equipo radioeléctrico PMV-CE71 es conforme con la
Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está
disponible en la dirección Internet siguiente:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Bilgi

Português [Portuguese]
O(a) abaixo assinado(a) PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD.
declara que o presente tipo de equipamento de rádio PMV-CE71
está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível
no seguinte endereço de Internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Malti [Maltese]
B'dan, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., niddikjara li dan it-tip ta'
tagħmir tar-radju PMV-CE71 huwa konformi mad-Direttiva 2014/
53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Eesti [Estonian]
Käesolevaga deklareerib PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., et
käesolev raadioseadme tüüp PMV-CE71 vastab
direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
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Magyar [Hungarian]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. igazolja, hogy a PMV-CE71
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a
következő internetes címen:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Latviski [Latvian]
Ar šoPACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. deklarē, ka radioiekārta
PMV-CE71 atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Slovenské [Slovak]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu PMV-CE71 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Polski [Polish]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. niniejszym oświadcza, że typ
urządzenia radiowego PMV-CE71 jest zgodny z dyrektywą 2014/
53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Cesk [Czech]
Tímto PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. prohlašuje, že typ
rádiového zařízení PMV-CE71 je v souladu se směrnicí 2014/53/
EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Íslenska [Icelandic]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Slovenski [Slovenian]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. potrjuje, da je tip radijske
opreme PMV-CE71 skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Norsk [Norwegian]

Lietuviu [Lithuanian]
Aš, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. , patvirtinu, kad radijo
įrenginių tipas PMV-CE71 atitinka Direktyvą 2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto
adresu:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
български [Bulgarian]
С настоящото PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. декларира, че
този тип радиосъоръжение PMV-CE71 е в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може
да се намери на следния интернет адрес:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
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Româna [Romanian]
Prin prezenta, PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. declară că tipul
de echipamente radio PMV-CE71 este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

Türk [Turkish]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD., şirketi PMV-CE71 ürünlerinin
2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL’ye erişin:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc

Sadece Ukrayna

UA.TR.052

Црногорски / Crnogorski [Montenegrin]

Sadece BAE
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Српски [Serbian]

TRA

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

REGISTERED No:
ER56407/17
DEALER No:
DA0063612/11

Bilgi

Sadece Ürdün

TRC/LPD/2017/362
Sadece Arjantin
Hrvatski [Croatian]
PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. ovime izjavljuje da je radijska
oprema tipa PMV-CE71 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi:
http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/
Shqiptar [Albanian]

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/tpms/doc/

devam
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Lastik Basıncı İzleme Sistemi
(TPMS) vericisi
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Kayma Destekli Debriyaj Sistemi
GL1800/B

Kayma destekli debriyaj sistemi,
motosikletin yavaşlaması güçlü bir motor
frenleme etkisi yarattığında arka lastiğin
kilitlenmesini önlemeye yardımcı olur.
Ayrıca, debriyaj kolunun çalışmasını
daha hafif kılar.

GL1800DA

❙ Olay Veri Kaydedicileri

Aracınızda, yaygın olarak olay veri
kaydedicisi şeklinde adlandırılan bir
veya birkaç cihaz bulunur.
Bu cihazlar, hava yastığı açılma
verilerini ve hava yastığı sistemi
bileşeni arızalarını kaydederler.
Bu veri araç sahibine aittir ve yasal bir
zorunluluk veya araç sahibinin izni
olmadıkça başka herhangi birisi
tarafından erişilemez.

Bilgi

Motosikletiniz için sadece MA sınıfı
motor yağı kullanınız. MA sınıfı
dışındaki motor yağlarını kullanmak
kayma destekli debriyaj sistemine zarar
verebilir.

Hava Yastığı Sistemi

237

18 GL1800 32MKC800.book

238 ページ

２０１７年１１月２７日

月曜日

午後７時１７分

Apple CarPlay Hakkında Yasal Bilgiler

Apple CarPlay Hakkında
Yasal Bilgiler
KULLANIM KILAVUZU LİSANS/
YÜKÜMLÜLÜK BEYANLARI

Bilgi
238

APPLE CARPLAY KULLANIMI, APPLIOS IOS
KULLANIM KOŞULLARININ BİR BÖLÜMÜ
OLARAK DAHİL EDİLEN CARPLAY KULLANIM
KOŞULLARINA DAİR SÖZLEŞMENİZE
TABİDİR. ÖZET OLARAK CARPLAY KULLANIM
ŞARTLARI, APPLE VE SERVİS
SAĞLAYICILARINI SERVİSLERİNİN DÜZGÜN
ÇALIŞMAMASI VEYA KESİLMESİ
SORUMLULUĞUNDAN FERAGAT
ETMELERİNİ SAĞLAR, APPLE VE SERVİS
SAĞLAYICILARININ DİĞER
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KESİN OLARAK
SINIRLAR, APPLE VE SERVİS SAĞLAYICILARI
TARAFINDAN TOPLANILAN VE SAKLANAN
KULLANICI BİLGİSİ TÜRLERİNİ AÇIKLAR
(ÖRNEĞİN, ARAÇ YERİ, ARAÇ HIZI VE ARA.
DURUMU DAHİL) VE SÜRÜCÜNÜN DİKKATİNİ
DAĞITMA POTANSİYELİ OLANLAR DAHİL,
CARPLAY’İN KULLANIMI İLE İLGİLİ BAZI
OLASI RİSKLERİ AÇIKÇA BELİRTMEKTEDİR.
APPLE'IN KULLANIMI VE CARPLAY
TARAFINDAN YÜKLENİLEN VERİLERİN
İŞLENMESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR İÇİN
APPLE'NİN GİZLİLİK POLİTİKASINA BAKINIZ.

GARANTİLERİN REDDİ;
SORUMLULUK SINIRLAMASI
SİZ, APPLE CARPLAY (“UYGULAMALAR”)
KULLANIM RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE
TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS,
DOĞRULUK VE ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TÜM
RİSKİN İLGİLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ
ÖLÇÜDE SİZE AİT OLDUĞUNU VE
UYGULAMALAR VE UYGULAMALARA İLİŞKİN
BİLGİLERİN TÜM HATALARLA VE HERHANGİ
BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ"
VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANDIĞINI
AÇIK BİR ŞEKİLDE ONAYLAMAKTA VE
KABUL ETMEKTESİNİZ VE HONDA, ZIMNİ
GARANTİLER VE /VEYA TİCARİ
ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE,
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK,
DOĞRULUK, SESSİZ EĞLENCE VE ÜÇÜNCÜ
TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ
DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL
OLARAK UYGULAMALAR VE
UYGULAMALARLA İLGİLİ BİLGİLERE İLİŞKİN
TÜM GARANTİ VE ŞARTLARI REDDEDER.

HONDA VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ
TARAFINDAN VERİLEN HİÇ BİR SÖZLÜ VEYA
YAZILI BİLGİ BİR GARANTİ
OLUŞTURMAMALIDIR. ÖRNEK OLARAK VE
HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN
HONDA, YÖNLERİN DOĞRULUĞU, TAHMİNİ
YOLCULUK SÜRESİ, HIZ SINIRLARI, YOL
KOŞULLARI, HABERLER, HAVA DURUMU,
TRAFİK VEYA APPLE, BAĞLI ŞİRKETLERİNİN
VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARIN
SAĞLADIĞI DİĞER İÇERİKLER GİBİ
UYGULAMALAR TARAFINDAN SAĞLANAN
VERİLERİN DOĞRULUĞU İLE İLGİLİ TÜM
GARANTİLERİ REDDEDER; HONDA,
HERHANGİ BİR ZAMANDA KAYBOLACAK
UYGULAMA VERİLERİNİN KAYBINA KARŞI
GARANTİ VERMEMEKTEDİR; HONDA,
UYGULAMALARIN VEYA BUNLAR
ARACILIĞIYLA SAĞLANAN SERVİSLERİN
HER ZAMANDA SAĞLANACAĞINI VEYA
HERHANGİ YA DA TÜM SERVİSLERİN HER
ZAMAN VEYA HER YERDE VAR OLACAĞINI
GARANTİ ETMEMEKTEDİR. ÖRNEĞİN
SERVİSLER ONARIM, BAKIM, GÜVENLİK
GEREKÇELERİ, GÜNCELLEMELER VS. İÇİN
HABER VERİLMEDEN ASKIYA ALINABİLİR
VEYA KESİLEBİLİR, SERVİSLER
BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE VEYA ALANDA
VS. OLMAYABİLİR.
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AYRICA, ÜÇÜNCÜ TARAF
TEKNOLOJİSİNDEKİ VEYA YÖNETMELİKTEKİ
DEĞİŞİKLİKLERİN SERVİSLERİ VE/VEYA
UYGULAMALARI GEÇERSİZ VE/VEYA
KULLANILAMAZ HALE GETİREBİLECEĞİNİ
KABUL EDİYORSUNUZ.

Bilgi

YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMAYAN
ÖLÇÜDE, SORUMLULUK TEORİSİNDEN
(SÖZLEŞME, TAZMİNAT VS.) BAĞIMSIZ
OLARAK VE HONDA’YA BU TİP HASARLARIN
OLASILIĞI KONUSUNDA TAVSİYEDE
BULUNULMUŞ OLSA BİLE, HİÇ BİR OLAYDA
HONDA VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİ,
UYGULAMALARIN KULLANILMASI VEYA
KULLANILAMAMASINDAN YA DA
UYGULAMALARLA İLGİLİ BİLGİLERDEN
DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK KAR
KAYBI, VERİ BOZULMASI VEYA KAYBI,
VERİLERİN ALINIP VERİLEMEMESİ VEYA
DİĞER TİCARİ ZARAR YA DA KAYIPLAR
DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAKSIZIN, KİŞİSEL YARALANMA,
TESADÜFİ, ÖZEL VEYA DOLAYLI
HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BAZI BÖLGELER VE YARGILAR, HASARLARA
İLİŞKİN İSTİSNALARA VEYA SORUMLULUĞUN
KISITLANMASINA İZİN VERMEYEBİLİR ; BU
SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR SİZİN İÇİN
GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDAKİ
SINIRLAMALAR, YUKARIDA BELİRTİLEN
ÇÖZÜM ASIL AMACINI YERİNE GETİREMESE
BİLE, UYGULANACAKTIR.
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Motosikletinizin Bakımı
Honda’nızın uzun ömürlü olmasını
sağlamak için sık yıkama ve cilalama
önemlidir. Temiz bir motosiklet
muhtemel problemleri tespit etmeyi
kolaylaştırır.
Özellikle, deniz suyu ve yollarda
buzlanmayı önlemek için kullanılan
tuzlar korozyon oluşmasını tetikler. Sahil
kesimlerinde ve tuz serpilmiş yollarda
kullanmanızın ardından motosikletinizi
daima iyice yıkayınız.
Bilgi
240

Yıkama
Yıkamadan önce motor, susturucu,
frenler ve diğer yüksek sıcaklıktaki
parçaların soğumasını bekleyiniz.
1. Gevşek kirleri akıtmak için
motosikletinizi düşük basınçlı bir bahçe
hortumu ile iyice yıkayınız.
2. Gerekliyse, yol kirlerini çıkarmak için
orta derece bir deterjanla birlikte bir
sünger veya yumuşak bir havlu
kullanınız.
u Çizmemeye ekstra özen göstererek
ön camı, far camlarını, panelleri ve
diğer plastik parçaları temizleyiniz.

Hava filtresine, susturucuya ve
elektrikli parçalara doğrudan su
tutmamaya özen gösteriniz.
3. Motosikletinizi bol temiz su ile iyice
yıkayınız ve yumuşak, temiz bir bezle
kurulayınız.
4. Motosikletin kurumasının ardından,
hareketli tüm parçaları yağlayınız.
u Frenlere ve lastiklere yağ
sıçramadığından emin olunuz. Yağ
ile kirlenmiş olan fren diskleri veya
balataları, kampana veya pabuçlar
frenleme etkinliğini ciddi ölçüde
azaltır ve bir kazaya sebep olabilir.
5. Korozyonu önlemek için bir kat cila
uygulayınız.
u Sert deterjanlar veya kimyasal
solventler içeren ürünlerden uzak
durunuz. Bunlar motosikletinizin
metal, boyalı ve plastik kısımlarına
zarar verebilirler.
Lastiklerdeki ve frenlerdeki cilayı
temizleyiniz.
u Eğer motosikletinizde mat boyalı
herhangi bir parça varsa, mat
boyalı yüzeylere cila
uygulamayınız.

❙ Yıkama Tedbirleri

Yıkama yaparken aşağıdaki
talimatlara uyunuz:
● Yüksek basınçlı yıkayıcılar kullanmayınız:
u Yüksek basınçlı su püskürten
temizleyiciler hareketli parçalara ve
elektrikli parçalara zarar vererek
çalışmalarını engelleyebilir.
u Emme havası içindeki su gaz
kelebeği gövdesinin içine çekilebilir
ve/veya hava filtresine girebilir.
● Susturucuya doğrudan su tutmayınız:
u Susturucuya su girmesi ilk
çalıştırmayı engelleyebilir ve
susturucuda pas oluşmasına sebep
olabilir.
● Frenlerin kurumasını sağlayınız:
u Su frenleme etkinliğini olumsuz şekilde
etkiler. Yıkamanın ardından,
kurumasını sağlamak için düşük hızda
frenleri aralıklı olarak uygulayınız.
● Suyu sol sele çantasına doğru tutmayınız:
u Sol sele çantasına giren su
belgelerinize ve diğer eşyalarınıza
zarar verebilir.
● Hava filtresine doğrudan su tutmayınız:
u Hava filtresine giren su motorun
çalışmasını önleyebilir.
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Alüminyum Parçalar
Alüminyum kir, çamur veya yoldaki tuzdan
paslanacaktır. Alüminyum parçaları
düzenli olarak temizleyiniz ve çizilmelerden
kaçınmak için şu hususları takip ediniz:
● Sert fırçalar, çelik teller veya
aşındırıcı içeren temizleyiciler
kullanmayınız.
● Kaldırım taşları üzerinde veya
lastikleri kaldırım taşlarına sürterek
sürüş yapmayınız.

Paneller
Çizilmeleri ve lekeleri önlemek için
aşağıdaki talimatlara uyunuz:
● Yumuşak bir sünger ve bol su
kullanarak dikkatlice bir şekilde
yıkayınız.
● Zor lekeleri çıkarmak için, seyreltilmiş
deterjan kullanınız ve bol su ile iyice
durulayınız.
● Göstergelere, panellere veya fara
benzin, fren hidroliği veya deterjan
bulaşmamasına özen gösteriniz.

Ön cam
Temizlemeyi kolaylaştırmak için elektrik
sistemini kapattıktan sonra ön camı
yüksek konumda tutunuz. 2 S. 143
Ön camı yumuşak bir bez ya da
süngerle ve bol suyla temizleyiniz. (Ön
camın temizliğinde deterjan ya da
kimyasal temizleyici kullanmayınız.)
Yumuşak ve temiz bir bezle kurulayınız.
DİKKAT
Camı silerken muhtemel çizilmeyi veya
hasarı önlemek için sadece su ve yumuşak
bir bez veya sünger kullanınız.

Daha kirli bir ön cam için bir sünger ve
bol su ile seyreltilmiş doğal deterjan
kullanınız. Deterjanı iyice durulayınız.
(Deterjan ön camda çizilmelere sebep
olabilir.)

Bilgi

Farların çevresine doğrudan su
tutmayınız.
u Farın içindeki lensler yağmur
yağarken veya yıkandıktan sonra
buhar olabilir. Bu, far işlevini
etkilemez.
Ancak, camın içinde çok miktarda
su veya buz toplandığını
görürseniz, aracınızı yetkili servise
kontrol ettiriniz.
● Mat boyalı yüzeylerde bileşik içeren
parlatıcı veya cila kullanmayınız:
u Mat boyalı yüzeyleri temizlemek
için yumuşak bir bez veya sünger,
bol su ve yumuşak deterjan
kullanınız. Yumuşak ve temiz bir
bezle kurulayınız.
●

Çizikler giderilemiyor ve görüş netliğini
engelliyorsa camı yenisi ile değiştiriniz.
Akü suyu, fren hidroliği veya kimyasal
solventleri ön camdan ve cam
kenarlarından uzak tutmaya dikkat
ediniz. Bunlar plastiğe zarar verebilir.
241
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Gösterge Paneli

Egzoz borusu ve susturucu paslanmaz
çelikten yapılmıştır fakat, çamur veya
toz ile kirletilebilir.

Gösterge panelindeki nemi (yağmur
suyu dahil) hemen kuru, yumuşak bir
bezle siliniz.

Çamuru veya tozu temizlemek için, ıslak
bir sünger ve sıvı bulaşık deterjanı
kullanınız, ardından temiz su ile iyice
durulayınız. Güderi veya yumuşak bir
havlu ile kurulayınız.

Bilgi

Gösterge panelini yumuşak bir bez ya da
süngerle bol su kullanarak temizleyiniz.
Daha kirli bir gösterge paneli için bir
sünger ve bol su ile seyreltilmiş doğal
deterjan kullanınız. Deterjanı iyice
durulayınız. Yumuşak ve temiz bir bezle
kurulayınız.
Akü sıvısı, fren hidroliği veya kimyasal
solventleri ön gösterge panelinden uzak
tutmaya dikkat ediniz. Bunlar, gösterge
panelinin özel yüzey kaplamasına zarar
vereceklerdir.
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Egzoz Borusu ve Susturucu

Gösterge paneli, yansımayı ve
parlamayı önlemek için özel bir
yüzey kaplaması ile kaplanmıştır.

Gerekirse, piyasadan temin edilebilen
uygun bir madde kullanarak ısı lekelerini
çıkarabilirsiniz. Ardından çamur veya
tozu çıkarmak için yaptığınız işlemle
aynı şekilde durulayınız.
Egzoz borusu ve susturucu boyalı
olduğunda, piyasada bulunabilen
aşındırıcı mutfak temizlik maddeleri
kullanmayınız. Egzoz borusu ve
susturucudaki boyalı yüzeyleri
temizlemek için doğal deterjan kullanınız.
Egzoz borunuzun ve susturucunuzun
boyalı olup olmadığından emin
değilseniz, servisinize başvurunuz.

DİKKAT
Her ne kadar egzoz paslanmaz çelikten imal
edilmiş olsa da, paslanabilir. Fark edildiği
anda tüm izleri ve lekeleri temizleyiniz.
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Motosikletinizin Saklanması

Motosikletinizin Saklanması
Eğer motosikletinizi açık havada
saklayacaksanız, motosikleti bütünüyle
kapatan bir örtü kullanmayı
düşünmelisiniz.
Uzun süre kullanmayacaksanız,
aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
●

Motosikletinizi yıkayınız ve tüm boyalı
yüzeylerini cilalayınız (mat boyalı
yüzeyleri hariç).
Krom parçaları pas önleyici yağ ile
kaplayınız.
Motosikletinizi bir orta sehpasının
üzerine yerleştiriniz ve her iki tekerleği
de yerden kesecek şekilde bir takoz
yerleştiriniz.

Motosikletinizi saklama konumundan
çıkardıktan sonra, Bakım
Programında bulunan tüm bakım
maddelerini kontrol ediniz.

Motosikletinizin
Taşınması
Eğer motosikletinizin taşınması
gerekiyorsa, bir motosiklet römorkunda
veya yükleme rampası veya kaldırma
platformu ve motosiklet bağlama
kayışları bulunan düz kasalı bir kamyon
veya römork üzerinde taşınmalıdır.
Motosikletinizi asla tekerleği veya
tekerlekleri yerde iken çekmeye
çalışmayınız.
DİKKAT
Motosikletinizi çekmek şanzımanın ciddi
hasar görmesine sebep olabilir.

Bilgi

● GL1800/DA

Yağmurun ardından, gövde örtüsünü
çıkararak motosikletin kurumasına
izin veriniz.
● Boşalmasını önlemek için aküyü
çıkarınız (2 S. 163). Aküyü güneş
almayan, iyi havalandırılan bir alanda
şarj ediniz.
u Aküyü yerinde bırakacaksanız
boşalmasını önlemek için negatif kutup başını ayırınız.
●

GL1800B/BD

Motosikletinizi bir bakım sehpasının
üzerine yerleştiriniz ve her iki tekerleği
de yerden kesecek şekilde bir takoz
yerleştiriniz.
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Siz ve Çevre

Siz ve Çevre
Bir motosiklete sahip olmak ve onu
kullanmak keyifli olabilir, fakat çevreyi
için
üzerinize
düşeni
korumak
yapmalısınız.

Hassas Temizleyiciler Seçin
Motosikletinizi yıkarken doğada kaybolan
deterjanlar kullanınız. Atmosferin ozon
tabakasına zarar veren kloroflorokarbon
(CFCler) içeren sprey temizleyiciler
kullanmaktan kaçınınız.
Bilgi
244

Artıkları Geri Dönüştürün
Yağı ve toksik artıkları onaylı kaplara
koyunuz ve geri dönüşüm merkezine
götürünüz.
Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini
öğrenmek için yerel birimleri veya çevre
kuruluşlarını arayınız ve geri
dönüştürülebilir artıkların nasıl
atılacağına dair talimatları edininiz.
Kullanılmış motor yağlarını çöpe
atmayınız veya kanalizasyona ya da
toprağa dökmeyiniz. Kullanılmış yağ,
soğutma suyu, benzin ve temizleme
solventleri çöpçülere zarar verebilen ve
içme suyumuzu, gölleri, nehirleri ve
okyanusları kirleten zehirler
içermektedir.
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Seri Numaraları

Seri Numaraları

Şasi numarası

Şasi ve motor seri numaraları
motosikletinizi tanımlar ve
motosikletinizin tescilini yaptırırken
gereklidir. Ayrıca yedek parça sipariş
ederken gerekli olabilir.
Şasi numarasını kontrol etmek için
klipsi ayırarak kapağı çıkarınız.
Bu numaraları kaydetmeli ve güvenli bir
yerde tutmalısınız.

Klips

Kapak

Bilgi

Motor numarası
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Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) Açıklaması

Lastik Basıncı İzleme
Sistemi (TPMS) Açıklaması
Her iki lastik aylık olarak soğuk iken
kontrol edilmeli ve araç üreticisi
tarafından lastik bilgi etiketi üzerinde
önerilen lastik basıncına göre
şişirilmelidir.
(Motosikletinizde lastik bilgi etiketinde
belirtilenlerden farklı lastikler varsa, bu
lastiklerin doğru lastik hava basıncını
belirlemelisiniz.)
Bilgi

Ek bir güvenlik özelliği olarak
motosikletiniz, bir veya daha fazla
lastiğinizin havası önemli miktarda
indiğinde düşük lastik basınç uyarı
lambasını yakan bir lastik basınç izleme
sistemi (TPMS) ile donatılmıştır.
Düşük lastik basıncı uyarı lambası
yanarsa, durmalı, lastiklerinizi en kısa
sürede kontrol etmeli ve uygun basınca
kadar şişirmelisiniz.
Düşük lastik basıncı aynı zamanda yakıt
verimliliğini azaltır ve lastik dişi ömrünü

246

kısaltır ve motosikletin yol tutuş ve
durma kabiliyetini etkileyebilir.
Motosikleti oldukça inik lastik ile sürmek,
lastiğin aşırı ısınmasına ve lastik
hasarına neden olabilir.
TPMS'nin uygun lastik bakımının yerine
geçmediğini ve basınç, düşük lastik
basıncı uyarı lambasının yanma
seviyesine ulaşamamış olmasına
rağmen, doğru lastik basıncını korumak
sürücünün sorumluluğunda olduğunu
unutmayınız

TPMS göstergesi yandığında sistem,
düşük lastik basıncını amaçlandığı
şekilde algılamayabilir veya
uyarmayabilir.
TPMS arızaları, TPMS'nin düzgün
şekilde çalışmasını engelleyen
değiştirme veya motosiklete yedek ya da
alternatif lastikler veya tekerleklerin
takılması dahil olmak üzere, çeşitli
nedenlerle meydana gelebilir.
Aracınızdaki bir veya daha fazla lastiği
veya tekerleği değiştirdikten sonra daima
TPMS göstergesini kontrol ederek yedek
veya alternatif lastiklerin ve tekerleklerin
TPMS'nin düzgün çalışmasını
engellemediğinden emin olunuz.

Düşük lastik basıncı göstergesi

Aracınız ayrıca, sistemin düzgün
çalışmadığını belirtmek için bir TPMS
göstergesi ile de donatılmıştır. TPMS
göstergesi yandığı zaman "TPMS"
simgesini görüntüler.

TPMS göstergesi
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Alkol İçeren Yakıt

Alkol İçeren Yakıt
Bazı yerlerde temiz hava standartlarını
karşılamak amacıyla emisyonları
azaltmak için alkol ile harmanlanmış
olan klasik yakıtlar bulunmaktadır.
Harmanlanmış yakıt kullanmayı
planlıyorsanız kurşunsuz olduğundan ve
minimum oktan sayısı gereksinimlerini
karşıladığından emin olunuz.

DİKKAT:
Onaylanan yüzdelerden daha yüksek
yüzdelere
sahip
harmanlanmış
yakıt
kullanmak yakıt sisteminizin metal, kauçuk,
plastik parçalarına zarar verebilir.

Eğer bir sorun belirtisi veya performans
problemi görürseniz farklı bir marka
benzin deneyiniz.

Bilgi

Motosikletinizde aşağıdaki yakıt
karışımları kullanılabilir:
● Hacme göre %10'a kadar etanol
(etil alkol).
u Etanol içeren benzin piyasada
Gasohol adı altında satılabilir.

%10'dan fazla etanol içeren benzin
şunlara sebep olabilir:
● Yakıt deposunun boyasına zarar verebilir.
● Yakıt hattının lastik borularına zarar
verebilir.
● Yakıt deposunun aşınmasına sebep
olabilir.
● Zayıf sürüş performansına yol açabilir.
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Katalitik Konvertör

Katalitik Konvertör
Bu motosiklet iki adet üç yollu katalitik
konvertör ile donatılmıştır. Katalitik
konvertör egzoz gazlarındaki
hidrokarbonları (HC), karbon monoksiti
(CO) ve azot oksitleri (NOx) güvenli
bileşiklere dönüştüren yüksek
sıcaklıklarda gerçekleşen kimyasal
reaksiyonlarda katalizör olarak davranan
kıymetli metaller içerirler.

Bilgi
248

Arızalı katalitik konvertörler hava
kirliğine katkıda bulunur ve
motorunuzun performansını düşürebilir.
Değiştirilen parçalar orijinal Honda
markalı parçalar veya benzerleri
olmalıdır.

Motosikletinizin katalitik konvertörünü
korumak için aşağıdaki talimatlara
uyunuz.
● Her zaman kurşunsuz benzin
kullanınız. Kurşunlu benzin katalitik
konvertöre zarar verecektir.
● Motoru iyi çalışma koşullarında
muhafaza ediniz.
Zayıf performansla çalışan motor,
konvertörün veya motosikletin hasar
görmesine sebep olacak şekilde
katalitik konvertörün aşırı ısınmasına
sebep olabilir.
● Eğer motorunuz tekliyorsa, erken
ateşleme yapıyorsa, bayılıyorsa veya
başka bir sebepten dolayı düzgün
şekilde çalışmıyorsa, kenara çekip
motoru durdurunuz. Motosikletinizi
mümkün olan en kısa zamanda servise
götürünüz.
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Yazılım Güncellemeleri

Yazılım Güncellemeleri
Müzik/Navigasyon Sistemi Yazılım
ve Harita Yazılımı Güncellemeleri
Honda, Harita yazılımı ve Müzik/
Navigasyon Sistemi yazılımı alanını
sürekli olarak genişletmektedir.
Yazılımlar, yeni versiyon sürümleriyle
uyumlu olacak şekilde güncellenir.
Yazılım güncellemeleri için servisinize
başvurunuz.

Bilgi
249
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Teknik özellikler
Specifications

GL1800BD/DA

■ Ana Aksamlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik

2,475 mm (97.4 in)

GL1800DA

2,575 mm (101.4 in)

905 mm (35.6 in)
GL1800BD

1,340 mm (52.8 in)

GL1800DA

1,430 mm (56.3 in)

Sürücü ve 1 yolcu

■ Servis Verileri

Minimum dönüş
yarıçapı

3.4 m (11.2 ft)

Lastik boyutu

Silindir hacmi
1,833 cm3 (111.8 cu-in)
Çap x strok
73.0 x 73.0 mm (2.87 x 2.87 in)
Kompresyon oranı 10.5:1

Dingil Mesafesi

1,695 mm (66.7 in)

Yakıt

Yerden minimum
yükseklik

130 mm (5.1 in)

Alkol İçeren
yakıt

Kaster açısı

30.5º

Depo kapasitesi

İz Açıklığı

110 mm (4.3 in)

Boş ağırlık
Maksimum ağırlık
kapasitesi*1

Teknik özellikler
250

GL1800BD

Yolcu kapasitesi

Maksimum bagaj
ağırlığı

Akü

GL1800BD

364 kg (802 lb)

GL1800DA

383 kg (844 lb)

GL1800BD

205 kg (452 lb)

GL1800DA

203 kg (448 lb)

Bagaj bölmesi
(GL1800DA)

9.0 kg (20.0 lb)

Dişli oranı

Her bir sele çantası 9.0 kg (20.0 lb)
2.0 kg (4.5 lb)
Grenaj cebi
Siper muhafazası
(GL1800BD)

3.0 kg (6.6 lb)

*1 Sürücü, tüm bagaj ve aksesuarları içerir.

Redüksiyon oranı
(primer/sekonder/
redüksiyon)

Kurşunsuz benzin
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek
Hacme göre %10'a kadar ETANOL
21 litre
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR) / 21.1 Ah (20 HR)

130/70R18M/C 63H

Arka

200/55R16M/C 77H
Radyal, tubeless

Lastik tipi
Tavsiye Edilen
Lastik

Ön
Arka
Normal

BRIDGESTONE G853 RADIAL G
DUNLOP D423F
BRIDGESTONE G852 RADIAL G
DUNLOP D423
İzin verilir

Lastik kullanım
kategorisi*2

Özel

İzin verilmez

Kar
Moped

İzin verilmez
İzin verilmez

Lastik hava
basıncı

Ön

250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)

Arka

280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimum diş
derinliği

Ön
Arka

1.5 mm (0.06 in)
2.0 mm (0.08 in)

Buji

(standart)

CR6HSB-9 (NGK)

1.

2.166

2.

1.695

3.

1.304

4.

1.038

5.

0.820

6.

0.666

Buji tırnak aralığı

7.

0.521

Geri vites

4.373

Rölanti devri

1.795 / 0.972 / 2.615

Ön

*2 AB düzenlemesi

0.80 - 0.90 mm (0.031 0.035 in)
730 ± 100 rpm
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Teknik özellikler

Tavsiye edilen
motor yağı

Motor yağı
kapasitesi

Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis
Sınıfı SG veya üstü, “Enerji Tasarrufu” veya
“Kaynak Koruyan”, SAE 10W-30, JASO T
903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar
hariç
Boşaltma
işleminden sonra
Boşaltma & motor
yağ filtresi
değişiminden sonra
Boşaltma, motor &
debriyaj yağ filtresi
değişiminden sonra

4.4 litre (4.6 US qt, 3.9
Imp qt)
4.6 litre (4.9 US qt, 4.0
Imp qt)
4.6 litre (4.9 US qt, 4.0
Imp qt)

Dağıtma işleminden 5.6 litre (5.9 US qt, 4.9
Imp qt)
sonra

Tavsiye edilen
fren hidroliği

Honda DOT 4 Fren Hidroliği

Soğutma sistemi
2.90 litre (3.06 US qt, 2.55 Imp qt)
kapasitesi
Tavsiye Edilen
soğutma suyu

Pro Honda HP Soğutma Suyu

■ Tork Değerleri

Far

LED

Yağ filtresi

26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)

Fren lambası

LED

Motor yağı tahliye cıvatası A

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

Arka lamba
Ön sinyal lambası

LED
LED

Motor yağı tahliye cıvatası B

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

Motor yağı tahliye cıvatası C

30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)

Arka sinyal lambası

LED

Plaka lambası

LED

Redüksiyon yağ doldurma
8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lbf·ft)
deliği kapağı
Redüksiyon yağ tahliye cıvatası 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)
Ön tekerlek aks cıvatası
59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)

■ Sigortalar

Ateşleme ana sigortası

30 A

ACC ana sigortası

20 A

Ana sigorta B

120 A

Harici amplifikatör sigortası 40 A
30 A, 15 A, 10 A, 5 A
Diğer sigortalar

Ön tekerlek aks
sıkıştırma cıvatası
Ön tekerlek fren
kaliperi montaj cıvataları
Arka tekerlek bijon somunu

22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
42.5 N·m (4.3 kgf·m, 31 lbf·ft)
108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft)

Teknik özellikler

Tavsiye edilen
Hypoid dişli yağı, SAE 80
redüksiyon yağı
Boşaltma işleminden 140 cm3 (4.7 US oz, 4.9
Imp oz)
Redüksiyon yağı sonra
kapasitesi
160 cm3 (5.4 US oz, 5.6
Dağıtma
Imp oz)
işleminden sonra

■ Ampuller
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Teknik özellikler
GL1800/B

■ Ana Aksamlar
Toplam uzunluk
Toplam genişlik
Toplam yükseklik

GL1800

2,575 mm (101.4 in)

GL1800B

2,475 mm (97.4 in)

1,833 cm3 (111.8 cu-in)

■ Servis Verileri

Çap x strok

73.0 x 73.0 mm (2.87 x 2.87 in)

Lastik boyutu

Kompresyon oranı 10.5:1
Yakıt

925 mm (36.4 in)
GL1800

1,430 mm (56.3 in)

GL1800B

1,340 mm (52.8 in)

Alkol İçeren
yakıt

Kurşunsuz benzin
Önerilen: 91 RON veya daha yüksek

Lastik tipi

Hacme göre %10'a kadar ETANOL

Tavsiye Edilen
Lastik

1,695 mm (66.7 in)

Depo kapasitesi

Yerden minimum
yükseklik

130 mm (5.1 in)

Akü

Kaster açısı

30.5º

İz Açıklığı

110 mm (4.3 in)

2.

1.416

GL1800

379 kg (836 lb)

3.

1.035

GL1800B

365 kg (805 lb)

4.

0.820

GL1800

206 kg (454 lb)

5.

0.666

GL1800B

205 kg (452 lb)

6.

0.521

Bagaj bölmesi
(GL1800)

9.0 kg (20.0 lb)

Dingil Mesafesi

Boş ağırlık
Maksimum ağırlık
kapasitesi*1

Teknik özellikler

Maksimum bagaj
ağırlığı
Yolcu kapasitesi
Minimum dönüş
yarıçapı

Her bir sele çantası 9.0 kg (20.0 lb)
2.0 kg (4.5 lb)
Grenaj cebi
Siper muhafazası
Sürücü ve 1 yolcu

21 litre (5.5 US gal, 4.6 Imp gal)
GYZ20L
12 V-20 Ah (10 HR) / 21.1 Ah (20 HR)
1.

3.0 kg (6.6 lb)

3.4 m (11.2 ft)

*1 Sürücü, tüm bagaj ve aksesuarları içerir.
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Silindir hacmi

Dişli oranı

Redüksiyon oranları
1.795 / 0.972 / 2.615
(primer/
sekonder/ redüksiyon)

2.200

Ön

130/70R18M/C 63H

Arka

200/55R16M/C 77H
Radyal, tubeless

Ön
Arka
Normal

BRIDGESTONE G853 RADIAL G
DUNLOP D423F
BRIDGESTONE G852 RADIAL G
DUNLOP D423
İzin verilir

Lastik kullanım
kategorisi*2

Özel

İzin verilmez

Kar
Moped

İzin verilmez
İzin verilmez

Lastik hava
basıncı

Ön

250 kPa (2.50 kgf/cm2, 36 psi)

Arka

280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)

Minimum diş
derinliği

Ön
Arka

1.5 mm (0.06 in)
2.0 mm (0.08 in)

Buji

(standart)

CR6HSB-9 (NGK)

Buji tırnak aralığı
Rölanti devri
*2 AB düzenlemesi

0.80 - 0.90 mm (0.031 0.035 in)
730 ± 100 rpm
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Teknik özellikler

Tavsiye edilen
motor yağı

Motor yağı
kapasitesi

Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis
Sınıfı SG veya üstü, “Enerji Tasarrufu” veya
“Kaynak Koruyan”, SAE 10W-30, JASO T
903 standardı MA olarak işaretlenmiş yağlar
hariç
Boşaltma
3.5 litre (3.7 US qt, 3.1
işleminden sonra
Imp qt)
Boşaltma motor
3.7 litre (3.9 US qt, 3.3
yağı filtresi
Imp qt)
değişiminden sonra
Dağıtma
4.4 litre (4.6 US qt, 3.9
işleminden sonra
Imp qt)

Far
Fren lambası
Arka lamba
Ön sinyal lambası
Arka sinyal lambası
Plaka lambası

■ Sigortalar

■ Tork Değerleri
LED
LED
LED
LED
LED
LED

Ateşleme ana sigortası 30 A
20 A
ACC ana sigortası
120 A
Ana sigorta B
Harici amplifikatör sigortası 40 A
60 A
Hız sınırlayıcı sigortası
30 A, 15 A, 10 A, 5 A
Diğer sigortalar

Yağ filtresi
Motor yağı tahliye cıvatası
Redüksiyon yağ doldurma
deliği kapağı

26 N·m (2.7 kgf·m, 19 lbf·ft)
30 N·m (3.1 kgf·m, 22 lbf·ft)
8 N·m (0.8 kgf·m, 5.9 lbf·ft)

Redüksiyon yağ tahliye cıvatası 12 N·m (1.2 kgf·m, 9 lbf·ft)
Ön tekerlek aks cıvatası
59 N·m (6.0 kgf·m, 44 lbf·ft)
Ön tekerlek aks
sıkıştırma cıvatası
Ön tekerlek fren
kaliperi montaj cıvataları
Arka tekerlek bijon somunu

22 N·m (2.2 kgf·m, 16 lbf·ft)
42.5 N·m (4.3 kgf·m, 31 lbf·ft)
108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft)

Teknik özellikler

Tavsiye edilen
Hypoid dişli yağı, SAE 80
redüksiyon yağı
Boşaltma
140 cm3 (4.7 US oz, 4.9
işleminden sonra
Imp oz)
Redüksiyon
yağı kapasitesi Dağıtma işleminden 160 cm3 (5.4 US oz, 5.6
Imp oz)
sonra
Tavsiye edilen
fren (debriyaj)
Honda DOT 4 Fren Hidroliği
hidroliği
Soğutma sistemi
2.90 litre (3.06 US qt, 2.55 Imp qt)
kapasitesi
Tavsiye Edilen
Pro Honda HP Soğutma Suyu
soğutma suyu

■ Ampuller
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DİZİN
4-Yollu Anahtar/ENT Düğmesi......... 54, 55

Dizin
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A
A/M Düğmesi...................................56, 121
Acil Durdurma Sinyali............................133
Ağırlık Sınırı................................17 21, 250
Aksesuarlar..............................................21
Akü............................................... 155, 163
Alkol İçeren Yakıtlar...............................247
AM Radyo................................................95
Ampul
Fren Lambası/Arka Lamba................218
Ön Sinyal Lambaları..........................217
Far.....................................................217
Plaka lambası....................................218
Arka Sinyal Lambası..........................218
Apple CarPlay ........................ 84, 107, 238
Araç Bilgileri.............................................30
Arayüz Düğmesi......................................52
Arka Süspansiyon..................................183
AT MODU..............................................121
AUDIO Düğmesi......................................52
Ayarlanabilir Ön Cam............................143

Index

B
Bagaj Bölmesi& Sele Çantaları Açık İkaz
Lambası..................................................45
Bakım
Bakım Gereklilikleri...........................153
Önemi................................................147
Emniyet.............................................147
Plan...................................................148
Bilgi Çubuğu............................................29
Bluetooth®
Handsfree Arama..............................110
Ahize Eşleştirme..................................91
Telefon Eşleştirme...............................87
Desteklenen Profiller...........................86
Desteklenen Versiyon.........................86
Boğulmuş Motor....................................119
Boş Vites Göstergesi...............................50
Buji........................................................167
C
CRUISE MAIN Göstergesi..............48, 129
CRUISE SET göstergesi.................48, 129
Ç
Çarpışma...................................................4
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı...........................27

D
D (AT MODU) Göstergesi.......................43
D Düğmesi.......................................56, 121
Debriyaj kolu..........................................182
Debriyaj Sıcaklığı Göstergesi..........49, 191
Debriyaj Sistemi.....................................179
Debriyaj
Yağ....................................................179
Kol Ayarı............................................182
Yağ Filtresi ........................................172
Dijital Saat Ayarı......................................81
Dörtlü Flaşör........................................... 56
Düğmeler.................................................52
Düşük Lastik Uyarı Lambası...........48, 191
Düşük Yağ Basıncı Uyarı Lambası.49, 189
Düşük Yakıt Uyarı Lambası....................48
E
Ekipman
Grenaj Cebi.......................................136
Kask Tutucu.......................................138
Kask Askısı........................................138
Sele çantaları.....................................135
Siper muhafazası...............................138
Takım Çantası...................................139
Bagaj Bölmesi....................................135
Elcik Isıtıcısı..........................................140
Elcik Isıtıcısı Düğmesi.............................52
Elcik Isıtıcısı Göstergesi..................46, 193
Elektrik Problemleri...............................217
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Elektriksel Ayarlamalı
Süspansiyon................................33, 183
Emniyet Etiketleri......................................6
Emniyet Tedbirleri...................................14
Etiketler.....................................................6
F
Far Ayarı................................................182
Far Reosta Anahtarı...........................54, 55
Faydalı Bilgiler..........................................31
FM Radyo................................................95
Fren Kolu...............................................182
Fren Lambası Anahtarı..........................177
Fren Yapma.............................................17
Frenler
Yağ....................................................175
Kol Ayarı.............................................182
Balata Aşınması.................................176
Park etme...........................................177

午後７時１７分

Gidon Kilidi Göstergesi............................49
Gidon kilidi...............................................59
Giriş Ekran Düğmesi...............................52
Giriş Ekranı Düğmesi........................54, 55
Göstergeler..............................................26
INFO 1 göstergesi..............................38
INFO 2 göstergesi...............................43
INFO 3 göstergesi..............................45
Çok Amaçlı Bilgi Ekranı.......................27
Göstergeler, Kumandalar &
Diğer Özellikler..................................230
Grenaj Cebi...........................................136
Güvenlik Kılavuzları..................................3
H
Hararet..................................................188
Hararet Göstergesi..........................51, 188
Harita Rengi............................................36
Hava filtresi............................................161
Hava Sıcaklığı Göstergesi.......................39
Hava Yastığı Sistemi.........................15, 68
HAVA YASTIĞI Uyarı Lambası.......49, 192
Hız göstergesi.........................................26
Hızlı Motor Çalıştırma...........................119
Honda Seçilebilir Tork Kontrolü
(Torque Control)................................128
Honda SMART Anahtar Sistemi..............60
Honda SMART Anahtarı....................... 222
Geri Yanıt Düğmesi.............................58
Akü....................................................184

LED......................................................58
AÇMA/KAPATMA düğmesi..................58
KİLİT AÇMA Düğmesi..........................58
Honda SMART Anahtarı Düzgün
Çalışmıyor..........................................198
Honda SMART Anahtarı
Göstergesi...................................49, 190
Honda SMART Anahtarı Pili..................184
HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü)..35
I
INFO Düğmesi.........................................52
İ
iPhone...................................................100
iPod.......................................................100
K
Kalan Yakıtla Gidilecek Mesafe...............41
Karter Havalandırması...........................181
Kask Tutucu...........................................138
Katalitik Konvertör..................................248
Kaynak/Özel Mod Düğmesi...............54, 55
Kombine ABS..........................................17
Kombine ABS Göstergesi........................51
Konfor ve Rahatlık Özelliklerinin
Ayarlanması.......................................140
Kontak Anahtarı.....................................222
Kontak anahtarı.......................53, 118, 230
Korna düğmesi..................................54, 55

Dizin

G
Gaz Kolu ...................................... 180, 230
Geçen Süre..............................................30
Geri Düğmesi.....................................54, 55
Geri Düğmesi...........................................52
Geri Gitme..............................................125
Geri Vites Düğmesi..................................55
Geri Vites Modu Düğmesi........................55
Geri Yanıt Sistemi....................................63

月曜日
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Koruyucu Giysiler....................................14
Kullanım Kılavuzu..........................139, 230
L
Lastik Basıncı İzleme Sistemi
(TPMS)................................20, 233, 246
Lastik basınç göstergesi
Lastikler
Hava Basıncı...............................42, 159
Delinme............................................ 203
Değiştirme.................................160, 203

Dizin
256

M
Maksimum Ağırlık Limiti...........................21
Marş Düğmesi.........................................56
Marş Kesme Sistemi
Bank Sensörü....................................230
Yan Ayak...........................................178
Mesafe ölçer............................................40
Mevcut Yakıt Sarfiyatı..............................30
MODE Düğmesi..................................... 56
Modifikasyonlar....................................... 21
Motor
Şasi Numarası...................................245
Yağ............................................157, 169
Yağ Filtresi.........................................170
Hararet...............................................188
Marş ........................................ 118, 119
Durdurma Düğmesi.....56, 118, 119, 230
Çalışmıyor.........................................187

月曜日

午後７時１７分

Motorun Çalıştırılması............................118
Motorun Durdurulması...................119, 230
Motosikletin Bakımı................................240
Motosikletin Taşınması..........................243
Motosikletinizin Saklanması...................243
Motosikletinizin Yıkanması................... 240
MT MODU..............................................121
Müzik Sistemi...................................71, 231
Ses Ayarı.............................................77
Temel İşlemler.....................................73
Bluetooth® Ayarı..................................86
Parça Yerleri........................................72
Bluetooth® Ayarı..................................80
Telefon Ayarı.......................................93
Ses Ayarı.............................................77
Parçayı Duraklatmak için...................105
Parçayı Duraklatmak için...................104
Arıza..................................................209
N
N Düğmesi.......................................56, 121
Navigasyon..............................................27
O
Ortalama Yakıt Sarfiyatı..........................30
Otomatik Olarak İptal Olan Sinyal...........32

Ön cam...........................................143, 241
Ön Cam Ayar Kolu.....................54, 55, 143
Ön Cam Havalandırma Kanalı...............144
Ön Fren Kolu Ayarı................................182
Ön Süspansiyon.....................................183
P
Parçaların Yerleri ................................... 22
Park etme................................................19
Park Freni ...............................................64
Park Freni Göstergesi..............................51
Park Freni Kolu........................................64
Parlaklık...........................................36, 230
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)
Arıza İkaz Lambası (MIL).............49, 189
R
Radyo Veri Sistemi (RDS).......................96
Radyo
FM/AM.................................................95
Redüksiyon Yağı............................158, 174
Renk Etiketi............................................154
Rölantide Durma Düğmesi......................56
Rölantide Durma Göstergesi...................50
Rölantide Durma KAPALI Göstergesi......44
Rölantide Durma Sistemi...................32, 65
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Dizin u

Saat....................................................27, 81
Sabit hız kontrol kolu................................56
Sabit Hız Kontrolü............................39, 129
Sabit Hız Kontrolü Ana Düğmesi.............56
Saklama
Ekipman.............................................135
Grenaj Cebi........................................136
Kask Tutucu.......................................138
Kullanım Kılavuzu..............................139
Sele Çantaları....................................135
Siper Muhafazası...............................138
Alet Çantası.......................................139
Bagaj Bölmesi....................................135
SEL Düğmesi...........................................52
Sele Isıtıcısı............................................141
Sele Isıtıcısı Göstergesi.............46, 47, 194
Seri Numaraları..................................... 245
Ses Kontrol Düğmesi.........................54, 55
SET Düğmesi...........................................52
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer............... 40, 230
Sigortalar........................................156, 219
Sinyal Düğmesi..................................54, 55
Sinyal Göstergeleri.............................48, 50
Siri..........................................................109
Sistem Bilgisi............................................31
Siz ve Çevre...........................................244
Soğutma Suyu........................................173

Soğutma Suyu Sıcaklığı
Göstergesi...........................45, 188, 194
Sökülmesi
Akü.....................................................163
Külbütör Kapağı.................................164
Sis Lambası Kapağı...........................165
Motor Sol Yan Kapağı........................165
Yan Kapak.........................................166
Sürücü Sele Isıtıcısı Düğmesi..........52, 141
Sürücü Sele Isıtıcısı Göstergesi......46, 141
Sürüş Modu............................................126
Sürüş Modu Göstergesi...................43, 126
Sürüş Tedbirleri.......................................17
Süspansiyon Ön Yük Ayarı..............33, 183
Süspansiyon Ön Yük Göstergesi.............47
T
Takım Çantası...............................139, 162
Takometre...............................................26
Tamir Kiti...............................................203
Tavsiye Edilen
Fren Hidroliği.....................................157
Debriyaj Yağı.....................................157
Soğutma Suyu...................................158
Motor Yağı.........................................157
Redüksiyon Yağı...............................158
Yakıt..................................................134

Tekerlekler
Ön Tekerleğin Sökülmesi..................204
Arka Tekerleğin Sökülmesi................207
Teknik Özellikler....................................250
Telefon
Görüşmeyi Sonlandırma....................115
Arama Yapma...................................110
Çağrı Alma........................................115
Temel İşlemler.........................................28
Tork Kontrol Göstergesi..................50, 190
Tork Kontrolü...................................20, 128
Tork Kontrolü KAPALI göstergesi............50
TPMS Gösterge Lambası 48, 192
U
USB Bağlantısı......................................102
USB Cihazı............................................100
USB Flash Bellek..................................100
USB
Ses Dosyaları....................................101
Uyumlu Cihazlar................................100
Uyarı Lambaları.......................................48
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp
Sönüyor.............................................189
Uzaktan Kumanda.................................137
Uzun Far Gösterge Lambası...................49
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Vites Büyütme Düğmesi (+).....................54
Vites Değiştirme....................................120
Vites Değiştirme İşlemi..........................122
Vites Konum Göstergesi..........................43
Vites Küçültme Düğmesi (-).....................54
VOL kolu............................................54, 55
Yağ
Motor..........................................157, 169
Redüksiyon................................158, 174
Yakıt Doldurma......................................134
Yakıt
Ortalama Yakıt Sarfiyatı.......................30
Mevcut Yakıt Sarfiyatı..........................30
Göstergesi....................................42, 193
Düşük Yakıt Göstergesi.......................48
Önerilen.............................................134
Kalan....................................................42
Depo Kapasitesi.................................134
Yan Ayak...............................................178
Yan Ayak Ateşleme Kesme Sistemi......178
Yan Ayak Göstergesi...............................46
Yazılım Güncellemeleri..........................249
Yokuş Kalkış Desteği (HSA) Uyarı
Lambası...............................50, 132, 192
Yokuş Kalkış Desteği.............................132

月曜日

午後７時１７分

Yolcu Sele Isıtıcısı Düğmesi............58, 142
Benzin....................................................134
Yolcu Sele Isıtıcısı Gösterge...........47, 142
Yükleme Sınırları.....................................21
Yükleme Talimatları.................................21
Yürüyüş Hızı Modu................................123
Yürüyüş Hızı Modu Düğmesi...................54
Yürüyüş Hızı Modu Göstergesi................44

