Instellingen Menu

Bandenspanning

Voor: 2,5 Bar, Achter: 2,9 Bar (zowel bij 1 of 2 rijders)

Vering (achter)

Zachter: Draai links, Stijver: Draai rechts (standaard is 11 vanaf links)

Enter Menu
Selecteer de juiste instelling met omhoog/omlaag knop:
DATE&TIME RPM SET UNIT SERVICE HILL HOLD SET.

Display indeling

Selecteer item
Pas de instellingen aan (verschillend per instelling)
Bevestig/kies
wijziging
Rij mode (SDMS)

Mode A: Scherpe response bij alle gasgreep standen
Mode C: Gematigde response bij alle gasgreep standen

Traction Control (TC)

Mode 1: Gevoeligheidsniveau TC in de laagste stand
Mode 3: Gevoeligheidsniveau TC in de hoogste stand

ABS

Mode 1: Bediening met minimale ABS-interventie
Mode 2: Bediening met meer ABS-interventie

Rij instellingen
aanpassen

Terug/Exit

Wijzig klok
(zomer & wintertijd)

Meerdere keren
indien nodig

Zie “Instellingen Menu” en selecteer DATE&TIME.
Kies het getal van de tijd met de omhoog/omlaag knop
Selecteer getal

Sluit het gas volledig om de instellingen aan te passen!
Kies de juiste
instelling

Wijzig het nummer met de omhoog/omlaag knop

Meerdere keren
indien nodig

Bevestig wijziging

Herhaal vorige twee
stappen indien nodig

SDMS/TC: Pas instelling aan met de omhoog of omlaag knop
ABS: Klik omhoog of omlaag 2 keer (bij de tweede keer 2 sec)
Exit

Meerdere keren
indien nodig

Overige instellingen

Zie “Instellingen Menu” en selecteer de instelling
Bij loskoppelen accu, worden de instellingen naar default gezet!

RPM SET.

Configureer het waarschuwingslampje voor hoge toeren

Display boven
aanpassen

Selecteren

Meerdere keren
indien nodig

Mode

Stel de verlichting (aan, knipperen, uit) van het
indicatielampje in (witte led boven de display)

Display onder
aanpassen

Selecteren

Meerdere keren
indien nodig

Main

Stel de verlichting timing van de led in

Bright

Stel de helderheid van de led in

UNIT.

Instellen

Instellingen voor km/h/mpg, verbruik en C°/F

SERVICE.

Instellen

Stel datum en/of km stand in voor onderhoud

HILL HOLD SET.

Instellen

Hill Hold aan of uit zetten

Dagteller (onder)

(kies eerst de
dagteller optie)

Helderheid display
aanpassen (onder)

(kies eerst de
helderheid optie)
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Cruise Control

Vanaf 50 km/uur én de vierde versnelling!
Zet de Cruise
Control “aan”

ABS uitzetten

De ABS kan niet worden uitgeschakeld door een schakelaar of
instelling. Deze truc laat zien hoe je het ABS echter wel kunt
uitschakelen door het systeem voor de gek te houden.
De ABS wordt opnieuw ingeschakeld, als de motor opnieuw wordt
gestart.

Voorwaarden

Traction Control moet uit staan (Het TC lampje moet branden)

Knopje op rechter
handvat

Zet de snelheid vast

Hill Hold

Handvatverwarming
(Suzuki)

Wijzig snelheid

Met de omhoog/omlaag knop:
- Kort indrukken: met ongeveer 1 km/uur
- Lang indrukken: continue verhogen/verlagen

Reset

Gashendel dicht, koppeling in of remmen

TC uit

Cruise control knop uitzetten of Mode knop
indrukken

Voorwaarde

Hill Hold moet zijn ingeschakeld (in de settings)

Activeren

Wordt automatisch geactiveerd indien alle van
onderstaande punten het geval zijn:
- De motorfiets gestopt is op een helling
- De rem(men) is/zijn gebruikt om te stoppen
- De motor in een versnelling staat

Deactiveren

Gebeurt bij één van onderstaande acties:
- Na 30 seconden
- De motorfiets rijdt weg
- 2x snel aan de remhendel trekken
- De zijstandaard wordt uitgeklapt
- De versnelling in zijn vrijstand wordt gezet

Instellen

Via het instellingen menu (on/off)

Stappen

1. Start de motor en rij een paar meter, zodat het ABS lampje uit
gaat.
2. Zet de motor op de middenbok en zorg dat het achterwiel vrij
kan draaien (terwijl je stil staat)
3. Hou de voorrem vast, terwijl je het achterwiel steeds sneller
laat draaien door op te schakelen van de eerste naar de
volgende versnellingen.
4. Als het ABS lampje aan gaat (samen met een
icoon), is het
systeem gefopt en staat de ABS uit
NB. Je moet deze stappen opnieuw doen als je de motor uit zet.

Bedienen met het knopje op het linker handvat en achter elkaar
indrukken tot de juiste stand. Het knipperende lampje laat met
tussenpozen het geselecteerde warmte level zien.
1x drukken

Warmte level 3 (max)

Lampje knippert 3x

nogmaals drukken

Warmte level 2

Lampje knippert 2x

nogmaals drukken

Warmte level 1 (min)

Lampje knippert 1x

nogmaals drukken

Handvatverwarming uit Lampje is uit
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