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BMWברוכים הבאים ל
בחירת  על  אותך  מברכים  אנו 
אותך  ומקבלים   BMW של  אופנוע 
אנא   .BMW רוכבי  לקהילת  בברכה 
שלך  האופנוע  את  מקרוב  הכר 
בבטיחות  עליו  לרכוב  שתוכל  כך 

ובביטחון, בכל מצבי התנועה.
אודות ספר רוכב זה

לפני  זה  ספר  בקפידה  קרא  אנא 
 BMW-תחילת השימוש באופנוע ה
החדש שלך. הוא מכיל מידע חשוב 
והאופן  הבקרות  התפעול,  אודות 
השימוש  את  לעשות  ניתן  שבו 
הטוב ביותר בכל התכונות הטכניות 

של BMW, שבאופנוע שלך.
אודות  מידע  מכיל  הוא  בנוסף, 
שיסייע  והטיפולים  האחזקה 
ובטיחות  אמינות  על  לשמור  בידך 

האופנוע שלך, כמו גם על ערכו.
האחזקה  עבודת  של  זה  תיעוד 
שביצעת על האופנוע שלך, מהווה 

תנאי ראשוני לטיפול נדיב בתביעות 
מחווה מסחרי.

ה-  אופנוע  מכירת  מועד  בבוא 
זכור למסור ספר  אנא  BMW שלך, 
הוא  החדשים.  לבעלים  זה  רוכב 

מהווה חלק חשוב מהאופנוע.
המלצות וביקורות

אם יש לך שאלות הנוגעות לאופנוע 
שלך, מרכז השירות המורשה שלך 
BMW יספק לך בשמחה,  לאופנועי 

עצות ותמיכה.
מרכיבה  שתיהנה  מקווים  אנו 
ושכל  שלך   BMW-ה אופנוע  על 

נסיעותיך יהיו מהנות ובטוחות.
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סקירה
תמצא  הרוכב,  ספר  של   2 בפרק 
האופנוע  אודות  ראשונית  סקירה 

שלך.
והתיקונים  האחזקה  עבודות  כל 

על האופנוע, מתועדות בפרק 13.
האחזקה  עבודת  של  זה  תיעוד 
שלך,  האופנוע  על  שביצעת 
נדיב  לטיפול  ראשוני  תנאי  מהווה 

בתביעות מחווה מסחרי.
האופנוע  « את  כשתמכור 

זכור  אנא  הימים,  באחד  שלך 
לבעלים  זה  רוכב  ספר  למסור 
החדשים; הוא מהווה חלק חשוב 

מהאופנוע שלך.

קיצורים וסימונים
 זהירות סכנה ברמה נמוכה.

פגיעה  לגרום  יכולה  הימנעות  אי 
קלה או בינונית. 

בינונית.  ברמה  סכנה  אזהרה   
פגיעה  לגרום  יכולה  הימנעות  אי 

קטלנית או חמורה. 
 סכנה סכנה ברמה גבוהה.

פגיעה  לגרום  יכולה  הימנעות  אי 
קטלנית או חמורה. 

מיוחדות  הערות  לב  שים   
ואמצעי זהירות. אי הימנעות יכולה 
לאביזר  או  לאופנוע  נזק  לגרום 
תוקף  לפקיעת  מכך,  וכתוצאה 

האחריות.
 הערה הוראות מיוחדות אודות 
חיפוש  או  כוונון  בקרה,  תפעול, 

אחר פריטי ציוד באופנוע.

.מציין סוף פריט מידע
הוראה.‰
תוצאה של פעילות.«
 התייחסות לעמוד עם מידע

מפורט נוסף.
 מציין סוף קטע המתייחס

לאביזרים או לפריטי ציוד 
מיוחדים.

מומנטי הידוק.

נתונים טכניים.

 NV.גרסת שיווק ארצי
 OE.תוספות בתשלום

האופנועים מורכבים 
ומושלמים עם כל 

התוספות בתשלום 
שהוזמנו במקור.



ת
ת כלליו

הוראו

1
7

 OA.אביזרים נוספים בתשלום
באפשרותך לקבל אביזרים 

נוספים בתשלום באמצעות 
מרכז שירות מורשה 

לאופנועי BMW שלך; 
אביזרים נוספים בתשלום 
יש להתקין לאחר קבלת 

האופנוע.
 ABS מערכת מניעת נעילה של

הגלגלים.
 ASC.בקרת יציבות אוטומטית
 EWS.משבת אלקטרוני
DESA כוונון אלקטרוני לשלדה

ולמתלה.
 DTC בקרת אחיזה דינמית

)תוספת בתשלום רק בשילוב 
.)riding modes Pro עם

 DWA.אזעקה למניעת גניבה
 RDC.ניטור לחץ בצמיג

ציוד
 BMW ה-  אופנוע  רכישת  בעת 

שלך, בחרת בדגם עם ציוד מיוחד.
ספר רוכב זה מתאר את התוספות 
ידי  על  המוצעות   )OE( בתשלום 
נוספים  נבחרים  ואביזרים   BMW
בתשלום )OA(. הדבר מסביר מדוע 
תיאורים  להכיל  עשויה  החוברת 
ידך. אנא  על  הוזמן  ציוד שלא  של 
עשוי  שלך  שהאופנוע  גם  זכור 
שמופיע  כפי  בדיוק  שלא  להיות 
בחוברת זו, בהתאם להבדלים של 

מפרטי מדינות השיווק שלו.
כולל  שלך   BMW ה-  אופנוע  אם 
ציוד שאינו מתואר בספר רוכב זה, 

הוא יהיה מתואר בספר נפרד.
נתונים טכניים

ומדרגי  המשקלות  המידות,  כל 
בספר  המפורטים  ההספקים 
לתקנים  בהתאם  נקובים  הרוכב, 
המקובלים והם תואמים לדרישות 
התקנים  מכון  של  האפיצויות 

שינויים  ייתכנו   .)DIN( הגרמני 
בגרסאות למדינות מסוימות.

עובדות
והאיכות  הבטיחות  תקני 
 ,BMW אופנועי  של  המחמירים 
פיתוח  עבודות  ידי  על  נשמרים 
בציוד  בתכנון,  מתמשכות 

ובאביזרים.
לכן, יתכן והאופנוע שלך יהיה שונה 

מהמידע שסופק בספר הרוכב.
אופנועי BMW אינם יכולים להוציא 
מכלל אפשרות טעויות והשמטות.

אנו מקווים שתקבל בהבנה, שלא 
בסיס  על  תביעות  להגיש  ניתן 
התיאורים  או  האיורים  הנתונים, 

המופיעים בחוברת זו.



ת
ת כלליו

הוראו

1
8



9

2

ם
ם כלליי

טי
מב

מבטים כלליים
מבט כללי, צד שמאל................. 11
מבט כללי, צד ימין....................... 13
מתחת למושב.............................. 14
מתג רב תפקודי, שמאל............ 15
מתג רב תפקודי, ימין.................. 17
לוח מחוונים................................... 18
לוח מכשירים עם קישוריות...... 19



10

2

ם
ם כלליי

טי
מב



11

2

ם
ם כלליי

טי
מב

מבט כללי, צד שמאל
1 )222( שקע אביזרים
2 )114( מנעול מושב
3 )149( כוונון פעולת השיכוך
פתח מילוי שמן ומדיד שמן  4

)186(
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מבט כללי, צד ימין
כוונון ההעמסה הראשונית של  1

)148( הקפיץ
מיכל נוזל בלמים, אחורי  2

)191(
מיכל נוזל בלמים, קדמי  3

)190(
מספר זיהוי כלי רכב, לוחית  4

סוג )על ראש ההיגוי(
מחוון מפלס נוזל קירור  5

)193( )מאחורי דופן צד(
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מתחת למושב
1 )6( ספר הרוכב
2 )184( ערכת כלים
טבלת עומסים 3
4 )214( מצבר
5 )217( נתיכים
6 )218( מחבר אבחון
מחבר לאביזרים נוספים 7
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מתג רב תפקודי, שמאל
אור דרך בפנס הראשי ואיתות  1

)88( בפנס הראשי
2 OE עם בקרת שיוט 

.)110( מערכת בקרת שיוט
3 )91( מערכת אורות מצוקה
4 )99( ABS 

101( ASC( עם 
riding modes Pro OE 

)103( DTC
5  Dynamic ESA OE עם 

)105( כוונונים אפשריים
6 )92( פנסי איתות פניה
צופר 7
8 )119( MENU מתג בורר
בקרות מרובות מצבים  9

)119(
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10 OE עם תאורת רכיבת יום 
תאורת רכיבת יום ידנית 

.)89(
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מתג רב תפקודי, ימין
1 )OE( אחיזה  ידיות  חימום   עם 

האחיזה  ידיות  חימום  הפעלת 
.)112(

2 )108( תצורת רכיבה
)מתג  3 חירום  הדממת  מתג 

)84( )הדממה מיידי
4 )155( לחצן התנעה
5 SOS לחצן 

)85( *שיחת חירום חכמה

* אם קיים
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לוח מחוונים
תצוגת מהירות המנוע, נורות  1

)22( חיווי והתראה
2 )24( צג רב תפקודי
 חיישן אור 3

 - עם מערכת אזעקה
)DWA( OE 

DWA )LED( דיודה פולטת אור 
מידע כללי אודות מערכת 

 )DWA( מניעת הגניבה
)140(
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לוח מכשירים עם 
קישוריות

 	OE עם קישוריות
נורות חיווי והתראה עם  1

)46( קישוריות
2 )49( )47( TFT צג
דיודה פולטת אור )LED( של  3

 מערכת האזעקה
)142( אזעקה

OE עם רכיבה ללא מפתח -
נורת חיווי למפתח שלט רחוק 

)מופעל רדיו(
התנעה ברכיבה ללא מפתח 

.)81(
חיישן אור )להתאמת בהירות  4

תאורת לוח המכשירים(
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נורות חיווי והתראה3
1 OE עם תאורת רכיבת יום

תאורת רכיבת יום ידנית 
.)89(

2  ABS -ניטרול תפקוד ה
.)99(

- עם דגמי ייצוא לשוק  3
NV האירופי

נורת חיווי תקלה
)33( התראת זיהום פליטה

פנסי איתות פניה, שמאל 4
NEUTRAL )סרק( 5
6 OE עם בקרת שיוט

.)110( מערכת בקרת שיוט
נורת התראה לכמות דלק  7

)42( רזרבית
אור דרך בפנס הראשי 8
9 )25( נורת התראה כללית

פנסי איתות פניה, ימין 10
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3  חיישן אור 11
- עם מערכת אזעקה 

)DWA( OE

)LED( DWA דיודה פולטת אור
מידע כללי אודות מערכת 

 )DWA( מניעת הגניבה
)140(

פנסי עזר ראשיים 12
13 )40( ASC 

riding modes Pro OE עם -
)40( DTC
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צג רב תפקודי3
1 )108( תצורות רכיבה
מד מהירות 2
תאורת רכיבת יום אוטומטית  3

)89(
מחוון כמות דלק 4
נורות התראה )ראה סקירה  5

אודות נורות החיווי(
הודעות התראה )ראה סקירה  6

אודות נורות החיווי(
ידיות אחיזה מחוממות  7

)112(
8 )92( אזור תצוגה עליון
9 )93( אזור תצוגה תחתון

נורת התראה לכמות דלק  10
)42( רזרבית
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3 התראה לטמפרטורה חיצונית  11
)31(

המלצה להעלאת הילוך  12
 )44(

נורת חיווי הילוך 13
14 )95( שעה
15 )105( Dynamic ESA

התראות
תצורת התצוגה

נורות  ידי  על  מוצגות  ההתראות 
ההתראה המתאימות.

התראה  נורות  להן  שאין  התראות 
נורת  ידי  על  מוצגות  משלהן 
הנדלקת   1 הכללית  התראה 
בשילוב הודעת התראה במיקום 2, 
כגון “LAMPF!“ או סימון התראה 3 

בצג הרב תפקודי. 
נדלקת  הכללית  ההתראה  נורת 
בהתאם  צהוב,  או  אדום  בצבע 

לחומרת ההתראה.

אם שתי התראות או יותר מופיעות 
ההתראה  נורות  כל  זמנית,  בו 
המתאימים  ההתראה  וסימוני 
הודעות  אך  יידלקו/יופיעו, 

ההתראה יופיעו לסירוגין.
האפשריות  ההתראות  רשימת 

מפורטת בעמוד הבא.
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התראות, סקירה3

התראות, סקירה
פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

התראה לטמפרטורה חיצונית סימון גביש קרח מוצג. 
)31(

נורת ההתראה הכללית 
משבת אלקטרוני פעיל )31(סימון התראה EWS מוצג. נדלקת בצבע צהוב. 

נורת ההתראה הכללית 
המפתח-שלט רחוק נמצא מופיע בצג. נדלקת בצבע צהוב. 

)32( מחוץ לטווח
נורת ההתראה הכללית 

החלף את הסוללה במפתח הכיתוב !KEYLO מופיע בצג. נדלקת בצבע צהוב. 
)32( השלט רחוק

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע אדום. 

סימון למתח המצבר מופיע 
בצג. 

המתח באופנוע נמוך מדי 
)32(

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע אדום. 

סימון הטמפרטורה מופיע 
בצג. 

טמפרטורת נוזל קירור גבוהה 
)33( מדי

התראת זיהום פליטה )33(נורת החיווי לתקלה נדלקת. 
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3 התראות, סקירה
פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

נורת ההתראה הכללית 
המנוע פועל בתצורת חירום סימון המנוע מופיע בצג.נדלקת בצבע צהוב.

)34(
נורת ההתראה הכללית 

נדלקת בצבע צהוב.
הכיתוב !LAMPR! ,LAMPF או 

נורה שרופה )LAMPS!)34 מופיע בצג.

סוללת האזעקה למניעת הכיתוב DWALO! מופיע בצג. 
)35( גניבה חלשה

נורת ההתראה הכללית 
סוללת האזעקה למניעת הכיתוב DWA! מופיע בצג. נדלקת בצבע צהוב.

)35( גניבה פרוקה

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע צהוב.

סימון הצמיג מוצג יחד עם 
חץ אחד או שני חיצים. 

לחץ האוויר הקריטי בצמיג 
מהבהב.

לחץ האוויר בצמיג נמצא 
בטווח הערכים המותרים 

)36(

נורת ההתראה הכללית 
מהבהבת בצבע אדום.

סימון הצמיג מוצג יחד עם 
חץ אחד או שני חיצים. 

לחץ האוויר הקריטי בצמיג 
מהבהב.

לחץ האוויר בצמיג נמצא 
מחוץ לטווח הערכים המותרים 

)37(
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התראות, סקירה3
פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע צהוב.

סימון הצמיג מוצג יחד עם 
חץ אחד או שני חיצים.

תקלת חיישן או תקלת 
)37( מערכת

הכיתוב “--" או “-- --" 
תקלת תמסורת )38(מופיע בצג.

נורת ההתראה הכללית 
סוללת החיישן ללחץ האוויר הכיתוב !RDC מופיע בצג. נדלקת בצבע צהוב.

)38( בצמיג חלשה
 ABS נורת חיווי והתראה

מהבהבת. 
אבחון עצמי של מערכת ה- 

)39( לא הושלם ABS
 ABS נורת חיווי והתראה

תקלת 39( ABS(נדלקת. 

 ABS נורת חיווי והתראה
נדלקת. 

מערכת ה- ABS מנוטרלת 
)39(

 ASC נורת חיווי והתראה
פעולת מערכת 40( ASC(מהבהבת במהירות. 
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3 התראות, סקירה
פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

 DTC נורת חיווי והתראה
פעולת מערכת 40( DTC(מהבהבת במהירות. 

 ASC נורת חיווי והתראה
מהבהבת באיטיות. 

אבחון עצמי של מערכת ה- 
)40( לא הושלם ASC

 DTC נורת חיווי והתראה
מהבהבת באיטיות. 

אבחון עצמי של מערכת ה- 
)40( לא הושלם DTC

 ASC נורת חיווי והתראה
נדלקת. 

מערכת ה- ASC מופסקת 
)41(

 DTC נורת חיווי והתראה
נדלקת. 

מערכת ה- DTC מופסקת 
)41(

 ASC נורת חיווי והתראה
תקלת 41( ASC(נדלקת. 

 DTC נורת חיווי והתראה
תקלת 41( DTC(נדלקת. 
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התראות, סקירה3
פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

מפלס הדלק ירד לכמות נדלקת 
)42( הרזרבית

SOS! SOS ERROR מופיע 
תקלת שיחת חירום* )43(בצג. 

* אם קיים
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3 טמפרטורת סביבה
עצירה,  במצב  נמצא  כשהאופנוע 
שגיאה  לגרום  יכול  המנוע  חום 
אם  הסביבה.  טמפרטורת  בקריאת 
להיות  הופכת  המנוע  חום  השפעת 
חריגה, יופיע בצג הסימון "--" רגעית.

 ,3°C מ-  נמוכות  בטמפרטורות 
קרח.  היווצרות  סכנת  קיימת 
טמפרטורת  לתצוגת  יעבור  הצג 
והערך  אוטומטית   1 הסביבה 
כשהטמפרטורה  יהבהב,  המוצג 
בפעם  זה  לערך  מתחת  יורדת 
לתצורת  קשר  בלא  הראשונה, 

התצוגה הקיימת.

בנוסף, סימון גביש הקרח 2 
יוצג.

 אזהרה
גם  ישימה  שחור  קרח  סכנת 

3°C מעל
סכנת תאונה

זהירות 	  משנה  תמיד  נקוט 
זכור  נמוכות;  כשהטמפרטורות 
של  מיוחדת  סכנה  שקיימת 
גבי  על  שחור  קרח  היווצרות 

 .גשרים וכשהכביש מוצל
התראת טמפרטורת חיצונית

סימון גביש קרח מוצג.

סיבה אפשרית:
על  הנמדדת  האוויר  טמפרטורת 

.3°C -פני האופנוע נמוכה מ

 אזהרה
גם  ישימה  שחור  קרח  סכנת 

3°C מעל
סכנת תאונה

זהירות 	  משנה  תמיד  נקוט 
זכור  נמוכות;  כשהטמפרטורות 
של  מיוחדת  סכנה  שקיימת 
גבי  על  שחור  קרח  היווצרות 

 .גשרים וכשהכביש מוצל
היטב 	  וחשוב  בזהירות  רכוב 

מבעוד מועד.
משבת אלקטרוני פעיל

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
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סימון התראה EWS מוצג.3

סיבה אפשרית:
מאושר  אינו  שבשימוש  המפתח 
בין  שהתקשורת  או  להתנעה, 
האלקטרונית  למערכת  המפתח 

של המנוע משובשת.
מפתחות 	  שאר  כל  את  הסר 

נמצא  שעליה  מהטבעת  הרכב 
מפתח ההתנעה.

השתמש במפתח הרזרבי.	 
הפגום, 	  המפתח  להחלפת  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  עדיף 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

 .BMW דלק מוטורס לאופנועי
נמצא  רחוק  השלט  מפתח 

מחוץ לטווח 
 	OE עם רכיבה ללא מפתח

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

מופיע בצג.

סיבה אפשרית:
בין  משובשת  תקשורת 
למערכת  רחוק  השלט  מפתח 

האלקטרונית של המנוע.
במפתח 	  הסוללה  את  בדוק 

השלט רחוק.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
במפתח 	  הסוללה  את  החלף 

.)83( השלט רחוק
הרזרבי 	  במפתח  השתמש 

להשלמת הנסיעה.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
רחוק 	  השלט  במפתח  הסוללה 

אבד  שהמפתח  או  פרוקה 
.)82(

ההתראה 	  סימון  אם  רגוע  הישאר 
יכול  אתה  הרכיבה.  במהלך  מופיע 
להמשיך ברכיבה; המנוע לא ידומם.

השלט 	  מפתח  להחלפת  דאג 
במוסך  עדיף  הפגום,  רחוק 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 

מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 
 .BMW לאופנועי

במפתח  הסוללה  את  החלף 
השלט רחוק

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

הכיתוב !KEYLO מופיע בצג.
סיבה אפשרית:

במפתח 	  המובנית  הסוללה 
חלק  איבדה  רחוק  השלט 
המקורי  מהקיבול  משמעותי 
הזמן  למשך  ערובה  אין  שלה. 
יוכל  רחוק  השלט  שמפתח 

להישאר פעיל.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
במפתח 	  הסוללה  את  החלף 

.)83( השלט רחוק
המתח באופנוע נמוך מדי

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע אדום.

סימון למתח המצבר מופיע 
בצג.
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3  אזהרה
תקלה במערכות האופנוע

סכנת תאונה
 	 .אל תמשיך ברכיבה

המצבר לא ייטען.
המערכת  ברכיבה,  תמשיך  אם 
האלקטרונית של האופנוע תגרום 

לפריקת המצבר.

 הערה
הנתיך של וסת המתח באלטרנטור 
וולט   12 מצבר  אם  להישרף  יכול 
אם  או  כהלכה,  שלא  מותקן 
בעת  )לדוגמה  מוחלפים  ההדקים 
 .)שימוש באמצעי עזר להתנעה

סיבה אפשרית:
בהנעת  או  באלטרנטור  פגם 
תקין  אינו  המצבר  האלטרנטור. 
של  המתח  וסת  שנתיך  או 

האלטרנטור נשרף.

בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
גבוהה  קירור  נוזל  טמפרטורת 

מדי
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע אדום.
מופיע  הטמפרטורה  סימון 

בצג.

 שים לב
רכיבה עם מנוע שהתחמם יתר 

על מידה
נזק למנוע

חובה להקפיד על עמידה במידע 	 
 .שלהלן

סיבה אפשרית:
מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.

הקירור 	  נוזל  מפלס  בדיקת 
.)193(

אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי:
הקירור 	  נוזל  מפלס  השלמת 

.)194(
סיבה אפשרית:

טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי.
בתחום 	  רכוב  האפשר,  במידת 

עומס חלקי, על מנת לקרר את 
המנוע.

את 	  דומם  תנועה,  בעומסי 
מתג  את  השאר  אך  המנוע, 
שמאוורר  כך  פתוח,  ההתנעה 

המצנן ימשיך לפעול.
הקירור 	  נוזל  טמפרטורת  אם 

תכופות,  לעתים  מדי  גבוהה 
בהקדם  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
התראת זיהום בפליטה

נורת החיווי לתקלה נדלקת.
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סיבה אפשרית:3
מערכת בקרת המנוע איבחנה תקלה 

המשפיעה על פליטת מזהמים.
במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 

התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
ברכיבה;  « להמשיך  יכול  אתה 

יותר  גבוהה  המזהמים  פליטת 
מערכי הסף.

תפעול  בתצורת  נמצא  המנוע 
חירום

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

סימון המנוע מופיע בצג.

 אזהרה
חריגים  הרכיבה  מאפייני 
כשהמנוע פועל בתצורת חירום

סכנת תאונה

הימנע מהאצה חדה 	 
 .ומעקיפה
סיבה אפשרית:

איבחנה  המנוע  בקרת  מערכת 
המנוע  חריגים,  במקרים  תקלה. 
אחרת,  להתניע.  ומסרב  מדומם 
תפעול  בתצורת  יפעל  המנוע 

חירום.
אך 	  לרכוב,  להמשיך  יכול  אתה 

הרגילים  המנוע  שביצועי  זכור 
עלולים לא להיות זמינים.

בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
נורה שרופה

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

הכיתוב !LAMP מופיע בצג:
באור 	  שרופה  נורה   :LAMPF!

בפנס  הדרך  באור  או  המעבר 

בפנס  או  החניה  באור  הראשי, 
איתות הפניה.

 	OE עם תאורת רכיבת יום
!LAMPF: בנוסף: תקלה בתאורת 	 

 .רכיבת יום
באור 	  שרופה  נורה   :LAMPR!

בפנס  האחורי,  באור  בלימה, 
איתות הפניה או בתאורת לוחית 

הרישוי.
!LAMPS: כמה נורות שרופות.	 

 אזהרה
בתנועה  נראה  אינו  האופנוע 

כתוצאה מתקלה באורות
סכנה בטיחותית

בהקדם 	  שרופות  נורות  החלף 
ערכה  תמיד  החזק  האפשרי; 
חליפיות,  נורות  של  שלמה 

 .במידת האפשר
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3 סיבה אפשרית:
נורה שרופה.

בדוק בראיה כדי לוודא שהנורה 	 
שרופה.

ואור 	  מעבר  לאור  נורה  החלפת 
.)206( דרך בפנס הראשי

החניה 	  באור  נורה  החלפת 
.)208(

החלפת נורת LED באור הבלימה 	 
.)209( ובאור האחורי

איתות 	  בפנסי  נורות  החלפת 
והאחוריים  הקדמיים  הפניה 

.)209(
 	OA ראשיים LED עם פנסי עזר
הראשי 	  בפנס  נורה  החלפת 

.)212( הנוסף
סוללת האזעקה למניעת גניבה 

חלשה 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

הכיתוב DWALO! מופיע בצג.

 הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
סיבה אפשרית:

במערכת  המובנית  הסוללה 
איבדה  גניבה  למניעת  האזעקה 
המקורי  מהקיבול  משמעותי  חלק 
הזמן  למשך  ערובה  אין  שלה. 
שמערכת האזעקה למניעת גניבה 
תוכל להישאר פעילה במקרה של 

ניתוק מצבר האופנוע.
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
סוללת האזעקה למניעת גניבה 

פרוקה 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
הכיתוב DWA! מופיע בצג.

 הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
סיבה אפשרית:

במערכת  המובנית  הסוללה 
איבדה  גניבה  למניעת  האזעקה 
שלה.  המקורית  הטעינה  כל  את 
שמערכת  הזמן  למשך  ערובה  אין 
תהיה  גניבה  למניעת  האזעקה 
מצבר  ניתוק  של  במקרה  פעילה 

האופנוע.
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
לחץ אוויר בצמיג

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE
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3

לחץ  את  מציין   1 השמאלי  הערך 
הניפוח בגלגל הקדמי; הערך הימני 
בגלגל  הניפוח  לחץ  את  מציין   2

האחורי.
לאחר  ישירות  מופיע   "--  --"
החיישנים  ההתנעה.  מתג  פתיחת 
אינם משדרים ערכי לחץ בצמיגים 
אלא רק לאחר שמהירות האופנוע 

עולה על 30 קמ"ש.
בצמיגים  האוויר  לחצי  קריאות 
המוצגות מבוססות על טמפרטורת 

אוויר של 20°C בצמיגים.

מציינת   3 הסימון  הצגת 
לחץ  התראה.  שקיימת 
בצמיג  הקריטי  האוויר 

מהבהב.
קרוב  המסוים  הערך  אם 
הלחצים  טווח  של  למגבלה 
מלווה  הקריאה  המותר, 
ההתראה  נורת  של  בהדלקה 
הלחץ  אם  צהוב.  בצבע  הכללית 
בצמיג כפי שנקלט על ידי החיישן, 
הלחצים  לטווח  מחוץ  נמצא 
הכללית  ההתראה  נורת  המותר, 

תידלק בצבע אדום.
לחצי  בקרת  אודות  נוסף  למידע 
 ,BMW האוויר בצמיגים של אופנועי

.)180( עיין בעמוד
לחץ האוויר בצמיג נמצא בטווח 

הערכים המותרים 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

עם  יחד  מוצג  הצמיג  סימון 
חץ אחד או שני חיצים.

בצמיג  הקריטי  האוויר  לחץ 
מהבהב.

לחץ  בעיית  מציין  העולה  החץ 
מציין  היורד  החץ  הקדמי,  בגלגל 

בעיית לחץ בגלגל האחורי.
סיבה אפשרית:

קרוב  בצמיג  הנמדד  האוויר  לחץ 
למגבלת הטווח המותר.

תקן את לחץ האוויר בצמיג, כפי 	 
של  הפנימית  בכריכה  שמוגדר 

ספר הרוכב.

 הערה
לפני תיקון הלחץ בצמיג, קרא את 
הטמפרטורה  פיצוי  אודות  המידע 
שכותרתו  בפרק  הלחץ,  וכוונון 

 ."פרטים הנדסיים"
» )180( פיצוי טמפרטורה



37

חיווי
ת 

נורו

3 לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ 
לטווח הערכים המותרים

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
מהבהבת בצבע אדום.

עם  יחד  מוצג  הצמיג  סימון 
חץ אחד או שני חיצים.

בצמיג  הקריטי  האוויר  לחץ 
מהבהב.

 אזהרה
לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ 

לטווח הערכים המותרים.
במאפייני  ירידה  תאונה,  סכנת 

הרכיבה של האופנוע.
שלך 	  הרכיבה  סגנון  את  התאם 

 .בהתאם
לחץ  בעיית  מציין  העולה  החץ 
מציין  היורד  החץ  הקדמי,  בגלגל 

בעיית לחץ בגלגל האחורי.

סיבה אפשרית:
הלחץ שנמדד בצמיג נמצא מחוץ 

לטווח הערכים המותרים.
וכדי 	  לנזקים  הצמיג  את  בדוק 

על  לרכוב  ניתן  אם  לוודא 
במצבו  כשהצמיג  האופנוע 

הנוכחי.
האופנוע  על  לרכוב  ניתן  אם 

כשהצמיג במצבו הנוכחי:
לחץ 	  תקן בהקדם האפשרי את 

האוויר בצמיג.

 הערה
התראות  את  לנטרל  באפשרותך 
בתצורת  לרכוב  כדי   RDC ה- 

 .רכיבת שטח

 הערה
לפני תיקון הלחץ בצמיג, קרא את 
הטמפרטורה  פיצוי  אודות  המידע 
שכותרתו  בפרק  הלחץ,  וכוונון 

 ."פרטים הנדסיים"

» )180( פיצוי טמפרטורה
לנזקים 	  הצמיג  לבדיקת  דאג 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
אם אינך בטוח אם ניתן לרכוב על 
האופנוע כשהצמיג במצבו הנוכחי:

אל תמשיך ברכיבה.	 
הודע לשירות התקלות.	 

תקלת חיישן או תקלת מערכת 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

עם  יחד  מוצג  הצמיג  סימון 
חץ אחד או שני חיצים.
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סיבה אפשרית:3
שאינם  גלגלים  הותקנו  באופנוע 

.RDC מצוידים בחיישני
התקן גלגלים וצמיגים המצוידים 	 

.RDC בחיישני
סיבה אפשרית:

חיישן או שני חיישני RDC כשלו או 
שקיימת תקלה במערכת.

במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
תקלת תמסורת 

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

מופיע   "--  --" או   "--" הכיתוב 
בצג.

סיבה אפשרית:
הרכב לא הגיע למהירות המזערית 

.)180(

חיישן RDC אינו פעיל 
 RDC )חיישן  קמ"ש   30 מינימום 
אינו משדר אות לאופנוע כל עוד 
גבוהה  אינה  האופנוע  מהירות 

מהמהירות המזערית(.
התבונן בתצוגת RDC במהירויות 	 

יותר גבוהות.
רק  קיימת  קבועה  תקלה 
ההתראה  נורת  כשגם 

הכללית נדלקת.
במצבים אלה:

במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
סיבה אפשרית:

אינו   RDC חיישני  של  הרדיו  קשר 
ממוקמות  רדיו  מערכות  תקין. 
הפרעה  גורמות  והן  בסביבה 
 RDC הבקרה  יחידת  בין  לשידור 

לבין החיישנים.

התבונן בתצוגות RDC כשתהיה 	 
באזורים אחרים.

רק  קיימת  קבועה  תקלה 
ההתראה  נורת  כשגם 

הכללית נדלקת.
במצבים אלה:

במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
האוויר  ללחץ  החיישן  סוללת 

בצמיג חלשה 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
הכיתוב !RDC מופיע בצג.
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3  הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
סיבה אפשרית:

הסוללה בחיישן לחץ האוויר בצמיג 
אינה עוד בקיבול המקורי.

תפקוד ניטור הלחץ בצמיגים יהיה 
זמין לפרק זמן מוגבל בלבד.

מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 

ABS לא הושלם
 ABS וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת. 
סיבה אפשרית:

היות  זמין,  אינו   ABS ה-  תפקוד 
יש  הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
לאורך  לפנים  האופנוע  את  להניע 

יהיה  שניתן  כדי  מטרים,  מספר 
לבחון את חיישני הגלגלים.

זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 
עד  זמין  אינו   ABS ה-  שתפקוד 

להשלמת האבחון העצמי.
 ABS תקלת

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

סיבה אפשרית:
 	riding modes Pro OE עם

גילתה   ABS Pro הבקרה  יחידת 
אינו   ABS Pro ה-  תפקוד  קלה. 

זמין. תפקוד ה- ABS עדיין זמין.
מערכת ה- ABS מסייעת לבלימה 

ברכיבה ישר לפנים בלבד.
יכול להמשיך לרכוב. שים 	  אתה 

מפורט  יותר  מידע  אודות  לב 
יכולים  אשר  מסוימים  במצבים 
 ABS לגרום להודעת תקלה של 

.)173( Pro
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 

לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה ABS גילתה תקלה.
זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 

שתפקוד ה- ABS אינו זמין. שים 
מפורט  יותר  מידע  אודות  לב 
יכולים  אשר  מסוימים  במצבים 
 ABS לגרום להודעת תקלה של 

.)173(
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
מערכת ה- ABS מנוטרלת

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 
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סיבה אפשרית:3
ה-  מערכת  את  הפסיק  הרוכב 

.ABS
 	 ABS ה-  מערכת  הפעלת 

.)100(
 ASC פעולת מערכת

 	riding modes Pro OE ללא
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת במהירות. 
אי  רמת  גילתה   ASC ה-  מערכת 
כדי  ופעלה  האחורי  בגלגל  יציבות 
החיווי  נורת  להקטין את המומנט. 
זמן  לפרק  מהבהבת  וההתראה 
 .ASC ה-  פעולת  מזמן  יותר  ארוך 
משוב  לרוכב  מאפשר  זה  מצב 
חזותי על משך הפעולה גם לאחר 

הטיפול במצב קריטי.

 DTC פעולת
 	riding modes Pro OE עם

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
מהבהבת במהירות. 

אי  רמת  גילתה   DTC ה-  מערכת 
כדי  ופעלה  האחורי  בגלגל  יציבות 
החיווי  נורת  להקטין את המומנט. 
זמן  לפרק  מהבהבת  וההתראה 
 .DTC ה-  פעולת  מזמן  יותר  ארוך 
משוב  לרוכב  מאפשר  זה  מצב 
חזותי על משך הפעולה גם לאחר 

הטיפול במצב קריטי.
ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 

ASC לא הושלם 
 	riding modes Pro OE ללא

 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
מהבהבת באיטיות. 

סיבה אפשרית:
כך  הושלם,  לא  העצמי  האבחון 

שתפקוד ה- ASC אינו זמין.
חייב  והאופנוע  לפעול  המנוע  על 
 5 לפחות  של  למהירות  להגיע 
קמ"ש כדי שאבחון ה- ASC יושלם.

זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 
עד  זמין  אינו   ASC ה-  שתפקוד 

להשלמת האבחון העצמי.
ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 

DTC לא הושלם 
 	riding modes Pro OE עם

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
מהבהבת באיטיות. 
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3 סיבה אפשרית:

אבחון עצמי של מערכת ה- 
DTC לא הושלם

היות  זמין,  אינו   DTC תפקוד 
הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
למהירות  להגיע  חייב  )האופנוע 
פועל  מזערית מוגדרת עם מנוע 
הגלגל  מהירות  שחיישני  כדי 

ייבדקו: לפחות 5 קמ"ש(
זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 

עד  זמין  אינו   DTC ה-  שתפקוד 
להשלמת האבחון העצמי.

מערכת ה- ASC מופסקת 
 	riding modes Pro OE ללא

 ASC וההתראה  החיווי   
נדלקת. 

סיבה אפשרית:
ה-  מערכת  את  הפסיק  הרוכב 

.ASC
 	.ASC -הפעל את מערכת ה

מערכת ה- DTC מופסקת 
 	riding modes Pro OE עם

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

סיבה אפשרית:
ה-  מערכת  את  הפסיק  הרוכב 

.DTC
 	 DTC ה-  מערכת  הפעלת 

.)104(
 ASC תקלת

 	riding modes Pro OE ללא
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

נדלקת. 
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה ASC גילתה תקלה. 
תפקוד ה- ASC אינו זמין יותר. 

זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 
זמין.  אינו   ASC ה-  שתפקוד 
זכור את המידע המפורט אודות 
לגרום  יכולים  אשר  המצבים 

.)175( ASC תקלת

בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
 DTC תקלת

 	riding modes Pro OE עם
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

נדלקת. 
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה DTC גילתה תקלה.
זכור שתפקוד ה- DTC אינו זמין 	 

להגבלות  כפוף  שהתפקוד  או 
מסוימות.

זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 
אודות  המפורט  המידע  את 
לגרום  יכולים  אשר  המצבים 

.)176( DTC תקלת
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בהקדם 	 3 התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
הדלק נצרך עד לכמות הרזרבית
נורת ההתראה לכמות דלק 

רזרבית, נדלקת.

 אזהרה
פעולת מנוע חריגה או הדממת 

המנוע כתוצאה מחוסר דלק
סכנת תאונה, נזק לממיר הקטליטי

הדלק 	  אזילת  עד  תיסע  אל 
במיכל.

סיבה אפשרית:
מיכל הדלק מכיל לא יותר מכמות 

הדלק הרזרבית.

 כמות הדלק הרזרבית
כ- 3.5 ליטר

 	.)165( תדלוק
כמות דלק רזרבית

כמות הדלק שנותרה במיכל הדלק 
רזרבת  חיווי  נורת  הידלקות  ברגע 

הדלק, תלויה בדינמיקת הרכיבה.
ככל שהדלק נע בתוך מיכל הדלק 
)כתוצאה משינויים תכופים בזווית 
תכופות(,  והאצות  בלימות  חדה, 
הדלק  נפח  הגדרת  על  יקשה  כך 
אפשרי  זה  אין  זו,  מסיבה  הרזרבי. 
הדלק  נפח  את  במדוייק  להגדיר 

הרזרבי.
טווח הנסיעה יוצג אוטומטית 
עם הידלקות נורת ההתראה 
המרחק  הדלק.  לכמות 
באמצעות  לרכוב  עדיין  שניתן 
כמות הדלק הרזרבית תלוי בסגנון 
הדלק  ובכמות  )תצרוכת(  הרכיבה 
שנותרה עם הידלקות הנורה )ראה 

הסבר לעיל(.
כמות  אם  תדלוק,  עצירת  לאחר 
הדלק במיכל גבוהה מכמות הדלק 

הנסיעה  מרחק  מונה  הרזרבית, 
לכמות הדלק הרזרבית מתאפס.

חיווי לביצוע טיפול

ההודעה SERVT!1 ותאריך הטיפול 
את  לבצע  יש  אם  מוצגים,   2
זו  תצוגה  הנוכחי.  בחודש  הטיפול 
מופיעה לזמן קצר לאחר השלמת 

הבדיקות לפני הרכיבה.
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3

ומרחק   SERVD! 3 ההודעה 
הנסיעה שנותר 4 מוצגים ונספרים 
ק"מ   100 של  בצעדים  לאחור 
מייל(,   100 כל  אמריקאי,  )בדגם 
בתוך  להתבצע  חייב  הטיפול  אם 
)בדגם אמריקאי, 700  1000 ק"מ 
מייל(. תצוגה זו מופיעה לזמן קצר 
לפני  הבדיקות  השלמת  לאחר 

הרכיבה.
הטיפול  ביצוע  מועד  אם 
מד  וקריאת  התאריך  עבר, 
הטיפול  במועד  המרחק 
נורת  בהידלקות  מלווים  הנדרש 

ההתראה הכללית בצבע צהוב.

 !SERVT או   !SERVD ההודעות 
מוצגות באופן קבוע.

 הערה
יותר  מופיע  הטיפול  מועד  אם 
מחודש לפני תאריך ביצוע הטיפול, 
הנוכחי.  התאריך  את  לתקן  יש 
מצב כזה יכול לקרות אם המצבר 

 .נותק
תקלת קריאת חירום*

 	OE עם שיחת חירום חכמה
SOS! SOS ERROR מופיע בצג.

סיבה אפשרית:
החירום  לקריאת  הבקרה  יחידת 
גילתה תקלה. אין אפשרות לבצע 

שיחת חירום.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
* אם קיים

תצוגת שיחת חירום 
 	OE עם שיחת חירום חכמה

קריאת  אם  מופיעה   1 ההודעה 
ידי  על  ידנית  מופעלת  חירום 

הרוכב, בזמן הרכיבה.
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3

מתחת  מוצגת   1 לאחור  ספירה 
הקמת  בעת   SOS 2 להודעה 

הקשר.

מופיעה לאחר הקמת   1 ההודעה 
הקשר.

ניתן  לא  אם  מופיעה   1 ההודעה 
היה להקים קשר.

של  אות  אין  אם  מופיע   1 הסימון 
טלפון נייד.

 SOS וה-   SOS!l 1 ההודעות 
ניתן  לא  אם  מופיעות   ERROR 2
כתוצאה  חירום  קריאות  לבצע 

מתקלה טכנית.
המלצה להעלאת הילוך

הילוך  להעלאת  ההמלצה  את 
ההגדרות  בתצוגת  להפעיל  חובה 

.)94(
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3

 1 הילוך  להעלאת  ההמלצה 
החסכונית  הנקודה  את  מציינת 
מבחינת  הילוך,  להעלאת  ביותר 

זמן.



46

חיווי
ת 

נורו

עם 3 והתראה  חיווי  נורות 
קישוריות

 	OE עם קישוריות
פנסי איתות פניה, שמאל 1

הפניה  איתות  פנסי  הפעלת 
.)92(

2 )88( אור דרך בפנס הראשי
3 )50( נורת התראה כללית
פנסי איתות פניה, ימין 4
5 NV עם דגמי ייצוא לשוק האירופי -

נורת חיווי תקלה
)64( התראת זיהום פליטה

40( ASC( עם  6
riding modes Pro OE

)40( DTC
7 )99( ABS
8 OE עם תאורת רכיבת יום

.)89( תאורת רכיבת יום ידנית
פנסי עזר ראשיים 9
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3  Pure Ride בתצוגת TFT צג
 	OE עם קישוריות
1 )123( שינוי נושא התפעול
המנוע  2 מהירות  תצוגת 

)125(
לרוכב  3 מידע  מצב  שורת 

)124(
מד מהירות 4
5 )107( תצורת רכיבה
הילוך  6 להעלאת  המלצה 

 )126(
מציין  7  "N" משולב;  הילוך  חיווי 

הילוך סרק.
8 )125( מידע הגבלת מהירות
9 OE עם בקרת שיוט

.)110( מערכת בקרת שיוט
10 )127( שעה
11 )129( מצב התחברות
12 )126( השתקה
עזרה לתפעול 13
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אחיזה  314 ידיות  חימום,  רמות 
)112(

חיצונית  15 התראה לטמפרטורה 
)60(

טמפרטורת סביבה 16
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3  View בתפריט TFT צג
 	OE עם קישוריות
מד מהירות 1
2 OE עם בקרת שיוט 

.)110( מערכת בקרת שיוט
מידע הגבלת מהירות  3

)125(
4 )107( תצורת רכיבה
שורת מצב מידע לרוכב  5

)124(
המלצה להעלאת הילוך  6

 )126(
חיווי הילוך משולב; "N" מציין  7

הילוך סרק.
שעה 8
מצב התחברות 9

10 )126( השתקה
עזרה לתפעול 11
אזור התפריט 12
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רמות חימום, ידיות אחיזה  313
)112(

התראה לטמפרטורה חיצונית  14
)60(

טמפרטורת סביבה  15

נורות חיווי עם קישוריות
תצורת התצוגה

נורות  ידי  על  מוצגות  ההתראות 
ההתראה המתאימות.

נורות  ידי  על  מוצגות  ההתראות 
ההתראה יחד עם תיבת מלל בצג 
הכללית  ההתראה  נורת   .TFT ה- 
אדום,  או  צהוב  בצבע  נדלקת 

בהתאם לחומרת ההתראה.
ההתראה  נורת  מצב 
להתראה  מתאים  הכללית 

הדחופה ביותר.
האפשריות  ההתראות  רשימת 

מפורטת בעמוד הבא.

תצוגת בקרת בדיקות
באופנים  מופיעות  בצג  ההודעות 
שונים  וסימונים  צבעים  שונים. 

מוצגים על פי סולם עדיפות:
אין 	  ירוק:  בצבע   CHECK OK 1

הודעה, ערך מיטבי.
קטן: 	   “i“ 2 עיגול לבן עם כיתוב 

מידע.
משולש אזהרה צהוב 3: הודעת 	 

אזהרה, ערך לא ממשי.
משולש אזהרה אדום 3: הודעת 	 

אזהרה, ערך קריטי
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3

הצגת ערך
באופנים  מופיעים   4 הסימונים 
נעשה  ההערכה,  פי  על  שונים. 
במקום  שונים.  בצבעים  שימוש 
 ,7 יחידות  עם   8 מספריים  ערכים 
נעשה תמיד שימוש במלל 6 בצג:

צבע הסימון
ירוק: )OK( הערך אידיאלי.	 
כחול: )Cold!( )קר!( הטמפרטורה 	 

הנוכחית נמוכה מדי.
הערך 	   )!Low!/High( צהוב: 

הנוכחי נמוך מדי או גבוה מדי.

אדום: )Hot!/High!( הטמפרטורה 	 
גבוה  הנוכחי  הערך  או  הנוכחית 

מדי.
לבן: )---( אין ערך תקף. קווים 	 

5 מופיעים במקום הערך.

 הערה
הערכת ערכים מסוימים אפשרית 
רק החל ממשך נסיעה מסויימת או 
ממהירות מסויימת. אם ערך נמדד 
שהתנאים  בגלל  מוצג  לא  עדיין 
יופיעו  הושגו,  לא  עדיין  למדידה 
במקומו קווים כערך כללי. אם אין 
תהיה  לא  תקפים,  מדודים  ערכים 

 .הערכה בצורת סימון צבעוני

תיבת מלל לבקרת בדיקות
תיבת  בצורת  מופיעות  הודעות 

מלל לבקרת בדיקות 1.
בקרת 	  הודעות  קיימות  אם 

אותה  בעלות  מרובות  בדיקות 
עדיפות, ההודעות יוצגו לסירוגין 
לאישור  עד  הופיעו,  שהן  בסדר 

הקריאה שלהן.
אם הסימון 2 מוצג באופן פעיל, 	 

ידי  על  קריאתו  את  לאשר  ניתן 
תפקודית  הרב  הבקרה  הטיית 

שמאלה.
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הבדיקות 	 3 בקרת  הודעות 
קשורות דינמית לדפים בתפריט 
נוספות  כלשוניות  האופנוע, 
)121(. ככל שהבעיה נמשכת, 
עוד  ההודעה  את  להציג  ניתן 

ועוד.
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3 התראות, סקירה
התראות, סקירת נורות 

פירושכיתוב בתצוגה חיווי והתראה

התראה לטמפרטורה חיצונית סימון גביש קרח מוצג. 
)60(

נורת ההתראה הכללית 
המפתח-שלט רחוק נמצא מפתח השלט מחוץ לטווח. נדלקת בצבע צהוב. 

)60( מחוץ לטווח
נורת ההתראה הכללית 

נדלקת בצבע צהוב. 
סוללת מפתח השלט רחוק 

נותרה עם 50% קיבול.
החלף את הסוללה במפתח 

)61( השלט רחוק
סוללת מפתח שלט רחוק 

חלשה.
נורת ההתראה הכללית 

המתח באופנוע נמוך מדי מופיע בצבע צהוב. נדלקת בצבע צהוב. 
)61(

מתח האופנוע נמוך.

נורת ההתראה הכללית 
מתח האופנוע קריטי )62(מופיע בצבע אדום. נדלקת בצבע אדום. 

מתח האופנוע קריטי!
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פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה3
נורת ההתראה הכללית 

נורה שרופה )62(הנורה הפגומה מוצגת.נדלקת בצבע צהוב.

קיבול נמוך של סוללת 
מערכת האזעקה. 

סוללת האזעקה למניעת 
)63( גניבה חלשה

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע צהוב. 

סוללת מערכת האזעקה 
פרוקה. 

סוללת האזעקה למניעת 
)63( גניבה פרוקה

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע אדום. 

טמפרטורת נוזל קירור גבוהה 
מדי! 

טמפרטורת נוזל קירור גבוהה 
)64( מדי

התראת זיהום פליטה )64(מיחזור גזי הפליטה השתבש. נורת החיווי לתקלה נדלקת. 

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע צהוב. 

אין תקשורת עם בקרת 
בקרת המנוע כשלה )65(המנוע. 

נורת ההתראה הכללית 
המנוע פועל בתצורת חירום תקלה בבקרת המנוע. נדלקת בצבע צהוב. 

)65(
נורת ההתראה הכללית 

מהבהבת בצבע צהוב. 
תקלה חמורה בבקרת 

המנוע! 
תקלה חמורה בבקרת המנוע 

)65(
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3 פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה

נורת ההתראה הכללית 
מופיע בצבע צהוב.נדלקת בצבע צהוב. 

לחץ האוויר בצמיג נמצא 
בטווח הערכים המותרים 

)67(
לחץ האוויר בצמיג אינו תואם 

לערך שנקבע

נורת ההתראה הכללית 
מופיע בצבע אדום. מהבהבת בצבע אדום. 

לחץ האוויר בצמיג נמצא 
מחוץ לטווח הערכים המותרים 

)67(
לחץ האוויר בצמיג אינו תואם 

לערך שנקבע
בקרת לחץ בצמיג. אובדן 

לחץ.

 "---“)68( תקלת תמסורת

נורת ההתראה הכללית 
תקלת חיישן או תקלת “---" נדלקת בצבע צהוב. 

)69( מערכת
נורת ההתראה הכללית 

סוללת החיישן ללחץ האוויר סוללת חיישן RDC חלשה. נדלקת בצבע צהוב. 
)69( בצמיג חלשה
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פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה3

חיישן נפילה פגום )70(תקלת חיישן נפילה.

כשל בקריאת חירום*.
* אם קיים

תפקוד קריאת חירום מוגבל 
)70(

ניטור רגלית צד פגום )70(ניטור רגלית צד פגום.

 ABS נורת חיווי והתראה
מהבהבת. 

אבחון עצמי של מערכת ה- 
)39( לא הושלם ABS

 ABS נורת חיווי והתראה
מערכת ה- ABS מנוטרלת מופסק! נדלקת. 

)70(

מערכת ה- ABS מנוטרלת.

 ABS נורת חיווי והתראה
תקלת 71( ABS(זמינות ABS מוגבלת! נדלקת. 

 ABS נורת חיווי והתראה
תקלת 71( ABS(תקלת ABS! נדלקת. 
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3 פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה
 ABS נורת חיווי והתראה

תקלת 71( ABS Pro(תקלת ABS PRO!נדלקת. 

 ASC נורת חיווי והתראה
פעולת מערכת 40( ASC(מהבהבת במהירות. 

 ASC נורת חיווי והתראה
מהבהבת באיטיות. 

אבחון עצמי של מערכת ה- 
)40( לא הושלם ASC

 ASC נורת חיווי והתראה
מערכת ה- ASC מופסקת מופסק! נדלקת. 

)72(

בקרת אחיזה מנוטרלת.

 ASC נורת חיווי והתראה
תקלת 72( ASC(תקלת בקרת אחיזה!נדלקת. 

 DTC נורת חיווי והתראה
פעולת מערכת 40( DTC(מהבהבת במהירות. 
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פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה3
 DTC נורת חיווי והתראה

מהבהבת באיטיות. 
אבחון עצמי של מערכת ה- 

)40( לא הושלם DTC
 DTC נורת חיווי והתראה

מערכת ה- DTC מופסקת מופסק! נדלקת. 
)73(

בקרת אחיזה מנוטרלת.

 DTC נורת חיווי והתראה
תקלת 73( DTC(תקלת בקרת אחיזה!נדלקת. 

נורת ההתראה הכללית 
נדלקת בצבע צהוב.

כוונון לא תקין של תמוכת 
תקלת 74( DESA(קפיץ!

מפלס הדלק הגיע לכמות 
הרזרבית. היכנס בהקדם 

לתחנת דלק.
מפלס הדלק ירד לכמות 

)74( הרזרבית

לא משולב הילוך )75(חיווי ההילוך מהבהב. 
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3 פירושכיתוב בתצוגה נורות חיווי והתראה
נורת החיווי לאיתות הפניה 

מהבהבת בצבע ירוק.
מערכת אורות המצוקה 

)75( מופעלת
נורת החיווי לאיתות הפניה 

מהבהבת בצבע ירוק.

הגיע מועד הטיפול )75(מופיע בצבע לבן.

הגיע מועד הטיפול!

נורת ההתראה הכללית 
מועד הטיפול חלף )76(מופיע בצבע צהוב.נדלקת בצבע צהוב.

חריגה במועד הטיפול!



60

חיווי
ת 

נורו

טמפרטורת סביבה3
מופיעה  הסביבה  טמפרטורת 

.TFT -בשורת המצב של צג ה
עצירה,  במצב  נמצא  כשהאופנוע 
שגיאה  לגרום  יכול  המנוע  חום 
בקריאת טמפרטורת הסביבה. אם 
המידה,  מעל  משפיע  המנוע  חום 
באופן  הערך,  במקום  קווים  יופיעו 

זמני.
הסביבה  טמפרטורת  אם 
לערך  מתחת  אל  יורדת 
קיימת  הבאה,  המגבלה 

סכנה לקרח שחור.

לטמפרטורת  מגבלה  ערך 
הסביבה 

3°C לערך
עם ירידת הטמפרטורה אל מתחת 
הסביבה  טמפרטורת  זה,  לערך 
שלג  פתית  סימון  עם  יחד  מוצגת 

.TFT -בשורת המצב, בצג ה

התראת טמפרטורת חיצונית
סימון גביש קרח מוצג.

סיבה אפשרית:
על  הנמדדת  האוויר  טמפרטורת 

.3°C -פני האופנוע נמוכה מ

 אזהרה
גם  ישימה  שחור  קרח  סכנת 

3°C מעל
סכנת תאונה

זהירות 	  משנה  תמיד  נקוט 
זכור  נמוכות;  כשהטמפרטורות 
של  מיוחדת  סכנה  שקיימת 
גבי  על  שחור  קרח  היווצרות 

 .גשרים וכשהכביש מוצל
היטב 	  וחשוב  בזהירות  רכוב 

מבעוד מועד.
נמצא  רחוק  השלט  מפתח 

מחוץ לטווח 
 	OE עם רכיבה ללא מפתח

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

לטווח.  מפתח השלט מחוץ 
אין  המנוע.  את  תדומם  אל 
מחדש  להתניע  אפשרות 

את המנוע.
סיבה אפשרית:

בין  משובשת  תקשורת 
למערכת  רחוק  השלט  מפתח 

האלקטרונית של המנוע.
במפתח 	  הסוללה  את  בדוק 

השלט רחוק.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
במפתח 	  הסוללה  את  החלף 

.)83( השלט רחוק
הרזרבי 	  במפתח  השתמש 

להשלמת הנסיעה.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
רחוק 	  השלט  במפתח  הסוללה 

אבד  שהמפתח  או  פרוקה 
.)82(
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3 אם תיבת מלל לבקרת בדיקות 	 
הרכיבה,  במהלך  מופיעה 
הישאר רגוע. אתה יכול להמשיך 

ברכיבה; המנוע לא ידומם.
השלט 	  מפתח  להחלפת  דאג 

במוסך  עדיף  הפגום,  רחוק 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

 .BMW לאופנועי
במפתח  הסוללה  את  החלף 

השלט רחוק
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע צהוב.
סוללת מפתח השלט רחוק 
אין  קיבול.   50% עם  נותרה 

שיבוש תפקודי.
רחוק  שלט  מפתח  סוללת 
חלשה. תפקוד נעילה מרכזית 

מוגבל. החלף סוללה.

סיבה אפשרית:
הסוללה המובנית במפתח השלט 	 

משמעותי  חלק  איבדה  רחוק 
מהקיבול המקורי שלה. אין ערובה 
השלט  שמפתח  הזמן  למשך 

רחוק יוכל להישאר פעיל.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
במפתח 	  הסוללה  את  החלף 

.)83( השלט רחוק
המתח באופנוע נמוך מדי

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
מופיע בצבע צהוב.

מתח האופנוע נמוך.
שאינם  צרכנים  הפסק 

חיוניים.

 אזהרה
תקלה במערכות האופנוע

סכנת תאונה

 	 .אל תמשיך ברכיבה
המצבר לא ייטען.

המערכת  ברכיבה,  תמשיך  אם 
האלקטרונית של האופנוע תגרום 

לפריקת המצבר.

 הערה
הנתיך של וסת המתח באלטרנטור 
וולט   12 מצבר  אם  להישרף  יכול 
אם  או  כהלכה,  שלא  מותקן 
בעת  )לדוגמה  מוחלפים  ההדקים 
 .)שימוש באמצעי עזר להתנעה

סיבה אפשרית:
בהנעת  או  באלטרנטור  פגם 
תקין  אינו  המצבר  האלטרנטור. 
של  המתח  וסת  שנתיך  או 

האלטרנטור נשרף.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי



62

חיווי
ת 

נורו

מתח האופנוע קריטי3
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע אדום.
מופיע בצבע אדום.

קריטי!  האופנוע  מתח 
את  בדוק  הופסקו.  צרכנים 

מצב המצבר.

 אזהרה
תקלה במערכות האופנוע

סכנת תאונה
 	 .אל תמשיך ברכיבה

תמשיך  אם  ייטען.  לא  המצבר 
ברכיבה, המערכת האלקטרונית של 

האופנוע תגרום לפריקת המצבר.

 הערה
הנתיך של וסת המתח באלטרנטור 
וולט   12 מצבר  אם  להישרף  יכול 
אם  או  כהלכה,  שלא  מותקן 

בעת  )לדוגמה  מוחלפים  ההדקים 
 .)שימוש באמצעי עזר להתנעה

סיבה אפשרית:
בהנעת  או  באלטרנטור  פגם 
תקין  אינו  המצבר  האלטרנטור. 
של  המתח  וסת  שנתיך  או 

האלטרנטור נשרף.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
נורה שרופה

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

הנורה הפגומה מוצגת:

תקלת אור דרך!

פניה  איתות  בפנס  תקלה 
קדמי שמאלי! או

תקלה בפנס איתות פניה קדמי ימני!
בפנס  מעבר  באור  תקלה 

הראשי!
קדמי  מתאר  באור  תקלה 

שמאלי!
 	OE עם תאורת רכיבת יום

יום!  רכיבת  בתאורת  תקלה 


תקלה באור חניה אחורי!

תקלה באור בלימה!

פניה  איתות  בפנס  תקלה 
אחורי שמאלי! או

תקלה בפנס איתות פניה אחורי ימני!
לוחית  בתאורת  תקלה 

רישוי!
מורשה 	  במוסך  לבדיקה  דאג 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
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3  אזהרה
בתנועה  נראה  אינו  האופנוע 

כתוצאה מתקלה באורות
סכנה בטיחותית

בהקדם 	  שרופות  נורות  החלף 
ערכה  תמיד  החזק  האפשרי; 
חליפיות,  נורות  של  שלמה 

 .במידת האפשר
סיבה אפשרית:

נורה שרופה.
בדוק בראיה כדי לוודא שהנורה 	 

שרופה.
ואור 	  מעבר  לאור  נורה  החלפת 

.)206( דרך בפנס הראשי
החניה 	  באור  נורה  החלפת 

.)208(
החלפת נורת LED באור הבלימה 	 

.)209( ובאור האחורי
איתות 	  בפנסי  נורות  החלפת 

והאחוריים  הקדמיים  הפניה 
.)209(

 	OA ראשיים LED עם פנסי עזר
הראשי 	  בפנס  נורה  החלפת 

.)212( הנוסף
סוללת האזעקה למניעת גניבה 

חלשה 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

סוללת  של  נמוך  קיבול 
אין  האזעקה.  מערכת 
הגבלות. קבע פגישה במוסך 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

 הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
סיבה אפשרית:

במערכת  המובנית  הסוללה 
האזעקה למניעת גניבה איבדה חלק 

משמעותי מהקיבול המקורי שלה.

שמערכת  הזמן  למשך  ערובה  אין 
תוכל  גניבה  למניעת  האזעקה 
להישאר פעילה במקרה של ניתוק 

מצבר האופנוע.
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
סוללת האזעקה למניעת גניבה 

פרוקה 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

האזעקה  מערכת  סוללת 
אזעקה  צופר  אין  פרוקה. 
במוסך  פגישה  קבע  עצמאי. 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

 הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
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סיבה אפשרית:3
הסוללה המובנית במערכת האזעקה 
למניעת גניבה איבדה את כל הטעינה 
למשך  ערובה  אין  שלה.  המקורית 
למניעת  האזעקה  שמערכת  הזמן 
של  במקרה  פעילה  תהיה  גניבה 

ניתוק מצבר האופנוע.
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
גבוהה  קירור  נוזל  טמפרטורת 

מדי
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע אדום.
קירור  נוזל  טמפרטורת 
גבוהה מדי! בדוק את מפלס 
לרכוב  המשך  הקירור.  נוזל 
בעומס חלקי כדי לקרר את המנוע.

 שים לב
רכיבה עם מנוע שהתחמם יתר 

על מידה

נזק למנוע
חובה להקפיד על עמידה במידע 	 

 .שלהלן
סיבה אפשרית:

מפלס נוזל הקירור נמוך מדי.
הקירור 	  נוזל  מפלס  בדיקת 

.)193(
אם מפלס נוזל הקירור נמוך מדי:

הקירור 	  נוזל  מפלס  השלמת 
.)194(

סיבה אפשרית:
גבוהה  הקירור  נוזל  טמפרטורת 

מדי.
בתחום 	  רכוב  האפשר,  במידת 

עומס חלקי, על מנת לקרר את 
המנוע.

את 	  דומם  תנועה,  בעומסי 
מתג  את  השאר  אך  המנוע, 
שמאוורר  כך  פתוח,  ההתנעה 

המצנן ימשיך לפעול.

הקירור 	  נוזל  טמפרטורת  אם 
תכופות,  לעתים  מדי  גבוהה 
בהקדם  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
התראת זיהום בפליטה

נורת החיווי לתקלה נדלקת.

מיחזור גזי הפליטה השתבש. 
מורשה  במוסך  לבדיקה  דאג 
מומלץ  התחבורה,  משרד 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

מערכת בקרת המנוע איבחנה תקלה 
המשפיעה על פליטת מזהמים.

דאג לתיקון התקלה במוסך מורשה 	 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
דלק  מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW מוטורס לאופנועי
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3 ברכיבה;  « להמשיך  יכול  אתה 
יותר  גבוהה  המזהמים  פליטת 

מערכי הסף.
תקלת בקרת המנוע

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

אין תקשורת עם בקרת המנוע. 
מערכות מרובות מושפעות.

מורשה  למוסך  בזהירות  רכוב 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
תפעול  בתצורת  נמצא  המנוע 

חירום
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע צהוב.
ניתן  המנוע.  בבקרת  תקלה 
רכוב  ברכיבה.  להמשיך 
מורשה  למוסך  בזהירות 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי

 אזהרה
חריגים  הרכיבה  מאפייני 
כשהמנוע פועל בתצורת חירום

סכנת תאונה
 	 .הימנע מהאצה חדה ומעקיפה

סיבה אפשרית:
איבחנה  המנוע  בקרת  מערכת 
המנוע  חריגים,  במקרים  תקלה. 
אחרת,  להתניע.  ומסרב  מדומם 
המנוע יפעל בתצורת תפעול חירום.

אך 	  לרכוב,  להמשיך  יכול  אתה 
הרגילים  המנוע  שביצועי  זכור 

עלולים לא להיות זמינים.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
תקלה חמורה בבקרת המנוע

הכללית  ההתראה  נורת 
מהבהבת בצבע צהוב.

תקלה חמורה בבקרת המנוע! 
נזק  ברכיבה.  להמשיך  ניתן 

במוסך  לבדיקה  דאג  למנוע  אפשרי 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

 אזהרה
תפעול  בעת  למנוע  נזק 

בתצורת חירום
סכנת תאונה

מהאצה 	  הימנע  באיטיות,  רכוב 
חדה ומעקיפה.

להובלת 	  דאג  האפשר,  במידת 
התקלה  ולתיקון  האופנוע 
בהקדם האפשרי במוסך מורשה 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
 .BMW דלק מוטורס לאופנועי

סיבה אפשרית:
איבחנה  המנוע  בקרת  יחידת 
תקלה אשר עלולה לגרום תקלות 
נמצא  המנוע  חמורות.  משניות 

בתצורת תפעול חירום.
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מעומס 	 3 האפשר  ככל  הימנע 
גבוה ומתפעול במהירויות מנוע 

נמוכות.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
ניתן להמשיך ברכיבה, אך הדבר  «

אינו מומלץ.
לחץ אוויר בצמיג

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

של  תפריט  תצוגות  על  נוסף 
והודעות   MY VEHICLE הודעת 
תצוגת  קיימת  בדיקות,  בקרת 
TYRE PRESSURE כדי להציג את 

לחץ האוויר בצמיג:

מתייחסים  שמאל  בצד  הערכים 
ימין  בצד  והערכים  הקדמי  לגלגל 

מתייחסים לגלגל האחורי.
הקיימים  הלחצים  בין  ההפרש 

ללחצי היעד, מוצגים.
ההתנעה,  מתג  פתיחת  עם  מיד 
לחץ  שידור  קווים.  רק  מופיעים 
לאחר  מתחיל  בצמיג  האוויר 
המהירויות  את  עבר  שהאופנוע 

הבאות:

חיישן RDC אינו פעיל

 RDC )חיישן  קמ"ש   30 מינימום 
אינו משדר אות לאופנוע כל עוד 
גבוהה  אינה  האופנוע  מהירות 

מהמהירות המזערית(.
בצמיגים  האוויר  לחצי 
עם   TFT ה-  בצג  מופיעים 
תמיד  והם  טמפרטורה  פיצוי 
האוויר  לטמפרטורת  מתייחסים 

הבאה בצמיגים: 
20°C

מוצג  גם  הצמיג  סימון  אם 
בצבע צהוב או אדום, פירוש 
תקלה.  שקיימת  הוא  הדבר 
סימן  עם  מודגש  הלחץ  הפרש 

קריאה באותו הצבע.
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3 קרוב  המסוים  הערך  אם 
הלחצים  טווח  של  למגבלה 
מלווה  הקריאה  המותר, 
ההתראה  נורת  של  בהדלקה 

הכללית בצבע צהוב.
כפי  בצמיג  הלחץ  אם 
החיישן,  ידי  על  שנקלט 
נמצא מחוץ לטווח הלחצים 
הכללית  ההתראה  נורת  המותר, 

תידלק בצבע אדום.
לחצי  בקרת  אודות  נוסף  למידע 
 ,BMW האוויר בצמיגים של אופנועי
"פרטים  שכותרתו  בפרק  עיין 

.)180( "הנדסיים
לחץ האוויר בצמיג נמצא בטווח 

הערכים המותרים 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
מופיע בצבע צהוב.

אינו  בצמיג  האוויר  לחץ 
בדוק  שנקבע  לערך  תואם 

לחץ אוויר.
סיבה אפשרית:

קרוב  בצמיג  הנמדד  האוויר  לחץ 
למגבלת הטווח המותר.

תקן את לחץ אוויר.	 
בצמיג, 	  הלחץ  תיקון  לפני 

פיצוי  אודות  המידע  את  קרא 
הלחץ,  והתאמת  הטמפרטורה 
"פרטים  שכותרתו  בפרק 

הנדסיים".
» )180( פיצוי טמפרטורה
» )181( התאמת לחץ
את לחצי האוויר הנכונים תמצא  «

במקומות הבאים:
ספר 	  של  האחורית  בכריכה 

הרוכב
 	 TYRE בלוח המכשירים בתצוגה

PRESSURE
סמל מתחת למושב	 

לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ 
לטווח הערכים המותרים 

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
מהבהבת בצבע אדום.

מופיע בצבע אדום.

אינו  בצמיג  האוויר  לחץ 
עצור  שנקבע  לערך  תואם 

מיד! בדוק לחץ אוויר.
בקרת לחץ אוויר בצמיג

אובדן לחץ עצור מיד! בדוק 
לחץ אוויר.
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 אזהרה3
לחץ האוויר בצמיג נמצא מחוץ 

לטווח הערכים המותרים.
במאפייני  ירידה  תאונה,  סכנת 

הרכיבה של האופנוע.
שלך 	  הרכיבה  סגנון  את  התאם 

 .בהתאם
סיבה אפשרית:

הלחץ שנמדד בצמיג נמצא מחוץ 
לטווח הערכים המותרים.

וכדי 	  לנזקים  הצמיג  את  בדוק 
על  לרכוב  ניתן  אם  לוודא 
במצבו  כשהצמיג  האופנוע 

הנוכחי.
האופנוע  על  לרכוב  ניתן  אם 

כשהצמיג במצבו הנוכחי:
לחץ 	  תקן בהקדם האפשרי את 

האוויר בצמיג.
לפני תיקון הלחץ בצמיג, קרא את 	 

המידע אודות פיצוי הטמפרטורה 
והתאמת הלחץ, בפרק שכותרתו 

"פרטים הנדסיים".

» )180( פיצוי טמפרטורה
» )181( התאמת לחץ
את לחצי האוויר הנכונים תמצא  «

במקומות הבאים:
בכריכה האחורית של ספר הרוכב	 
 	 TYRE בלוח המכשירים בתצוגה

PRESSURE
סמל מתחת למושב	 
לנזקים 	  הצמיג  לבדיקת  דאג 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי

 הערה
התראות  את  לנטרל  באפשרותך 
בתצורת  לרכוב  כדי   RDC ה- 

 .רכיבת שטח
אם אינך בטוח אם ניתן לרכוב על 
האופנוע כשהצמיג במצבו הנוכחי:

אל תמשיך ברכיבה.	 
הודע לשירות התקלות.	 

תקלת תמסורת 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

"---“

סיבה אפשרית:
למהירות  הגיע  לא  האופנוע 

.)180( המזערית

חיישן RDC אינו פעיל

 RDC )חיישן  קמ"ש   30 מינימום 
אינו משדר אות לאופנוע כל עוד 
גבוהה  אינה  האופנוע  מהירות 

מהמהירות המזערית(.
התבונן בתצוגת RDC במהירויות 	 

יותר גבוהות.
רק  קיימת  קבועה  תקלה 
ההתראה  נורת  כשגם 

הכללית נדלקת.
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3 במצבים אלה:
במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 

התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
סיבה אפשרית:

אינו   RDC חיישני  של  הרדיו  קשר 
ממוקמות  רדיו  מערכות  תקין. 
הפרעה  גורמות  והן  בסביבה 
 RDC הבקרה  יחידת  בין  לשידור 

לבין החיישנים.
התבונן בתצוגות RDC כשתהיה 	 

באזורים אחרים.
רק  קיימת  קבועה  תקלה 
ההתראה  נורת  כשגם 

הכללית נדלקת.
במצבים אלה:

במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי

תקלת חיישן או תקלת מערכת 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

"---“

סיבה אפשרית:
שאינם  גלגלים  הותקנו  באופנוע 

.RDC מצוידים בחיישני
התקן גלגלים וצמיגים המצוידים 	 

.RDC בחיישני
סיבה אפשרית:

חיישן או שני חיישני RDC כשלו או 
שקיימת תקלה במערכת.

במוסך 	  התקלה  לתיקון  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי

האוויר  ללחץ  החיישן  סוללת 
בצמיג חלשה 

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.

חלשה.   RDC חיישן  סוללת 
התפקוד מוגבל.

דאג לבדיקה במוסך מורשה משרד 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי

 הערה
הודעת שגיאה זו מוצגת לזמן קצר 
רק לאחר השלמת הבדיקות לפני 

 .הרכיבה
סיבה אפשרית:

הסוללה בחיישן לחץ האוויר בצמיג 
אינה עוד בקיבול המקורי.

תפקוד ניטור הלחץ בצמיגים יהיה 
זמין לפרק זמן מוגבל בלבד.
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מורשה 	 3 ממוסך  עצה  בקש 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
תקלה בחיישן הנפילה 

תקלת חיישן נפילה.
דאג לבדיקה במוסך מורשה 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

חיישן הנפילה אינו זמין.
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
תפקוד שיחת חירום מוגבל* 

 	OE עם שיחת חירום חכמה
קבע  חירום.  בשיחת  כשל 
משרד  מורשה  במוסך  פגישה 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 

דלק  מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
.BMW מוטורס לאופנועי

סיבה אפשרית:
ניתן לבצע את שיחת החירום  לא 

.BMW אוטומטית או דרך
עיין במידע אודות אופן תפעול שיחת 	 

.)85( החירום החכמה בעמוד
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
ניטור רגלית צד פגום

כדי  פגום.  צד  רגלית  ניטור 
למנוע קלקול, אל תדומם את 
במוסך  לבדיקה  דאג  המנוע. 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

BMW דלק מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

שלה  החיווט  או  הצד  רגלית  מתג 
פגומים.

מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
.BMW דלק מוטורס לאופנועי

ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 
ABS לא הושלם

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
מהבהבת. 

סיבה אפשרית:
היות  זמין,  אינו   ABS ה-  תפקוד 
יש  הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
לאורך  לפנים  האופנוע  את  להניע 
יהיה  שניתן  כדי  מטרים,  מספר 

לבחון את חיישני הגלגלים.
זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 

עד  זמין  אינו   ABS ה-  שתפקוד 
להשלמת האבחון העצמי.
מערכת ה- ABS מנוטרלת

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 
מופסק!

מערכת ה- ABS מנוטרלת.

* אם קיים
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3 סיבה אפשרית:
.ABS -הרוכב הפסיק את מערכת ה

 	.)100( ABS -הפעלת מערכת ה
 ABS תקלת

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

זמינות ABS מוגבלת!
רכוב  ברכיבה.  להמשיך  ניתן 
משרד  מורשה  למוסך  בזהירות 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה ABS גילתה תקלה. 
תפקוד ה- ABS מוגבל.

אתה יכול להמשיך לרכוב. שים לב 	 
במצבים  מפורט  יותר  מידע  אודות 
לגרום  יכולים  אשר  מסוימים 

.)173( ABS להודעת תקלה של
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
.BMW דלק מוטורס לאופנועי

ABS תקלת
 ABS וההתראה  החיווי  נורת 

נדלקת. 
להמשיך  ניתן   !ABS תקלת 
בזהירות  רכוב  ברכיבה. 
משרד  מורשה  למוסך 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה ABS גילתה תקלה.
זכור 	  לרכוב.  להמשיך  יכול  אתה 

שתפקוד ה- ABS אינו זמין. שים לב 
במצבים  מפורט  יותר  מידע  אודות 
מסוימים אשר יכולים לגרום להודעת 

.)173( ABS תקלה של
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

 ABS PRO תקלת
 	riding modes Pro OE עם

 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

!ABS PRO תקלת

רכוב  ברכיבה.  להמשיך  ניתן 
משרד  מורשה  למוסך  בזהירות 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי
סיבה אפשרית:

גילתה   ABS Pro הבקרה  יחידת 
אינו   ABS Pro ה-  תפקוד  קלה. 

זמין. תפקוד ה- ABS עדיין זמין.
מערכת ה- ABS מסייעת לבלימה 

ברכיבה ישר לפנים בלבד.
יכול להמשיך לרכוב. שים 	  אתה 

מפורט  יותר  מידע  אודות  לב 
יכולים  אשר  מסוימים  במצבים 
 ABS לגרום להודעת תקלה של 

.)173( Pro
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בהקדם 	 3 התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
 ASC פעולת מערכת

 	riding modes Pro OE ללא
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
במהירות.   מהבהבת 
גילתה   ASC ה-  מערכת 
האחורי  בגלגל  יציבות  אי  רמת 
המומנט.  את  להקטין  כדי  ופעלה 
מהבהבת  וההתראה  החיווי  נורת 
לפרק זמן ארוך יותר מזמן פעולת 
לרוכב  מאפשר  זה  מצב   .ASC ה- 
משוב חזותי על משך הפעולה גם 

לאחר הטיפול במצב קריטי.

ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 
ASC לא הושלם 

 	riding modes Pro OE ללא
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
סיבה אפשרית:

כך  הושלם,  לא  העצמי  האבחון 
שתפקוד ה- ASC אינו זמין.

חייב  והאופנוע  לפעול  המנוע  על 
 5 לפחות  של  למהירות  להגיע 
קמ"ש כדי שאבחון ה- ASC יושלם.

זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 
עד  זמין  אינו   ASC ה-  שתפקוד 

להשלמת האבחון העצמי.
מערכת ה- ASC מופסקת

 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

 	OE עם קישוריות
מופסק!

 	OE עם קישוריות
בקרת אחיזה מנוטרלת.

סיבה אפשרית:
ה-  מערכת  את  הפסיק  הרוכב 

.ASC
 	riding modes Pro OE ללא
 	 ASC ה-  תפקוד  הפעלת 

.)102(
 ASC תקלת

 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

ניתן  אחיזה!  בקרת  תקלת 
רכוב  ברכיבה.  להמשיך 
מורשה  למוסך  בזהירות 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
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3 סיבה אפשרית:
יחידת הבקרה ASC גילתה תקלה. 

תפקוד ה- ASC אינו זמין יותר. 
זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 

זמין.  אינו   ASC ה-  שתפקוד 
זכור את המידע המפורט אודות 
לגרום  יכולים  אשר  המצבים 

.)175( ASC תקלת
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
 DTC פעולת

 	riding modes Pro OE עם
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת במהירות. 
אי  רמת  גילתה   DTC ה-  מערכת 
כדי  ופעלה  האחורי  בגלגל  יציבות 
החיווי  נורת  להקטין את המומנט. 
זמן  לפרק  מהבהבת  וההתראה 
 .DTC ה-  פעולת  מזמן  יותר  ארוך 
משוב  לרוכב  מאפשר  זה  מצב 

חזותי על משך הפעולה גם לאחר 
הטיפול במצב קריטי.

ה-  מערכת  של  עצמי  אבחון 
DTC לא הושלם 

 	riding modes Pro OE עם
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
סיבה אפשרית:

אבחון עצמי של מערכת ה- 
DTC לא הושלם

היות  זמין,  אינו   DTC תפקוד 
הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
למהירות  להגיע  חייב  )האופנוע 
פועל  מזערית מוגדרת עם מנוע 
הגלגל  מהירות  שחיישני  כדי 

ייבדקו: לפחות 5 קמ"ש(
זכור 	  בזהירות.  לנסוע  התחל 

עד  זמין  אינו   DTC ה-  שתפקוד 
להשלמת האבחון העצמי.

מערכת ה- DTC מופסקת 
 	riding modes Pro OE עם

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

 	OE עם קישוריות
מופסק!

בקרת אחיזה מנוטרלת.

סיבה אפשרית:
ה-  מערכת  את  הפסיק  הרוכב 

.DTC
 	 DTC ה-  מערכת  הפעלת 

.)104(
 DTC תקלת

 	riding modes Pro OE עם
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

נדלקת. 
ניתן  אחיזה!  בקרת  תקלת 

להמשיך ברכיבה.
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מורשה 3 למוסך  בזהירות  רכוב 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

יחידת הבקרה DTC גילתה תקלה.
זכור שתפקוד ה- DTC אינו זמין 	 

להגבלות  כפוף  שהתפקוד  או 
מסוימות.

זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 
את המידע המפורט יותר אודות 
לגרום  יכולים  אשר  המצבים 

.)176( DTC תקלת
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

D-ESA תקלת
הכללית  ההתראה  נורת 

נדלקת בצבע צהוב.
תמוכת  של  תקין  לא  כוונון 
קפיץ! ניתן להמשיך ברכיבה. 
רכוב בזהירות למוסך מורשה 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
סיבה אפשרית:

גילתה   DESA הבקרה  יחידת 
תקלה. יתכן שמנגנון כוונון השיכוך 
במצב  הגורם.  הוא  הקפיץ  ו/או 
שיכוך  מדי  יותר  אין  לאופנוע  זה, 
במיוחד  לרכיבה,  נוח  אינו  והוא 
בדרכים משובשות. לחילופין, יתכן 
כוונן  בקפיץ  הראשוני  שהעומס 

בצורה לא נכונה.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

הדלק נצרך עד לכמות הרזרבית
לכמות  הגיע  הדלק  מפלס 
בהדקם  היכנס  הרזרבית. 

לתחנת דלק.

 אזהרה
פעולת מנוע חריגה או הדממת 

המנוע כתוצאה מחוסר דלק
סכנת תאונה, נזק לממיר הקטליטי

הדלק 	  אזילת  עד  תיסע  אל 
 .במיכל

סיבה אפשרית:
מיכל הדלק מכיל לא יותר מכמות 

הדלק הרזרבית.

כמות דלק רזרבית 

3.5 ליטר לערך
 	.)165( תדלוק
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3 הילוך לא עבר תהליך לימוד 
 	Pro OE עם סייען שילוב

חיווי ההילוך מהבהב.

סייען השילוב Pro אינו זמין.
סיבה אפשרית:

 	Pro OE עם סייען שילוב
תהליך  עבר  לא  התמסורת  חיישן 

לימוד מלא.
 	 )N( סרק  הילוך  שלב 

וכשהאופנוע במצב עצירה, הנח 
שניות   10 לפעול למשך  למנוע 

לפחות, עד לימוד הילוך הסרק.
עם 	  ההילוכים  כל  את  שלב 

לפחות  ורכוב  המצמד  הפעלת 
10 שניות בהילוך המשולב.

להבהב  « מתחיל  ההילוך  חיווי 
כשחיישן התמסורת עבר תהליך 

לימוד מוצלח.
יפעל 	   Pro השילוב  סייען 

כמתואר )181( מרגע שחיישן 

תהליך  את  השלים  התמסורת 
הלימוד.

היה 	  לא  הלימוד  תהליך  אם 
התקלה  לתיקון  דאג  מוצלח, 
בהקדם האפשרי במוסך מורשה 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
המצוקה  אורות  מערכת 

מופעלת
הפניה  לאיתות  החיווי  נורת 

מהבהבת בצבע ירוק.
הפניה  לאיתות  החיווי  נורת 

מהבהבת בצבע ירוק.
סיבה אפשרית:

אורות  מערכת  את  הפעיל  הרוכב 
המצוקה.

.)91( הפעלת אורות המצוקה
חיווי לביצוע טיפול

הטיפול  ביצוע  מועד  אם 
מד  וקריאת  התאריך  עבר, 
הטיפול  במועד  המרחק 

נורת  בהידלקות  מלווים  הנדרש 
ההתראה הכללית בצבע צהוב.

תוצג  עבר,  הטיפול  מועד  אם 
הודעה CC בצבע צהוב.

סימני קריאה גם יסבו את תשומת 
הלב שלך לתצוגות הטיפול, לתור 
בתצוגות  שנותר  ולמרחק  לטיפול 
 SERVICE -ו MY VEHICLE תפריט

.REQUIREMENTS

 הערה
יותר  מופיע  הטיפול  מועד  אם 
מחודש לפני תאריך ביצוע הטיפול, 
יש לתקן את התאריך הנוכחי. מצב 
היה  המצבר  אם  לקרות  יכול  כזה 

 .מנותק
הגיע מועד הטיפול 

מופיע בצבע לבן.
דאג  הטיפול!  מועד  הגיע 
מורשה  במוסך  הטיפול  לביצוע 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
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סיבה אפשרית:3
ביצועי  בגלל  הגיע  הטיפול  מועד 

הנהיגה או התאריך.
דאג לטיפול סדיר לאופנוע שלך 	 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
של  « והרכיבה  התפעול  בטיחות 

האופנוע תישאר כפי שהיא.
האופנוע ישמור על ערכו במידה  «

המרבית האפשרית.
מועד הטיפול חלף

הכללית  ההתראה  נורת 
נדלקת בצבע צהוב.
מופיע בצבע צהוב.

חריגה במועד הטיפול! דאג לביצוע 
משרד  מורשה  במוסך  הטיפול 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי

סיבה אפשרית:
ביצועי  בגלל  עבר  הטיפול  מועד 

הנהיגה או התאריך.
דאג לטיפול סדיר לאופנוע שלך 	 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
של  « והרכיבה  התפעול  בטיחות 

האופנוע תישאר כפי שהיא.
האופנוע ישמור על ערכו במידה  «

המרבית האפשרית.
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פתיחת מתג ההתנעה4

סובב את המפתח למצב 1.	 
כל  « ומעגלי  החניה  אורות 

התפקודים מחוברים למתח.
ניתן להתניע את המנוע. «
מבוצעת.  « הרכיבה  לפני  בדיקה 

)156(
»  ABS ה-  של  עצמי  אבחון 

)157( .בתהליך ביצוע
»  ASC ה-  של  עצמי  אבחון 

)158( .בתהליך ביצוע
אורות ליווי

פתח את מתג ההתנעה.	 

נעילת הכידון
עד 	  האחיזה  ידיות  את  סובב 

הסוף שמאלה.

סובב את המפתח למצב 1, תוך 	 
הזזה קלה של הכידון.

וכל  « האורות  ההצתה,  מעגלי 
התפקודים, מופסקים.

מנעול ההגה מאובטח. «
ניתן להוציא את המפתח. «

מתג התנעה/מנעול הגה
מפתחות

מפתחות  שני  מקבל  הלקוח 
התנעה.

אודות  המידע  את  שמור  אנא 
 )EWS( משבת המנוע האלקטרוני 
 .)79( למקרה של אובדן מפתח

מתג ההתנעה, מכסה מיכל הדלק 
כולם  מופעלים  המושב,  ומנעול 

בעזרת אותו מפתח.
 	OA עם מזוודות
 	OA עם מזוודה עליונה

תוכל  בכך,  מעוניין  אתה  אם 
והמזוודה  הצד  שמזוודות  להסדיר 
במנעולים  מצוידות  יהיו  העליונה 
בעזרת  לפתיחה  ניתנים  שגם 

מפתח זה.
משרד  מורשה  למוסך  פנה 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

.BMW לאופנועי
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4 זמן  « לפרק  יידלקו  הצד  אורות 
קצר.

 	OE עם תאורת רכיבת יום
נדלקת  « היום  רכיבת  תאורת 

 .לפרק זמן קצר
 	OA ראשיים LED עם פנסי עזר
הראשיים  «  LED העזר  פנסי 

 .יידלקו לפרק זמן קצר
סגירת מתג ההתנעה

סובב את המפתח למצב 1.	 
האורות מכובים. «
הכידון אינו נעול. «

ניתן להוציא את המפתח. «
נותרים פעילים  « אביזרי החשמל 

לפרק זמן מוגבל.
המצבר  « את  לטעון  ניתן 

באמצעות השקע באופנוע.
משבת אלקטרוני

האופנוע  של  האלקטרוני  התכנון 
מאפשר לו גישה לנתונים השמורים 
באמצעות  ההתנעה,  במפתח 
הממוקמת  טבעתית  אנטנה 
בקרת  יחידת  ההתנעה.  במפתח 
המנוע תאפשר להתניע את המנוע, 

רק אם המפתח מזוהה ו"מאושר".

 הערה
לאותה  המחובר  חלופי  מפתח 
מפתח  מחובר  שבה  טבעת 
הפרעות  לגרום  עלול  ההתנעה, 
ובמקרה  האלקטרונית  למערכת 
התנעת  את  המאפשר  האות  זה, 

המנוע אינו משודר.
החלופי  המפתח  את  תמיד  שמור 

 .בנפרד ממפתח ההתנעה

אם אבד לך מפתח, תוכל לשכפל 
משרד  מורשה  במוסך  חדש 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 
לאופנועי BMW. אם ברצונך לבצע 
שאר  את  להביא  עליך  יהיה  זאת, 

מפתחות האופנוע איתך.
עם  המנוע  את  להתניע  ניתן  לא 
מפתח משוכפל, אך ניתן להפעיל 

מחדש מפתח ששוכפל.
חירום/ מפתחות  לקבל  תוכל 

השירות  במרכזי  רק  נוספים 
 .BMW אופנועי  של  המורשים 
מובנה  חלק  מהווים  המפתחות 
ולכן,  הבטיחות  מערכת  של 
את  לבדוק  מחוייב  השירות  מרכז 
החוקיות של כל הפניות למפתחות 

חלופיים/נוספים.
התנעה ברכיבה ללא 

מפתח 
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
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מפתחות4

 הערה
שלט  עם  למפתח  החיווי  נורת 
חיפוש  כדי  תוך  מהבהבת  רחוק 

אחר מפתח שלט רחוק.
נורת החיווי כבית עם איתור מפתח 

השלט רחוק או מפתח החירום.
זמן  לפרק  כבית  החיווי  נורת 
מבלי  חלף  החיפוש  זמן  אם  קצר 
או  רחוק  שלט  מפתח  שנמצא 

 .מפתח חירום
רחוק  שלט  מפתח  מקבל  הלקוח 

ומפתח חירום.
אודות  המידע  את  שמור  אנא 
 )EWS( משבת המנוע האלקטרוני 
 .)79( למקרה של אובדן מפתח

הדלק  מילוי  מכסה  ההתנעה, 
גניבה  למניעת  האזעקה  ומערכת 
מפתח  באמצעות  כולם  פועלים 
המושב,  מנעול  את  רחוק.  השלט 
הצד  ומזוודות  העליונה  המזוודה 

ניתן לנעול ולשחרר ידנית. 

 הערה
לא ניתן להתניע את האופנוע אם 
נמצא  אינו  רחוק  השלט  מפתח 
בטווח הקליטה )לדוגמה, המפתח 
הצד  ממזוודות  אחת  בתוך  נמצא 

או במזוודה העליונה(.
נותר  רחוק  השלט  מפתח  אם 
מתג  הקליטה,  לטווח  מחוץ 
ההתנעה נסגר לאחר כדקה וחצי, 

כדי לשמור על המצבר.
מומלץ לשמור את מפתח השלט 
בכיס  )לדוגמה  גופך  על  רחוק 
מעיל( ולהחזיק את מפתח החירום 

 .עליך כאמצעי חלופי

טווח השלט רחוק
שלט  מפתח  עם  רכיבה 

רחוק 
 	 OE עם רכיבה ללא מפתח

 1 מטר לערך

נעילת הכידון
דרישות

מפתח  שמאלה.  מסובב  הכידון 
השלט רחוק נמצא בטווח.

לחץ והחזק לחצן 1.	 
תוך  « משתלב  ההגה  מנעול 

השמעת נקישה.
וכל  « האורות  ההצתה,  מעגלי 

התפקודים, מופסקים.
ההגה, 	  מנעול  נעילת  לשחרור 

לחץ קצרות על לחצן 1.
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4 פתיחת מתג ההתנעה
דרישות

מפתח השלט רחוק נמצא בטווח.

להפעלת 	  אופנים  שני  קיימם 
ההצתה.

גרסה 1:
לחץ קצרות על לחצן 1.	 
כל  « ומעגלי  הצד  אורות 

התפקודים מחוברים למתח.
 	OE עם תאורת רכיבת יום
»  .תאורת רכיבת יום מופעלת

 	OA ראשיים LED עם פנסי עזר

ראשיים  «  LED עזר  פנסי 
 .מופעלים

מבוצעת.  « הרכיבה  לפני  בדיקה 
)156 (

»  ABS ה-  של  עצמי  אבחון 
)157( .בתהליך ביצוע

»  ASC ה-  של  עצמי  אבחון 
)158( .בתהליך ביצוע

גרסה 2:
והחזק 	  לחץ  נעול;  מנעול ההגה 

לחצן 1.
מנעול ההגה משתחרר. «
כל  « ומעגלי  החניה  אורות 

התפקודים מחוברים למתח.
מבוצעת.  « הרכיבה  לפני  בדיקה 

)156(
»  ABS ה-  של  עצמי  אבחון 

)157( .בתהליך ביצוע
»  ASC ה-  של  עצמי  אבחון 

)158( .בתהליך ביצוע

סגירת מתג ההתנעה
דרישות

מפתח השלט רחוק נמצא בטווח.

קיימם שני אופנים לניתוק ההצתה.	 
גרסה 1:

לחץ קצרות על לחצן 1.	 
האורות מכובים. «
ההגה(  « )מנעול  האחיזה  ידיות 

אינן נעולות.
גרסה 2:

עד 	  האחיזה  ידיות  את  סובב 
הסוף שמאלה.
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לחץ והחזק לחצן 1.	 4
האורות מכובים. «
מנעול הגה ננעל. «

EWS משבת אלקטרוני
המובנית  האלקטרונית  המערכת 
ניגשת לנתונים השמורים במפתח 
אנטנה  באמצעות  רחוק,  השלט 
האלחוטי.  במנעול  טבעתית 
מתאפשרת  אינה  ההצתה 
הבקרה  יחידת  אשר  עד  להתנעה 
מפתח  את  מזהה  המנוע  של 
לאופנוע  כ"מאושר"  רחוק,  השלט 

שלך.

 הערה
לאותה  המחובר  חלופי  מפתח 
מפתח  מחובר  שבה  טבעת 
הפרעות  לגרום  עלול  ההתנעה, 
ובמקרה  האלקטרונית  למערכת 
התנעת  את  המאפשר  האות  זה, 

המנוע אינו משודר.
החלופי  המפתח  את  תמיד  שמור 
 .בנפרד ממפתח השלט רחוק

רחוק,  שלט  מפתח  לך  אבד  אם 
תוכל לשכפל חדש במוסך מורשה 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 
מנת  על   .BMW לאופנועי  מוטורס 
לשכפל מפתח, עליך להביא איתך 
השייכים  המפתחות  שאר  את 

לאופנוע.
המנוע  את  להתניע  ניתן  לא 
ניתן  אך  משוכפל,  מפתח  עם 
להפעיל מחדש מפתח שלט רחוק 

ששוכפל.
חירום/ מפתחות  לקבל  תוכל 

השירות  במרכזי  רק  נוספים 
 .BMW אופנועי  של  המורשים 
מהווים  רחוק  השלט  מפתחות 
חלק מובנה של מערכת הבטיחות 
ולכן, מרכז השירות מחוייב לבדוק 
הפניות  כל  של  החוקיות  את 

למפתחות חלופיים/נוספים.

רחוק  השלט  במפתח  הסוללה 
פרוקה או שהמפתח אבד

אודות 	  המידע  את  שמור  אנא 
האלקטרוני  המנוע  משבת 
)EWS( למקרה של אובדן מפתח. 

רחוק 	  שלט  מפתח  לך  אבד  אם 
את  להתניע  תוכל  רכיבה,  ביום 
האופנוע בעזרת מפתח החירום.

השלט 	  במפתח  הסוללה  אם 
את  להתניע  ניתן  פרוקה,  רחוק 
ידי הכנסת מפתח  על  האופנוע 
מקופל,  כשהוא  רחוק  השלט 
הטבעתית  האנטנה  לתוך 

שמתחת למושב.
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4  	.)114( הסרת המושב
או 	  החירום  מפתח  את  הכנס 

את מפתח השלט רחוק כשהוא 
מקופל 1 באנטנה הטבעתית 2.

 הערה
חובה להכניס את מפתח החירום 
או את מפתח השלט רחוק במצב 
מקופל, בתוך הפתח של האנטנה 

 .הטבעתית

משך הזמן שבו ניתן להתניע 
את המנוע.

שחרור  תהליך  על  לחזור  יש 
הנעילה אם פרק זמן זה חלף.

30s
בדיקה לפני הרכיבה מבוצעת. «

המפתח זוהה.	 
ניתן להתניע את המנוע.	 
 	.)155( התנעת המנוע

במפתח  הסוללה  את  החלף 
השלט רחוק

דרישות
מגיב  אינו  רחוק  השלט  מפתח 

בגלל שהסוללה חלשה.
הכיתוב !KEYLO מופיע בצג.

החלף את הסוללה.	 
 	OE עם קישוריות

רחוק  שלט  מפתח  סוללת 
נעילה  תפקוד  חלשה. 
החלף  מוגבל.  מרכזית 

 .סוללה
 	 .החלף את הסוללה

לחץ על לחצן 1.	 
לשונית המפתח קופצת החוצה. «

מכסה 	  את  מעלה  כלפי  דחוף 
הסוללה 2.

הסר את הסוללה 3.	 
הישנה 	  הסוללה  את  השלך 

והתקנות  לכל החוקים  בהתאם 
להשליך  תנסה  אל  הישימים; 

סוללות באשפה הביתית.

 שים לב
או  מתאימות  לא  סוללות 

שהוכנסו לא נכון.
נזק לרכיב
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תואמת 	 4 בסוללה  השתמש 
למפרטי היצרן.

וודא 	  הסוללה,  התקנת  בזמן 
 .תמיד שהקוטביות נכונה

הצד 	  עם  הסוללה  את  הכנס 
החיובי כלפי מעלה.

סוג סוללה 

למפתח שלט רחוק לרכיבה ללא 
מפתח

CR 203
הסר את הסוללה 2.	 
האדומה  «  LED ה-  נורית 

מהבהבת בלוח המכשירים.
מוכן  « רחוק  השלט  מפתח 

לשימוש מחדש.

מתג הדממת חירום )מתג 
הדממה מיידי(

)מתג  1 חירום  הדממת  מתג 
הדממה מיידי(

 אזהרה
החירום  הדממת  מתג  הפעלת 

בזמן רכיבה
מנעילת  כתוצאה  נפילה  סכנת 

הגלגל האחורי
הדממת 	  מתג  את  תפעיל  אל 

 .החירום בזמן הרכיבה

מתג  הוא  החירום  הדממת  מתג 
המנוע,  של  מיידית  להדממה 

במהירות ובקלות.

מנוע דומם   A
מצב תפעול רגיל )מנוע פועל(   B

שיחת חירום חכמה* 
 	OE עם שיחת חירום חכמה

* אם קיים
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4 *BMW שיחת חירום עם
חירום  במצב   SOS לחצן  על  לחץ 

בלבד.
 BMW עם  חירום  שיחת  כאשר  גם 
תבצע  המערכת  אפשרית,  אינה 
שיחת חירום למספר חירום ציבורי.
הדבר תלוי ברשת הטלפון הניידת 

ובתקנות הארציות.
להיות  יכולה  אינה  החירום  שיחת 
מובטחת מסיבות טכניות, כתוצאה 
באזורים  לדוגמה  ירודים,  מתנאים 
לטלפונים  קליטה  אין  שבהם 

ניידים.
שפה לשיחת חירום

שפה,  הוקצתה  אופנוע  לכל 
שאליה  השיווק  למדינת  בהתאם 

האופנוע נועד.
מרכז שיחות BMW עונה בשפה זו.

* אם קיים

 הערה
החירום  לשיחת  השפה  שינוי  את 
מורשה  במוסך  רק  לבצע  ניתן 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
לאופנוע  שהוקצתה  השפה 
השפות  מבחר  מתוך  משתנה 
שמהן, הרוכב יכול לבחור לתצוגה 

 .בצג
שיחת חירום ידנית

דרישות
האופנוע  חירום.  שיחת  בוצעה 
ההתנעה  מתג  עצירה.  במצב 

פתוח.

פתח מכסה 1.	 
 	.SOS 2 לחץ קצרות על לחצן
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4

 	 OE עם קישוריות
שיחת  « שידור  עד  הזמן  משך 

מוצג. במשך זמן זה,   1 החירום 
ניתן לבטל את שיחת החירום.

הפעל את מתג הדממת החירום 	 
של המנוע.

הסר את הקסדה.	 
המוקצב,  « הזמן  שחלף  לאחר 

עם  קולית  שיחה  מתבצעת 
.BMW מרכז השיחות של

שהקשר  מציין   1 הקליטה  סימון 
מתקיים.

 	OE עם קישוריות
 .הקשר התקיים

לשירותי 	  מידע  לספק  דאג 
החירום באמצעות המיקרופון 3 

והרמקול 4.
שיחת חירום אוטומטית

האוטומטית  החירום  שיחת 
פתיחת  לאחר  פעילה  החכמה 
אם  תתבצע  והיא  ההתנעה  מתג 

תתרחש נפילה או התנגשות.
שיחת חירום במקרה של נפילה 

לא חמורה
התנגשות 	  או  נפילה  התגלתה 

לא חמורה.
נשמע אות קולי. «
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4

 	 OE עם קישוריות
שיחת  « שידור  עד  הזמן  משך 

מוצג. במשך זמן זה,   1 החירום 
ניתן לבטל את שיחת החירום.

את 	  הסר  האפשר,  במידת 
הקסדה ודומם את המנוע.

מרכז  « עם  קולי  קשר  מתבצע 
.BMW שיחת החירום של

שהקשר  מציין   1 הקליטה  סימון 
מתקיים.

 	OE עם קישוריות
 .הקשר התקיים

פתח מכסה 1.	 
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לשירותי 	 4 מידע  לספק  דאג 
החירום באמצעות המיקרופון 3 

והרמקול 4.
שיחת חירום במקרה של נפילה 

חמורה
התנגשות 	  או  נפילה  התגלתה 

חמורה.
מתבצעת  « החירום  שיחת 

אוטומטית ללא דיחוי.
אורות

אור מעבר בפנס הראשי ואורות 
צד

אורות הצד נדלקים אוטומטית עם 
פתיחת מתג ההתנעה.

 הערה
על  עומס  מהווים  הצד  אורות 
מתג  את  תחזיק  אל  המצבר. 
לזמן  מעל  פתוח  ההתנעה 

 .הדרוש
נדלק  הראשי  בפנס  המעבר  אור 

אוטומטית בתנאים הבאים:

עם התנעת המנוע.	 
מתג 	  עם  נדחף  כשהאופנוע 

התנעה פתוח.

 הערה
כשהמנוע אינו פועל, ניתן להדליק 
מתג  פתיחת  ידי  על  האורות  את 
ההתנעה והפעלת אור הדרך בפנס 
בפנס  איתות  ידי  על  או  הראשי 

 .הראשי
 	OE עם תאורת רכיבת יום

את  להפעיל  ניתן  היום,  בשעות 
אורות הרכיבה ביום כחלופה לאור 

המעבר בפנס הראשי.
ואיתות  הראשי  בפנס  דרך  אור 

בפנס הראשי
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

כדי 	  לפנים   1 מתג  על  לחץ 
בפנס  הדרך  אור  את  להדליק 

הראשי.
משוך מתג 1 לאחור כדי להפעיל 	 

את האיתות בפנס הראשי.
של  ליווי  אור  השהיית  תפקוד 

הפנס הראשי
סגור את מתג ההתנעה.	 
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4

ההתנעה, 	  מתג  סגירת  עם  מיד 
והחזק  לאחור   1 מתג  משוך 
הפעלת  עד  זה  במצב  אותו 

השהיית הליווי בפנס הראשי.
לדקה  « נדלקת  האופנוע  תאורת 

ואז, כבית אוטומטית.
זה 	  בתפקוד  להשתמש  ניתן 

למשל,  האופנוע  החניית  לאחר 
לדלת  הדרך  את  להאיר  כדי 

הבית.
אורות חניה

 	.)79( סגירת מתג ההתנעה

ההתנעה, 	  מתג  סגירת  עם  מיד 
לחץ על לחצן 1 שמאלה והחזק 
הידלקות  עד  זה  במצב  אותו 

אורות החניה.
מתג 	  שוב  את  וסגור  פתח 

ההתנעה, כדי לכבות את אורות 
החניה.

תאורת יום 
 	OE עם תאורת רכיבת יום

תאורת רכיבת יום ידנית
דרישות

אוטומטית  יום  רכיבת  תאורת 
מופסקת.

 אזהרה
היום  רכיבת  אורות  הפעלת 

בשעות החשיכה.
סכנת תאונה

רכיבת 	  באורות  תשתמש  אל 
 .היום בשעות החשיכה

 הערה
בפנס  המעבר  לאור  בהשוואה 
טוב  יותר  להבחין  ניתן  הראשי, 

באופנוע עם אורות רכיבת היום. 
הדבר משפר את הניראות בשעות 

 .היום
 	.)155( התנעת המנוע
 	 A DRL תפקוד  את  הפסק 

בתפריט ההגדרות.
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4 	OE עם קישוריות
 	 ,)settings( ההגדרות  בתפריט 

 Vehicle( האופנוע  הגדרות 
האורות  תפריט   ,)settings
תפקוד  את  הפסק   ,)Lights(
 Auto.( תאורת היום האוטומטית

 .)daytime light

לחץ על לחצן 1 כדי להפעיל את 	 
אורות רכיבת היום.

נורת החיווי לתאורת רכיבת 
היום נדלקת.

הראשי  « בפנס  המעבר  אור 
ואורות הצד הקדמיים כבים.

ובמנהרות: 	  החשיכה  בשעות 
לחץ פעם נוספת על לחצן 1 כדי 
היום  רכיבת  תאורת  את  לכבות 
בפנס  המעבר  אור  את  ולהדליק 
הראשי ואת אורות הצד הקדמיים.

 הערה
אם מדליקים את אור הדרך בפנס 
דלוק,  היום  רכיבת  כשאור  הראשי 
אור רכיבת היום כבה לאחר כשתי 
המעבר  אור  הדרך,  ואור  שניות 

ואורות הצד הקדמיים יידלקו.
הדרך  אור  את  שוב  מפסיקים  אם 
היום  רכיבת  אור  הראשי,  בפנס 
אינו נדלק חזרה באופן אוטומטית, 
אלא יש להפעילו שוב, במידה והוא 

 .נדרש
תאורת רכיבת יום אוטומטית

 אזהרה
אור רכיבת היום האוטומטי אינו 
בא במקום הערכה אישית של 

תנאי התאורה

סכנת תאונה
בתנאי תאורה ירודים, הפסק את 	 

 .אור רכיבת היום האוטומטי

 הערה
לאור  יום  רכיבת  אור  בין  המעבר 
אורות  כולל  הראשי,  בפנס  מעבר 
לביצוע  ניתן  הקדמיים,  הצד 

 .אוטומטי
הפעל את התפקוד A DRL מתוך 	 

.)SETUP( תפריט ההגדרות
 	OE עם קישוריות
 	 ,)settings( ההגדרות  בתפריט 

 Vehicle( האופנוע  הגדרות 
האורות  תפריט   ,)settings
תפקוד  את  הפעל   ,)Lights(
 Auto.( תאורת היום האוטומטית

.)daytime light
נורת החיווי לתאורת רכיבת 

היום נדלקת.
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4 הסביבה  « תאורת  תנאי  אם 
מסוימת,  לרמה  מתחת  יורדים 
הראשי  בפנס  המעבר  אור 
)לדוגמה,  אוטומטית  נדלק 
בתוך מנהרה(. כשמתגלה רמה 
מספקת של תאורת סביבה, אור 

רכיבת היום נדלק מחדש.
רכיבת  לאור  החיווי  נורת 
היום מציינת אם אור רכיבת 

 .היום פעיל
האור  של  ידנית  פעולה 
האוטומטית  כשהמערכת 

מופעלת
לאור 	  הלחצן  על  תלחץ  אם 

היום  רכיבת  אור  היום,  רכיבת 
בפנס  המעבר  ואור  יכבה 
הקדמיים  הצד  ואורות  הראשי 
רוכב  כשאתה  )לדוגמה  יידלקו 
אור  של  והתגובה  במנהרה, 
בתאורת  לשינוי  היום  רכיבת 

הסביבה, משתהה(.

על 	  נוספת  פעם  תלחץ  אם 
יופעל  היום  רכיבת  אור  הלחצן, 
שוב; במילים אחרות, אור רכיבת 
כשרמת  שוב  מופעל  היום 
תאורת הסביבה מספיק גבוהה.

מערכת אורות מצוקה
הפעלת אורות המצוקה

פתח את מתג ההתנעה.	 

 הערה
על  עומס  מהווים  המצוקה  אורות 
באורות  תשתמש  אל  המצבר. 

 .המצוקה מעל לזמן הדרוש

 הערה
פניה  איתות  לחצן  על  תלחץ  אם 
פועלים,  המצוקה  כשאורות 
יופעל  הפניה  איתות  תפקוד 
המצוקה  אורות  תפקוד  במקום 
שחרור  עד  פעיל  יישאר  והוא 
הלחצן. אורות המצוקה מתחילים 

 .להבהב מרגע שחרור הלחצן

לחץ על לחצן 1 כדי להפעיל את 	 
מערכת אורות המצוקה.

מתג ההתנעה יכול להיות במצב  «
סגור.

אורות 	  מערכת  להפסקת 
מתג  את  פתח  המצוקה, 
ולחץ  הצורך  במידת  ההתנעה 

פעם נוספת על לחצן 1.
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פנסי איתות פניה4
הפעלת פנסי איתות הפניה

פתח את מתג ההתנעה.	 

 הערה
מופסקים  הפניה  איתות  פנסי 
רכיבה  זמן  פרק  לאחר  אוטומטית 
הזמן  פרק  את  מוגדרים.  ומרחק 
במוסך  להגדיר  ניתן  והמרחק 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
מורשה  שירות  למרכז  לפנות 
לאופנועי  מוטורס  דלק  מטעם 

 .BMW

כדי 	  שמאלה,   1 לחצן  דחוף 
להפעיל את פנסי איתות הפניה 

השמאליים.
דחוף לחצן 1 ימינה, כדי להפעיל 	 

את פנסי איתות הפניה הימניים.
כדי 	  באמצע   1 הלחצן  את  הצב 

להפסיק את פנסי איתות הפניה.
צג רב תפקודי

בחר את התצוגה העליונה
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

לחץ קצרות על החלק העליון 1 	 
של לחצן MENU כדי לבחור את 

התצוגה בשורה העליונה 3.

הערכים הבאים ניתנים להצגה:
 	)ODO( מד מרחק מצטבר
 	)TRIP 1( 1 מרחק יומי
 	)TRIP 2( 2 מרחק יומי
מרחק יומי אוטומטי:	 

מתאפס   A היומי  המרחק 
 5 לפחות  חלפו  אם  אוטומטית 
התחלף  התאריך  אם  או  שעות 

מרגע סגירת מתג ההתנעה.
כניסה לתפריט הראשי:	 

רק  )מוצג   “SETUP ENTER“
כשהאופנוע במצב עצירה(.
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4 בחר את התצוגה התחתונה

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
לבחור  כדי   MENU לחצן  של   2
התחתונה  בשורה  התצוגה  את 

.4
הערכים הבאים ניתנים להצגה:

 	)RANGE( טווח
 	)CONS 1( תצרוכת ממוצעת
 	)CONS 2( תצרוכת ממוצעת
 	)CONS C( תצרוכת נוכחית
 	)EXTEMP( טמפרטורה חיצונית
קירור 	  נוזל  טמפרטורת 

)ENGTEMP(
 	)SPEED Ø( מהירות ממוצעת

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

 	 )RDC( בדיקת הלחץ בצמיג
 	)VOLTGE( מתח המצבר
 	)RDTIME( זמן רכיבה
 	)DATE( תאריך

איפוס מד מרחק יומי
פתח את מתג ההתנעה.	 
בחר את מד המרחק היומי.	 
מד המרחק היומי הרצוי מוצג. «

העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 
שמד  עד  התפריט  לחצן  של   1

המרחק היומי 3 מתאפס.

תצוגת מד המרחק היומי = 0.0 «
איפוס הערכים הממוצעים

פתח את מתג ההתנעה.	 
על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 

לחצן  של  התחתון  החלק 
תצרוכת  שתופיע  עד   ,MENU
המהירות  או  הממוצעת  הדלק 

הממוצעת.

של 	   2 התחתון  החלק  על  לחץ 
לחצן MENU, עד הערך הממוצע 

4 המוצג יתאפס.
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ערך ממוצע = -- -- -- «4
איפוס משך זמן הרכיבה

פתח את מתג ההתנעה.	 
על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 

 ,MENU החלק התחתון של לחצן
הרכיבה  זמן  משך  שיופיע  עד 

)RDTIME( בצג.

לחץ והחזק את החלק התחתון 	 
שמשך  עד   MENU לחצן  של   2
זמן הרכיבה RDTIME 3 יתאפס.

מתחיל  « הרכיבה  זמן  משך 
בתצוגה 00:00:00

)SETUP( הגדרות
SETUP בחירת

דרישות
האופנוע במצב עצירה.

על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
 ,MENU החלק העליון 1 של לחצן
עד שיופיע SETUP ENTER 3 בצג.

העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 
1 של לחצן MENU כדי להתחיל 

בהגדרות.
לחץ קצרות על החלק העליון 1 	 

את  לבחור  כדי   MENU לחצן  של 
 .SETUP הנתונים הבאים בתפריט

 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה
תפקוד 	  את  אוטומטית  הפעל 

למניעת  האזעקה  מערכת 
סגור  ההתנעה  כשמתג  גניבה, 
את  השאר  או   )DWA ON(
מופסק  האוטומטי  התפקוד 

 .)DWA OFF(
המלצה 	  של  הפסקה/הפעלה 

 ECOSFT OFF הילוך  להעלאת 
.ECOSFT ON או

 	.CLOCK איפוס השעה
 	.DATE כוונון התאריך
תאורת 	  בהירות  עוצמת  כוונון 

 .BRIGHT הרקע בלוח המחוונים
 	OE עם תאורת רכיבת יום
יום 	  רכיבת  תאורת  הפעלת 

אוטומטית A DRL ON או תאורת 
 .A DRL OFF רכיבת יום ידנית

בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 
)RDC( OE

לחץ 	  התראת  תפקוד  הפסק 
מזערי RDC PRO OFF או הפעל 
אותו RDC PRO ON. את התראת 
הלחץ המזערי ניתן להפסיק רק 

 .בתצורת שטח
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4  	.)UNIT( כוונון היחידות
 	.)RESET( איפוס תצוגות
 	 SETUP( יציאה מתצוגת הגדרות

.)EXIT
הגדרות  מתצוגת  יציאה 

)SETUP(
דרישות

ליציאה  אפשרויות  ארבע  קיימות 
מההגדרות.

לחץ והחזק את החלק העליון 1 	 
.MENU של לחצן

» .SETUP ENTER בצג מופיע

לחילופין, בצע לחיצות בזו אחר 	 
זו, על החלק העליון 1 של לחצן 
 SETUP EXIT עד שיופיע ,MENU

בצג.
לחץ והחזק את החלק התחתון 	 

.MENU 2 של לחצן
» .SETUP ENTER בצג מופיע

מתג 	  את  סגור  לחילופין: 
ההתנעה ופתח אותו חזרה.

» .SETUP ENTER בצג מופיע
לחילופין, התחל לרכוב.	 

בתצורה  לתפעול  מהירות 
 .SETUP

10 קמ"ש לכל היותר
תתבטל  «  SETUP התצורה 

ממהירות  יחרוג  כשהאופנוע 
התפעול המותרת.

» .ODO בצג מופיע
קשר  « בלא  יישמרו  ההגדרות  כל 

לצאת  כדי  שנבחרה  לשיטה 
מתצורת ההגדרות.

תאריך ושעה
כוונון השעון

דרישות
האופנוע במצב עצירה.

פתח את מתג ההתנעה.	 
 	.)94( SETUP בחירת
» .SETUP CLOCK בצג מופיע

לכוונון השעות, לחץ והחזק את 	 
.MENU החלק התחתון של לחצן

ספרות השעות 1 מהבהבות. «
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

של לחצן MENU כדי להריץ את 
השעות לפנים.
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לחץ קצרות על החלק התחתון 	 4
של לחצן MENU כדי לחזור שעה 

אחת לאחור.
הרצויה, 	  לשעה  שהגעת  ברגע 

לחץ והחזק את החלק התחתון 
.MENU של לחצן

ספרות הדקות 2 מהבהבות. «
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

של לחצן MENU כדי להריץ את 
הדקות לפנים.

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
של לחצן MENU כדי לחזור דקה 

אחת לאחור.
הדקות 	  לערך  שהגעת  ברגע 

החלק  את  והחזק  לחץ  הרצוי, 
.MENU התחתון של לחצן

ספרות הדקות 2 מפסיקות להבהב. «
בדיקת הכוונון על תצוגת הזמן 3.	 
בכך מסתיים התהליך. «

העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 
.MENU של לחצן

» .SETUP ENTER בצג מופיע

כוונון התאריך
דרישות

האופנוע במצב עצירה.
פתח את מתג ההתנעה.	 
 	.)94( SETUP בחירת
» .SETUP DATE בצג מופיע

לחץ והחזק את החלק התחתון 	 
.MENU של לחצן

היום 1 מהבהב בצג. «
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

של לחצן MENU כדי להריץ את 
התאריך לפנים.

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
יום  לחזור  כדי   MENU לחצן  של 

אחד לאחור.
הרצוי, 	  לתאריך  שהגעת  ברגע 

לחץ והחזק את החלק התחתון 
.MENU של לחצן

החודש 2 מהבהב. «
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

של לחצן MENU כדי להריץ את 
החודש לפנים.

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
לחזור  כדי   MENU לחצן  של 

חודש אחד לאחור.
הרצוי, 	  לחודש  שהגעת  ברגע 

לחץ והחזק את החלק התחתון 
.MENU של לחצן

השנה 3 מהבהבת. «
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

של לחצן MENU כדי להריץ את 
השנים לפנים.
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4 לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
של לחצן MENU כדי לחזור שנה 

אחת לאחור.
הרצויה, 	  לשנה  שהגעת  ברגע 

לחץ והחזק את החלק התחתון 
.MENU של לחצן

השנה 3 אינה מהבהבת יותר. «
בכך מסתיים התהליך. «

העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 
.MENU של לחצן

» .SETUP ENTER בצג מופיע
הרב  בצג  כלליות  הגדרות 

תפקודי
הרקע  תאורת  בהירות  כוונון 

בלוח המכשירים
דרישות

האופנוע במצב עצירה.
פתח את מתג ההתנעה.	 
 	.)94( SETUP בחירת
על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 

 ,MENU לחצן  של  העליון  החלק 
עד שיופיע SETUP BRIGHT בצג.

על 	  זו  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
לחצן  של   2 התחתון  החלק 
MENU עד קבלת בהירות תאורת 

הרקע הרצויה.
העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 

לצאת  כדי   MENU לחצן  של   1
.SETUP מתפריט

» .SETUP ENTER בצג מופיע
כוונון היחידות

דרישות
האופנוע במצב עצירה.

פתח את מתג ההתנעה.	 
 	.)94( SETUP בחירת

על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
 ,MENU לחצן  של  העליון  החלק 
 SETUP UNIT ENTER עד שיופיע

בצג.
 	 SETUP התפריט  להפעלת 

החלק  את  והחזק  לחץ   ,UNIT
.MENU התחתון של לחצן

» .SETUP UNIT SPEED בצג מופיע
העליון 	  החלק  על  קצרות  לחץ 

לבחור  כדי   MENU לחצן  של   1
בתפריט  הבאים  הנתונים  את 

.SETUP UNIT
 	 MPH ל-   KMH בין  יחידות  שינוי 

במד המהירות
שינוי יחידות בין KM ל- MI במד 	 

המרחק
 	 L/100, KM/L בין  יחידות  שינוי 

MPG -ו
אוויר 	  לחץ  ניטור  יחידות  שינוי 

KPA -ו BAR, PSI בצמיג מתוך
בין 	  הטמפרטורה  תצוגת  שינוי 

F° -ל C°
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4 	 24 בין  השעה  תבנית  שינוי 
שעות ל- 12 שעות

 	 DMY בין  התאריך  תבנית  שינוי 
MDY -ל

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
הנתון  עד   MENU לחצן  של   2
או  יוצג במד המהירות   3 הרצוי 

במד המרחק.
את 	  להשלים  ברצונך  אם 

אחר  בזו  לחיצות  בצע  הכוונון, 
זו, על החלק העליון 1 של לחצן 
 SETUP UNIT עד שיופיע ,MENU

ENTER בצג.

לחץ והחזק את החלק התחתון 	 
לצאת  כדי   MENU לחצן  של   2

.SETUP UNIT מתפריט
» .SETUP RESET בצג מופיע

אם ברצונך לאפס את הנתונים 	 
לחיצות  בצע  היצרן,  להגדרות 
העליון  החלק  על  זו,  אחר  בזו 
שיופיע  עד   ,MENU לחצן  של   1

SETUP UNIT RESET בצג.
לחץ והחזק את החלק התחתון 	 

2 של לחצן MENU עד שהכיתוב 
RESET 3 יהבהב.

הנתונים אופסו להגדרות היצרן. «

» .SETUP UNIT EXIT בצג מופיע
לחץ והחזק את החלק התחתון 	 

לצאת  כדי   MENU לחצן  של   2
.SETUP UNIT מתפריט

» .SETUP RESET בצג מופיע
SETUP איפוס

פתח את מתג ההתנעה.	 
 	.)94( SETUP בחירת

על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
 ,MENU החלק העליון 1 של לחצן
עד שיופיע SETUP RESET בצג.
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4 לחץ והחזק את החלק התחתון 	 
איפוס  עד   MENU לחצן  של   2

.SETUP

 הערה
את התאריך והשעה ניתן לאפס גם 
לערך ברירת מחדל על ידי שימוש 

 .SETUP RESET בתפקוד
בצג מופיעה השעה 12:00. «

העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 
לצאת  כדי   MENU לחצן  של   1

.SETUP מתפריט
» .SETUP ENTER בצג מופיע

מחשב מובנה עם קישוריות 
 	OE עם קישוריות

בחירת המחשב המובנה
 	.My Vehicle בחר תפריט
שיופיע 	  עד  מימן  לצד  גלול 

 ON-BOARD תפריט  בצג 
.COMPUTER

איפוס המחשב המובנה
 	.)99( בחירת המחשב המובנה
של 	  התחתון  החלק  על  לחץ 

.MENU לחצן
)איפוס 	   Reset all values בחר 

 Reset Individual כל הערכים( או
ואשר  מסוימים(  ערכים  )איפוס 

את בחירה.
הערכים הבאים ניתנים לאיפוס:

Break )הפסקה(	 
Journey )נסיעה(	 
Current )נוכחי(	 
Ø Speed )מהירות ממוצעת(	 
דלק 	  )תצרוכת   .Ø Consump

ממוצעת(
בחירת מחשב הנסיעה

 	.)99( בחירת המחשב המובנה
בצג 	  שיופיע  עד  מימן  לצד  גלול 

 TRIP COMPUTER תפריט 
)מחשב נסיעה יומית(.

איפוס מחשב הנסיעה היומית
 	.)99( בחירת מחשב הנסיעה
של 	  התחתון  החלק  על  לחץ 

.MENU לחצן
)איפוס 	   Autom. Reset בחר 

)איפוס(   Reset או  אוטומטי( 
ואשר את הבחירה.

מערכת מניעת נעילה של 
)ABS( הגלגלים

ABS ניטרול תפקוד
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

 הערה
יש לך אפשרות לנטרל את תפקוד 
 .כשהאופנוע נמצא בתנועה ABS
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4

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   ABS וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

מיד עם לחיצה על לחצן 1, מצבי 
מערכות ASC/DTC ו- ABS מוצגים 

 .ON - כמופעלות
בתחילה, נורת החיווי וההתראה  «

והחזק  לחץ  מצב.  משנה   ASC
החיווי  שנורת  עד   1 לחצן 
את  משנה   ABS וההתראה 
הגדרת  זה,  במקרה  מצבה. 

ASC/DTC אינה משתנה.

 ABS ובהתראה  בחיווי  נורת 
נדלקת.

 	OE עם קישוריות
של   !OFF  - מופסק  אפשרי  מצב 

 .מוצג ABS מערכת
מצב 	  שינוי  עם   1 לחצן  שחרר 

.ABS מערכת
 ABS וההתראה  החיווי  נורת 

נשארת דלוקה.
 	OE עם קישוריות

נשאר   ASC/DTC מערכת  מצב 
ללא שינוי ומצב חדש של מערכת 
לפרק  מוצג  )מופסק(   !ABS OFF

 .זמן קצר
תפקוד ABS מופסק. «

ABS הפעלת תפקוד

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   ABS וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

1, מצבי  מיד עם לחיצה על לחצן 
מערכות ASC/DTC ו- ABS מוצגים 

 .!OFF - כמופסקות
 ABS ההתראה  החיווי  נורת 
העצמי  האבחון  אם  כבית; 
לא הושלם, הנורה מתחילה 

להבהב.
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4  	OE עם קישוריות
של   ON  - מופעל  אפשרי  מצב 

 .מוצג ABS מערכת
מצב 	  שינוי  עם   1 לחצן  שחרר 

.ABS מערכת
 ABS וההתראה  החיווי  נורת 
ממשיכה  או  כבויה  נשארת 

להבהב.
 	OE עם קישוריות

נשאר   ASC/DTC מערכת  מצב 
ללא שינוי ומצב חדש של מערכת 
ABS ON )מופעל( מוצג לפרק זמן 

 .קצר
תפקוד ABS מופעל. «

יש לך אפשרות לסגור את מתג 	 
ההתנעה ולפתוח אותו שוב.

אירעה תקלת ABS אם נורת 
 ABS וההתראה  החיווי 
מאיץ  כשהאופנוע  נדלקת 
מהמהירות  החורגת  למהירות 
המזערית המופיעה להלן, לאחר 
ונפתח  נסגר  התנעה  שמתג 

מחדש.
10 קמ"ש לפחות

אוטומטית  יציבות  בקרת 
)ASC(

 ASC ניטרול תפקוד
 	riding modes Pro OE ללא
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

 הערה
את  לנטרל  אפשרות  לך  יש 
נמצא  כשהאופנוע   ASC תפקוד 

 .בתנועה

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   ASC וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

 ,1 לחצן  על  לחיצה  לאחר  מיד 
)מופעל(   ASC ON מערכת  מצב 
 ABS מערכת  של  הנוכחי  והמצב 

 .מוצגים
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

נדלקת. 
 	OE עם קישוריות

של   !OFF  - מופסק  אפשרי  מצב 
 .מוצג ASC מערכת
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מצב 	 4 שינוי  עם   1 לחצן  שחרר 
.ASC מערכת

 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
נשארת דלוקה. 

 	OE עם קישוריות
 !OFF - מצב אפשרי חדש מופסק
זמן  ASC מוצג לפרק  של מערכת 
נשאר   ABS מערכת  מצב  קצר. 

 .ללא שינוי
תפקוד ASC מופסק. «

ASC הפעלת תפקוד
 	riding modes Pro OE ללא

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   ASC וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

 ,1 לחצן  על  לחיצה  לאחר  מיד 
ASC OFF! )מופסק(  מצב מערכת 
 ABS מערכת  של  הנוכחי  והמצב 

 .מוצגים
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
והיא  יותר  דולקת  אינה 
אם  להבהב  מתחילה 

האבחון העצמי לא הושלם.
 	OE עם קישוריות

של   ON  - מופעל  אפשרי  מצב 
 .מוצג ASC מערכת

שחרר לחצן 1 עם שינוי המצב.	 
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 
ממשיכה  או  כבויה  נשארת 

להבהב.
 	OE עם קישוריות

 ON  - מופעל  חדש  אפשרי  מצב 
זמן  ASC מוצג לפרק  של מערכת 
נשאר   ABS מערכת  מצב  קצר. 

 .ללא שינוי
תפקוד ASC מופעל. «

יש לך אפשרות לסגור את מתג 	 
ההתנעה ולפתוח אותו שוב.
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4 אירעה תקלת ASC אם נורת 
 ASC וההתראה  החיווי 
מאיץ  כשהאופנוע  נדלקת 
מהמהירות  החורגת  למהירות 
המזערית המופיעה להלן, לאחר 
ונפתח  נסגר  ההתנעה  שמתג 

מחדש. 
5 קמ"ש לפחות

בקרת 	  אודות  נוסף  למידע 
בפרק  עיין  אוטומטית,  יציבות 

שכותרתו "פרטים הנדסיים".
»  ?ASC תפקוד  פועל  כיצד 

)174(
בקרת אחיזה דינמית 

 )DTC(
 	riding modes Pro OE עם

DTC -הפסקת תפקוד ה
פתח את מתג ההתנעה.	 

 הערה
את  לנטרל  אפשרות  לך  יש 
נמצא  כשהאופנוע   DTC תפקוד 

 .בתנועה

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   DTC וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

 ,1 לחצן  על  לחיצה  לאחר  מיד 
)מופעל(   DTC ON תפקוד  מצב 
 ABS מערכת  של  הנוכחי  והמצב 

 .מוצגים

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
נדלקת. 

 	OE עם קישוריות
של   !OFF  - מופסק  אפשרי  מצב 

 .מוצג DTC תפקוד
שחרר לחצן 1 עם שינוי המצב.	 

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
נשארת דלוקה. 

 	OE עם קישוריות
 !OFF - מצב אפשרי חדש מופסק
זמן  לפרק  מוצג   DTC תפקוד  של 
נשאר   ABS מערכת  מצב  קצר. 

 .ללא שינוי
תפקוד DTC מופסק. «



104

תפעול

4DTC הפעלת תפקוד

עד שנורת 	   1 והחזק לחצן  לחץ 
משנה   DTC וההתראה  החיווי 

את מצבה.
 	OE עם קישוריות

 ,1 לחצן  על  לחיצה  לאחר  מיד 
DTC OFF! )מופסק(  מצב מערכת 
 ABS מערכת  של  הנוכחי  והמצב 

 .מוצגים
 DTC ההתראה  החיווי  נורת 
העצמי  האבחון  אם  כבית; 
לא הושלם, הנורה מתחילה 

להבהב.

 	OE עם קישוריות
של   ON  - מופעל  אפשרי  מצב 

 .מוצג DTC תפקוד
שחרר לחצן 1 עם שינוי המצב.

 DTC וההתראה  החיווי  נורת 
ממשיכה  או  כבויה  נשארת 

להבהב.
 	OE עם קישוריות

 ON  - מופעל  חדש  אפשרי  מצב 
זמן  DTC מוצג לפרק  של מערכת 
נשאר   ABS מערכת  מצב  קצר. 

 .ללא שינוי
תפקוד DTC מופעל. «

יש לך אפשרות לסגור את מתג 	 
ההתנעה ולפתוח אותו שוב.

אירעה תקלת DTC אם נורת 
 DTC וההתראה  החיווי 
מאיץ  כשהאופנוע  נדלקת 
מהמהירות  החורגת  למהירות 
המזערית המופיעה להלן, לאחר 
ונפתח  נסגר  התנעה  שמתג 

מחדש.
5 קמ"ש לפחות

בקרת 	  אודות  נוסף  למידע 
בפרק  עיין  אוטומטית,  יציבות 

שכותרתו "פרטים הנדסיים":
האחיזה?  « בקרת  פועלת  כיצד 

)176(
כוונון מתלה אלקטרוני 

 )D-ESA(
 	 Dynamic ESA OE עם
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4 אפשרויות כוונון
Dynamic ESA )כוונון שלדה ומתלה 
את  לכוונן  לך  אלקטרוני( מאפשר 
שיכוך הגלגל האחורי לתנאי הדרך.
רמות  ושלוש  כוונונים  שלושה 
הקפיץ,  של  ראשונית  להעמסה 

זמינים.
צפיה בכוונוני המתלה

 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
כדי 	   1 לחצן  על  קצרות  לחץ 

לצפות בכוונון הנוכחי.

הרב  בצג  מופיעה  השיכוך  פעולת 
ההעמסה   ;1 באזור  תפקודי, 
מופיעה  הקפיץ  של  הראשונית 

באזור 2.

 	OE עם קישוריות

 ,1 לחצן  על  לחיצה  לאחר  מיד 
לפעולת  והמתלה  השלדה  כוונוני 
הראשונית  וההעמסה   2 השיכוך 

 .של הקפיץ 3 מופיעים בצג
הכוונון מוצג לפרק זמן קצר ואז,  «

נעלם אוטומטית.
כוונון השלדה והמתלה

 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

כדי 	   1 לחצן  על  קצרות  לחץ 
לצפות בכוונון הנוכחי.
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לכוונון השיכוך:4
בצע לחיצות בזו אחר זו על לחצן 	 

שברצונך  הכוונון  שיופיע  עד   ,1
להשתמש יופיע בצג.

 הערה
יש לך אפשרות לכוונן את מאפייני 
נמצא  כשהאופנוע  השיכוך 

 .בתנועה
הכוונונים הבאים זמינים:

כביש 	  לתצורת  שיכוך   :ROAD
נוחה

כביש 	  לתצורת  שיכוך   :DYNA
דינמית

לתצורת 	  שיכוך   :ENDURO
רכיבה  בתצורת  רק  זמין  שטח. 
לשנות  לא  וניתן   ENDURO

הלאה בתצורות רכיבה אלה.

 	OE עם קישוריות
 .חץ הבחירה 4 מופיע בצג

חץ הבחירה 4 נעלם לאחר שינוי  «
המצב.

 	OE עם קישוריות
הכוונונים הבאים זמינים:

ROAD: שיכוך לתצורת כביש נוחה	 
כביש 	  לתצורת  שיכוך   :.Dyna

דינמית
שטח. 	  לתצורת  שיכוך   :Enduro

רכיבה  בתצורת  רק  זמין 
לשנות  לא  וניתן   ENDURO

הלאה בתצורות רכיבה אלה.

 	OE עם קישוריות
אפשרי  אינו  הכוונונים  אחד  אם 
שנבחרה,  הרכיבה  בתצורת 
 Damp. לדוגמה:  הודעה.  תופיע 
 not adjustable in ENDURO riding
ניתן לכוונן את השיכוך  )לא   mode

 )ENDURO בתצורת רכיבה

של  הראשונית  ההעמסה  לכוונן 
הקפיץ:

 	.)155( התנעת המנוע
בצע לחיצות בזו אחר זו על לחצן 	 

שברצונך  הכוונון  שיופיע  עד   ,1
להשתמש יופיע בצג.
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4  הערה
את  לכוונן  אפשרות  לך  אין 
הקפיץ  של  הראשונית  ההעמסה 

 כשהאופנוע נמצא בתנועה
הכוונונים הבאים זמינים:

One-up )רוכב אחד(

)רוכב   One-up with luggage
אחד עם מטען(

)with luggage( Two-up )שני 
רוכבים עם מטען(

 	OE עם קישוריות
אם לא ניתן לבצע את אחד כוונונים, 
 Load הבאה:  ההודעה  תופיע 
 adjustment only avail. Stopped
זמין  הראשונית  ההעמסה  )כוונן 
 .)רק כשהאופנוע במצב עצירה

 	OE עם קישוריות
 .חץ הבחירה 4 מופיע בצג

חץ הבחירה 4 נעלם לאחר שינוי  «
המצב.

כוונוני 	  כל  להשלמת  המתן 
המנגנון לפני תחילת הרכיבה.

ולהעמסה  « לשיכוך  הכוונונים 
בצג  המופיעים  הראשונית 
אם  אוטומטית  מתקבלים 
מסוים  זמן  לפרק  תאפשר 
לחלוף מבלי ללחוץ על לחצן 1.

 	OE עם קישוריות
לפעולת  והמתלה  השלדה  כוונוני 
של  ראשונית  והעמסה   2 שיכוך 
זמן  לפרק  מופיעים   3 הקפיץ 

 .קצר
תצורת רכיבה

שימוש בתצורות הרכיבה
ארבעה  פיתחה   BMW אופנועי 
שלך  לאופנוע  תפעול  תרחישי 
זה  את  לבחור  יכול  אתה  שמהם, 

המתאים למצב שלך:
רכיבה על פני כביש רטוב מגשם.	 
רכיבה על פני כביש יבש.	 
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4 	riding modes Pro OE עם
רכיבה ספורטיבית על פני כביש 	 

יבש.
רכיבה עדינה בשטח.	 

המצערת,  תגובת  בין  ההתאמה 
 ASC/DTC ובקרת   ABS בקרת 

נעשית מיטבית לכל התרחישים.

 הערה
מידע מפורט אודות תצורת שטח, 
שכותרתו  בפרק  למצוא  ניתן 

 ."פרטים הנדסיים"
 	 Dynamic ESA OE עם

ניתן  והמתלה  השלדה  כוונון  את 
לבצע בתרחיש שנבחר.

תצורות  אודות  נוסף  למידע 
שכותרתו  בפרק  עיין  הרכיבה, 

.)178( פרטים הנדסיים״"

בחירת תצורת רכיבה
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

לחץ על לחצן 1.	 

הרכיבה  ותצורת   1 הבחירה  חץ 
הראשונה 2 מופיעים בצג.

 	OE עם קישוריות
הפעילה   2 הרכיבה  תצורת 
הרכיבה  ותצורת  לאחור  מועברת 
הראשונה שניתן לבחור 3 מופיעה 

בצג.
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4 פס הנקודות 4 מציג כמה תצורות 
 .רכיבה זמינות

 שים לב
 )Enduro( הפעלת תצורת שטח

בעת רכיבה על כביש.
סכנת התרסקות כתוצאה מחוסר 
יציבות כשהאופנוע בולם או מאיץ 

ASC או ABS בתחום הבקרה של
השטח 	  תצורת  את  הפעל 

 .לרכיבת שטח בלבד )Enduro(

על 	  זו  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
תצורת  שתופיע  עד   ,1 לחצן 

הרכיבה מתחת לחץ הבחירה.
הרכיבה  תצורות  את  לבחור  ניתן 

הבאות:
כביש 	  פני  על  לרכיבה   :RAIN

רטוב.
כביש 	  פני  על  לרכיבה   :ROAD

יבש.
 	riding modes Pro OE עם
תצורות הרכיבה הבאות זמינות  «

 :בנוסף לבחירה
 	riding modes Pro OE עם

זמינות  הבאות  הרכיבה  תצורות 
בנוסף לבחירה:

על 	  דינמית  לרכיבה   :DYNAMIC
פני כביש יבש.

ENDURO: בעת רכיבת שטח עם 	 
 .צמיגי כביש

עצירה,  « במצב  כשהאופנוע 
מופעלת  שנבחרה  התצורה 

לאחר כשתי שניות.

זה  « שנבחרה  הרכיבה  תצורת 
תחילת  עם  מופעלת  עתה 
הבאים  כשהתנאים  הרכיבה, 

מתקיימים:
ידית המצערת במצב סרק.	 
הבלם אינו מופעל.	 
הרכיבה  « תצורת  הפעלת  לאחר 

החדשה, השעון מופיע שוב בצג.
עם  « שנבחרה  הרכיבה  תצורת 

של  המתאימים  הכוונונים 
 ABS ASC/DTC מאפייני המנוע, 
גם  נשמרות   Dynamic ESA ו- 

לאחר סגירת מתג ההתנעה.
מערכת בקרת שיוט 

 	OE עם בקרת שיוט
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4 Speed Limit( תצוגה בעת כוונון
Info לא פעיל(

מוצג  שיוט  בקרת  של   1 הסימון 
בתצוגה Pure Ride ובשורת המצב 

העליונה.

 Speed Limit( תצוגה בעת כוונון
Info פעיל(

מוצג  שיוט  בקרת  של   1 הסימון 
בתצוגה Pure Ride ובשורת המצב 

העליונה.
הפעלת בקרת השיוט

דרישות
לאחר  רק  זמינה  השיוט  בקרת 

.Enduro שינוי תצורת הרכיבה

החלק את מתג 1 ימינה.	 
מתג 2 פעיל. «

שמירת מהירות הרכיבה

לחץ קצרות לפנים על לחצן 1.	 
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4 כוונון תחום בקרת השיוט

30...210 קמ"ש
בקרת  של  החיווי  נורת 

השיוט נדלקת.
מהירות  « על  שומר  האופנוע 

השיוט הנוכחית והכוונון נשמר.
האצה

לחץ קצרות לפנים על לחצן 1.	 
קמ"ש  «  1 בכ-  גדלה  המהירות 

בכל לחיצה על הלחצן.

והחזק 	  לפנים   1 לחצן  על  לחץ 
אותו במצב זה.

האופנוע מאיץ בצורה חלקה. «
כפי  « נשארת  הנוכחית  המהירות 

לוחצים  לא  אם  ונשמרת  שהיא 
שוב על לחצן 1.

האטה

לחץ על לחצן 1 לאחור.	 
קמ"ש  «  1 בכ-  קטנה  המהירות 

בכל פעם שלוחצים על הלחצן.
והחזק 	  לאחור   1 לחצן  על  לחץ 

אותו במצב זה.
האופנוע מאט ברציפות. «

כפי  « נשארת  הנוכחית  המהירות 
לוחצים  לא  אם  ונשמרת  שהיא 

שוב על לחצן 1.
הפסקת בקרת השיוט

הפעל את הבלמים, המצמד או 	 
ידית המצערת )האץ אל מתחת 
לערך הבסיסי(, כדי להפסיק את 

בקרת השיוט.
השיוט  « בקרת  של  החיווי  נורת 

כבית.
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חזרה למהירות השיוט הקודמת4

כדי 	   1 לחצן  על  קצרות  לחץ 
לחזור למהירות שנשמרה קודם 

לכן.

 הערה
מנטרלת  אינה  המצערת  פתיחת 
אם  השיוט.  בקרת  מערכת  את 
תעזוב את ידית ההאצה, האופנוע 
השיוט  מהירות  עד  רק  יאט 
היה  אם  גם  בזיכרון,  השמורה 
יותר  למהירות  להגיע  בכוונתך 

 .נמוכה

בקרת  של  החיווי  נורת 
השיוט נדלקת.

הפסקת בקרת השיוט

החלק את מתג 1 שמאלה.	 
המערכת מופסקת. «
מתג 2 מנוטרל. «

 )RDC( ניטור הלחץ בצמיג
 	 OE עם קישוריות
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

 )RDC( OE

 	riding modes Pro OE עם

התראה  הפסקת  או  הפעלה 
ללחץ מזערי

דרישות
ניתן  המזערי  ללחץ  ההתראה  את 
בתצורת  רק  להפסיק  או  להפעיל 

.ENDURO הרכיבה
את הלחץ המזערי בצמיגים ניתן 	 

הגעה  עם  חופשי.  באופן  לבחור 
ללחץ  התראה  המזערי,  ללחץ 

מזערי יכולה להיות מוצגת.
Settings, תפריט 	  בחירת תפריט 

.RDC תפריט ,Vehicle Settings
התפקוד 	  את  הפסק  או  הפעל 

)התראה   Target pressure warn
ללחץ יעד(.

ידיות אחיזה בכידון 
מחוממות

 	)OE( עם חימום ידיות אחיזה
הפעלת חימום ידיות האחיזה

 	.)155( התנעת המנוע
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4  הערה
ניתן  האחיזה  בידיות  החימום  את 

 .להפעיל רק כשהמנוע פועל

 הערה
הנגרמת  האנרגיה  צריכת  הגדלת 
יכולה  החימום  הפעלת  ידי  על 
לגרום לפריקת המצבר, אם אתה 
רוכב במהירויות מנוע נמוכות. אם 
ידיות  נמוך, חימום  שיעור הטעינה 
את  להבטיח  כדי  מופסק  האחיזה 

 .כושר ההתנעה של המצבר

על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
 2 החימום  שרמת  עד   ,1 לחצן 
ידיות  חימום  סימון  לפני  תופיע 

האחיזה 3. 
לחמם  ניתן  האחיזה  ידיות  את 
השלישית  הדרגה  דרגות.  בשלוש 
ידיות  של  מהיר  לחימום  נועדה 
לדרגה  לחזור  מומלץ  האחיזה: 
האחיזה  כשידיות  הראשונה, 

התחממו.
65% עוצמת חימום

40% עוצמת חימום

20% עוצמת חימום

דרגת החימום שנבחרה תישמר  «
זמן  פרק  שיחלוף  תאפשר  אם 

מסוים מבלי לבצע שינויים.
 	OE עם קישוריות

על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 
 2 החימום  שרמת  עד   ,1 לחצן 
ידיות  חימום  סימון  לפני  תופיע 

האחיזה 3. 
לחמם  ניתן  האחיזה  ידיות  את 
השלישית  הדרגה  דרגות.  בשלוש 
ידיות  של  מהיר  לחימום  נועדה 



114

תפעול

לדרגה 4 לחזור  מומלץ  האחיזה: 
האחיזה  כשידיות  הראשונה, 

התחממו.
65% עוצמת חימום

40% עוצמת חימום

20% עוצמת חימום

דרגת החימום שנבחרה תישמר  «
זמן  פרק  שיחלוף  תאפשר  אם 

מסוים מבלי לבצע שינויים.
ידיות 	  חימום  את  להפסיק  כדי 

אחר  בזו  לחיצות  בצע  האחיזה, 
ידיות  עד שסימון   1 זו על לחצן 
האחיזה 3 אינו מופיע יותר בצג.

מושב
הסרת המושב

דרישות
המעמד  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.

סובב 	  ההתנעה,  מפתח  בעזרת 
את מנעול המושב 1 ימינה.

נעילת המושב משוחררת. «

לחץ על המושב 2 בכיוון החץ 4 	 
אל מחוץ לנקודות השילוב 3.

 	 5 חץ  בכיוון  המושב  את  הסר 
פני  על  כריות  על  אותו  והנח 

שטח נקי.
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4 התקנת המושב

חץ 	  בכיוון   2 המושב  את  החלק 
4, לתוך נקודות השילוב 3.

בכיוון 	  המושב  על  בחוזקה  לחץ 
חץ 5.

השמעת  « תוך  משתלב  המושב 
נקישה.

ספר הרוכב
אחסון ספר הרוכב

בכיס 	  הרוכב  ספר/י  את  אחסן 
שסופק לך.

מספר 	  הפתוח  הקצה  את  קפל 
פעמים וחזק עד כמה שניתן ואז, 

סגור את הוו ואת הלולאה 1.
אחסן את הכיס בקצה האחורי.	 
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הוראות כלליות5
התראות

 אזהרה
בזמן  חכם  בטלפון  השימוש 

הרכיבה או כשהמנוע פועל
סכנת תאונה

הקשורות 	  לתקנות  תמיד  ציית 
לתעבורה בכביש.

חכם 	  בטלפון  תשתמש  אל 
יישומים  )מלבד  הרכיבה  בזמן 
כגון  תפעול,  דורשים  שאינם 
באמצעות  טלפון  שיחות  ביצוע 

 .)מערכת הדיבורית

 אזהרה
מהכביש  לב  תשומת  הסחת 

ואובדן שליטה
המובנית  המידע  מערכת  תפעול 
הרכיבה  בזמן  תקשורת  והתקני 

עלול להסתיים בסכנת תאונה

הפעל מערכות או התקנים אלה 	 
מאפשר  התעבורה  כשמצב  רק 

זאת.
במידת הצורך, עצור והפעל את 	 

במצב  ההתקנים  או  המערכות 
 .עצירה

תפקודי קישוריות
מדיה,  כוללים  קישוריות  תפקודי 

טלפוניה וניווט.
ניתן  הקישוריות  בתפקודי 
להשתמש אם צג ה- TFT המקושר 
.)128( להתקן קצה נייד ולקסדה

תפקודי  אודות  נוסף  למידע 
לאתר  היכנס  קישוריות, 

.bmw-motorrad.com

 הערה
אם מיכל הדלק נמצא בין ההתקן 
שקישור  יתכן   ,TFT ה-  לצג  הנייד 
אופנועי  מוגבל.  יהיה  הבלוטוס 
BMW ממליצה לאחסן את ההתקן 
בכיס  )לדוגמה,  הדלק  מיכל  מעל 

 .)המעיל שלך

 הערה
יתכן  הנייד,  להתקן  בהתאם 
יהיה  הקישוריות  תפקודי  שהיקף 

 .מוגבל
יישומי אופנועי BMW מקושרים

המקושרים   BMW אופנועי  יישומי 
השימוש  אודות  מידע  כוללים 
מסוימים,  לתפקודים  והאופנוע. 
כגון ניווט, על היישום להיות מותקן 
לצג  ומקושר  הנייד  בהתקן הקצה 
ה- TFT. היישום משמש להתחלת 

הכוונת דרך ולכוונון הניווט.

 הערה
בהתקנים ניידים מסוימים, לדוגמה 
 ,iOS הפעלה  מערכות  עם  אלה 
יישום  את  תחילה  לפתוח  חובה 
לפני  המקושר,   BMW אופנועי 

 .השימוש
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5 עובדות
לעדכן  ניתן   TFT ה-  צג  את 
יתכן  לכן,  הפרסום.  תאריך  לאחר 
והאופנוע שלך יהיה שונה מהמידע 

שסופק בספר הרוכב.
למידע אודות מידע מעודכן, היכנס 

bmw-motorrad.com לאתר

עקרון פעולה
בקרות

על  מופעלת  הצג  תכולת  כל 
ובלחצן   1 ברב-בורר  שימוש  ידי 

.MENU 2
בהתאם לתוכן, התפקודים הבאים 

אפשריים.
תפקודי הרב-בורר

סובב את רב-בורר כלפי מעלה:
מעלה 	  כלפי  הסמן  את  הזז 

ברשימות.
ביצוע כוונונים.	 

הגברת העוצמה.	 
סובב את רב-בורר כלפי מטה:

מטה 	  כלפי  הסמן  את  הזז 
ברשימות.

ביצוע כוונונים.	 
הקטנת העוצמה.	 

הטה את הרב-בורר שמאלה:
הפעל את התפקוד על פי משוב 	 

הפעולה.
הפעל את התפקוד שמאלה או 	 

ימינה.
לאחר 	   View לתפריט  חזור 

הכוונונים.
לרמה 	  שנה  התצוגה,  בתפריט 

אחת למעלה.
התקדם 	   :My Vehicle בתפריט 

בתצוגת תפריט אחת.
הטה את הרב-בורר ימינה:

הפעל את התפקוד על פי משוב 	 
הפעולה.

אשר את הבחירה.	 
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אשר את הכוונונים.	 5
התקדם שלב בתפריט.	 
גלול ימינה ברשימות.	 
התקדם 	   :My Vehicle בתפריט 

בתצוגת תפריט אחת.
MENU תפקודי לחצן

 הערה
מערכת  ידי  על  הניתנות  הוראות 
אם  המלל,  בתיבת  מוצגות  הניווט 

לא נבחר תפריט הניווט.
מוגבל   MENU לחצן  תפעול 

 .זמנית
:MENU לחץ קצרות על לחצן

לרמה 	  שנה  התצוגה,  בתפריט 
אחת למעלה.

בתצוגת רכיבה Pure Ride: שנה 	 
את התצוגה לשורת מידע מצב 

הרוכב.

העליון  החלק  את  והחזק  לחץ 
:MENU של לחצן

בתצוגה 	  בחר   :View בתפריט 
.Pure Ride

בתצוגת רכיבה Pure Ride: שנה 	 
 Navigator -את מוקד התפעול ל

)דפדפן(.
לחצן  על  מטה  קצרות  לחץ 

:MENU
שנה לרמה אחת למטה.	 
לרמה 	  הגעת  אם  תפקוד  אין 

הנמוכה ביותר.
לחץ והחזק MENU כלפי מטה:

האחרון 	  לתפריט  חזרה  שנה 
על  בתפריט,  קודם  שינוי  לאחר 
 MENU ידי לחיצה והחזקת לחצן

כלפי מעלה.

בתפריט  תפעול  הוראות 
הראשי

אם  מציינות  התפעול  הוראות 
ומה  אפשריות,  הדדיות  פעולות 

פעולות אלה. 
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5

מה פשר הוראות התפעול:
הוראת תפעול 1: הגעת לקצה 	 

השמאלי.
לגלול 	  ניתן   :2 תפעול  הוראת 

לצד ימין.
לגלול 	  ניתן   :3 תפעול  הוראת 

כלפי מטה.
לגלול 	  ניתן   :4 תפעול  הוראת 

לצד שמאל.
הוראת תפעול 5: הגעת לקצה 	 

הימני.

בתפריטי  תפעול  הוראות 
משנה

נוסף על הוראות התפעול בתפריט 
לפעולות  הוראות  ישנן  הראשי, 

המשך בתפריטי המשנה.

מה פשר הוראות התפעול:
התצוגה 	   :1 תפעול  הוראת 

מבני.  תפריט  היא  הנוכחית 
תפריט  רמת  מייצג  אחד  סימון 
מציינים  סימונים  שני  משנה. 
או  משנה  תפריט  רמות  שתי 
משתנה  הסימון  צבע  יותר. 
בהתאם לאפשרות לחזור לחלק 

העליון.

לבחור 	  ניתן   :2 תפעול  הוראת 
תפריט משנה אחר.

יותר 	  ישנם   :3 תפעול  הוראת 
פריטים ממה שאפשר להציג.

Pure Ride תצוגת
העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 

.MENU של לחצן
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הפעלה והפסקת תפקודים5

תיבת  יש  מסויימים  לפריטים 
הסימון  תיבת  מלפנים.  סימון 
או  מופעל  התפקוד  אם  מסמנת 
מופסק. סימוני פעולה אחרי פריטי 
מופעל  יהיה  מה  מראים  התפריט 
על ידי הטייה קצרה של הרב-בורר 

לצד ימין.
דוגמאות להפעלה והפסקה:

שהתפקוד 	  מראה   1 סימון 
מופעל.

שהתפקוד 	  מראה   2 סימון 
מופסק.

להפסיק 	  שניתן  מראה   3 סימון 
את התפקוד.

להפעיל 	  שניתן  מראה   4 סימון 
את התפקוד.

כניסה לתפריט הראשי

 	.)121( Pure Ride תצוגת
לחץ קצרות על לחצן 2 כלפי מטה.	 

את התפריטים הבאים ניתן לבחור:
My Vehicle - האופנוע שלי	 
Navigation - ניווט	 
Media - מדיה	 
Telephone - טלפון	 
Settings - הגדרות/כוונונים	 

ימינה 	  בצע לחיצות על לחצן 1 
עד  הרב-בורר,  על  זו  אחר  בזו 

להדגשת פריט התפריט הרצוי.
כלפי 	   2 לחצן  על  קצרות  לחץ 

מטה.

 הערה
לבחור  ניתן   Settings התפריט  את 
במצב  נמצא  כשהאופנוע  רק 

 .עצירה
הזז את הסמן ברשימות.

 	.)122( היכנס לתפריט
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5 למטה 	  התפריט  להזזת 
הרב-בורר  את  סובב  ברשימות, 
כלפי מטה עד שהערך הרצוי   1

מודגש.
למעלה 	  התפריט  להזזת 

הרב-בורר  את  סובב  ברשימות, 
1 כלפי מעלה עד שהערך הרצוי 

מודגש.
אישור בחירה

בחר את הערך הרצוי.	 
 	 1 הרב-בורר  על  קצרות  לחץ 

ימינה.

בחירת התפריט האחרון שהיה 
בשימוש

Pure Ride: לחץ 	  בתצוגת רכיבה 
.MENU והחזק לחצן

התפריט האחרון שהיה בשימוש  «
המודגש  האחרון  הערך  נבחר. 

נבחר.
שינוי מוקד התפקוד

 	OE עם הכנה למערכת ניווט
לעבור  ניתן  מקושר,  הדפדפן  אם 

.TFT -בין תפעול הדפדפן לצג ה
שינוי מוקד התפעול

 	OE עם הכנה למערכת ניווט
 	.)230( חיבור התקן הניווט
 	.)121( Pure Ride תצוגת
העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 

.MENU של לחצן
לדפדפן  « עובר  התפקוד  מוקד 

TFT. ההתקן הפעיל  או לצג ה- 
שורת  של  שמאל  בצד  מסומן 
פעולות  העליונה.  המצב 

להתקן  מתייחסות  התפעול 
התפעול  שמוקד  עד  הפעיל 

משתנה שוב.
» )231( תפעול מערכת הניווט

תצוגות מצב המערכת
באזור  מוצג  המערכת  מצב 
אחד  אם  התפריט,  של  התחתון 

התפקודים הופעל או הופסק.

דוגמה לפשר מצבי המערכת:
 	ASC/ תפקוד   :1 מערכת  מצב 

DTC מופעל.
 	 ABS תפקוד   :2 מערכת  מצב 

מופסק.
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מידע 5 לשורת  התצוגה  שינוי 
מצב הרוכב

דרישות
תצוגת  עצירה.  במצב  האופנוע 

Pure Ride מוצגת.
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
לרכיבה  « החיוני  המידע  כל 

מופיע  ציבוריים  בכבישים 
המחשב  ידי  על   ,TFT ה-  בצג 
להצגה  ניתן  המידע  המובנה. 

בשורת המצב העליונה.
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

מידע אודות בקרת לחץ הצמיג  «
 .יכול גם להיות מוצג

בחר את תוכן שורת מידע מצב 	 
.)125( הרוכב

להציג 	  כדי   1 לחצן  והחזק  לחץ 
.Pure Ride את תצוגת

כדי 	   1 לחצן  על  קצרות  לחץ 
לבחור את הערך בשורת המצב 

העליונה 2.
הערכים הבאים ניתנים להצגה:

מרחק 	  )מד   Odometer Total
מצטבר(

 	 1 יומי  )מרחק   Trip distance 1
נוכחי(

 	 2 יומי  )מרחק   Trip distance 2
נוכחי(

)תצרוכת 	   Current consumption
רגעית( תצרוכת

 Average consumption 1
)תצרוכת ממוצעת 1(

 Average consumption 2
)תצרוכת ממוצעת 2(

Driving time 1 )זמן רכיבה 1(

Driving time 2 )זמן רכיבה 2(

זמן  )פרק   Inactive period 1
לא פעיל 1(

זמן  )פרק   Inactive period 2
לא פעיל 2(

)מהירות   Average speed 1
ממוצעת 1(

)מהירות   Average speed 2
ממוצעת 2(

מחוון כמות דלק

טווח
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5 מצב  מידע  שורת  תוכן  בחירת 
הרוכב

 	 Settings, Display, Status בחר 
)תפריט   line content menu

תכולת שורת המצב(.
הפעל את התצוגות הרצויות.	 
ניתן לעבור בין התצוגות שנבחרו  «

נבחרה  לא  אם  המצב.  בשורת 
תצוגה כלשהיא, יוצג רק הטווח.

ביצוע כוונונים

בחר ואשר את תפריט הכוונונים 	 
הרצוי.

כלפי 	   1 הרב-בורר  את  סובב 
מטה עד שהכוונון הרצוי מודגש.

תפעול, 	  הוראות  קיימות  אם 
הטה את הרב-בורר 1 ימינה.

אם לא קיימות הוראות תפעול, 	 
הטה את הרב-בורר 1 שמאלה.

הכוונון נשמר. «
מידע  הפסקת  או  הפעלה 

הגבלת מהירות
דרישות

או  לדפדפן  מקושר  האופנוע 
 BMW היישום  נייד.  קצה  להתקן 
מותקן   Motorrad Connected

בהתקן הקצה הנייד.
מידע הגבלת מהירות מציג את 	 

המותרת  המרבית  המהירות 
הנוכחית.

תפריט 	  הראשי,  לתפריט  היכנס 
.Display

המידע 	  הפסקת  או  הפעלה 
גבלת מהירות.

Pure Ride תצוגת
תצוגת מהירות מנוע

שנתות 1
תחום מהירות מנוע נמוך 2
עליון/ 3 מנוע  מהירות  תחום 

אדום
מחוג 4
חיווי רציף 5
מנוע:  6 מהירות  תצוגת  יחידת 

1000 סל"ד
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טווח5

תצוגת הטווח 1 מציינת כמה ניתן 
שנותרה  הדלק  כמות  עם  לרכוב 
בסיס  על  במיכל. המרחק מחושב 
וכמות  הממוצעת  הדלק  תצרוכת 

הדלק שנותרה.
כשהאופנוע נשען על רגלית הצד 	 

גורמת  הקלה  הנטיה  זווית  שלו, 
לכך שהחיישן אינו יכול למדוד את 
הסיבה  זו  כהלכה.  הדלק  מפלס 
רק  מחדש  מחושב  שהטווח  לכך 
כאשר רגלית הצד במצב מקופל.

התראה, 	  עם  יחד  מוצג  הטווח 
לכמות  הגיע  שהמפלס  ברגע 

הדלק הרזרבית.

הטווח 	  תדלוק,  עצירת  לאחר 
מחושב מחדש אם כמות הדלק 
במיכל גדולה מהכמות הרזרבית.

נתון 	  מהווה  המחושב  הטווח 
הערכה בלבד. 

המלצה להעלאת הילוך

ההמלצה להעלאת הילוך 1 מציינת 
ביותר  החסכונית  הנקודה  את 

להעלאת הילוך, מבחינת זמן.
הגדרות כלליות

כוונון העוצמה
של 	  וזו  הרוכב  קסדת  את  חבר 

.)130( הנוסע

הגברת העוצמה: סובב את רב-	 
בורר כלפי מעלה.

הקטנת העוצמה: סובב את רב-	 
בורר כלפי מטה.

Mute )השתקה(: סובב את הרב-	 
בורר עד הסוף כלפי מטה.

כוונון התאריך
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
 	 Settings, System תפריט  בחר 

 Settings, Date and Time, Set date
תאריך  מערכת,  כוונוני  )כוונונים, 

ושעה, כוונון תאריך(.
)חודש(, 	   Month )יום(,   Day כוונן 

Year )שנה(.
אשר את הכוונון.	 

תבנית התאריך
 	 Settings, System תפריט  בחר 

 Settings, Date and Time, Date
)כוונונים, כוונוני מערכת,   format

תאריך ושעה, תבנית תאריך(.
בחר את הכוונון הרצוי.	 
אשר את הכוונון.	 
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5 כוונון השעון
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה

 אזהרה
כוונון השעון בזמן הרכיבה

סכנת תאונה
כוונן את השעון רק כשהאופנוע 	 

 .במצב עצירה מוחלטת
 	 Settings, System תפריט  בחר 

 Settings, Date and Time, Set
מערכת,  כוונוני  )כוונונים,   time

תאריך ושעה, כוונון השעה(.
כוונן את השעה והדקות.	 
אשר את הכוונון.	 

כוונון  הפסקת  או  הפעלה 
אוטומטי של השעה

 הערה
השעה  המאפיינים,  פי  על 

 .מתעדכנת אוטומטית

 אזהרה
כוונון השעון בזמן הרכיבה

סכנת תאונה
כוונן את השעון רק כשהאופנוע 	 

 .במצב עצירה מוחלטת
 	 Settings, System תפריט  בחר 

Settings, Date and Time )כוונונים, 
כוונוני מערכת, תאריך ושעה(.

כוונון 	  הפסקת  או  הפעלה 
אוטומטי של השעה.
כוונון תבנית השעה

 אזהרה
כוונון השעון בזמן הרכיבה

סכנת תאונה
כוונן את השעון רק כשהאופנוע 	 

 .במצב עצירה מוחלטת
 	 Settings, System תפריט  בחר 

 Settings, Date and Time, Time
)כוונונים, כוונוני מערכת,   format

תאריך ושעה, תבנית השעה(.

בחר את הכוונון הרצוי.	 
אשר את הכוונון.	 

כוונון יחידות המידה
 	 Settings, System בחירת תפריט

כוונוני  )כוונונים,   settings, Units
מערכת, כוונון יחידות מידה(.

ניתן  הבאות  המידה  יחידות  את 
לכוונן:

Distance covered )מרחק מצטבר(	 
Pressure )לחץ(	 
Temperature )טמפרטורה(	 
Speed )מהירות(	 
Consumption )תצרוכת דלק(	 

Set Language )כוונון השפה(
 	 Settings, System בחירת תפריט

)כוונונים,   settings, Language
כוונוני מערכת, שפה(.

ניתן לבחור מבין השפות הבאות:
Chinese )סינית(	 
Deutsch )גרמנית(	 
English )אנגלית(	 
Spanish )ספרדית(	 
French )צרפתית(	 
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Italian )איטלקית(	 5
Dutch )הולנדית(	 
Portuguese )פורטוגזית(	 
Russian )רוסית(	 
Ukrainian )אוקראינית(	 

כוונון הבהירות
 	 Settings, לתפריט  היכנס 

)כוונונים,   Display, Brightness
תצוגה, בהירות(.

כוונן את בהירות התצוגה.	 
איפוס כל הכוונונים

 	 ,Settings את כל הכוונונים בתפריט
ניתן לאפס להגדרות היצרן.

היכנס לתפריט הראשי.	 
בחר Reset ואשר את הבחירה.	 

הכוונונים הבאים מתאפסים:
Vehicle settings )כוונוני האופנוע(	 
System settings )כוונוני המערכת(	 
Connections )חיבורים(	 
Display )תצוגה(	 
Information )מידע(	 

חיבורי בלוטוס אינם מתבטלים. «
בלוטוס

טכנולוגית אלחוט לטווח קצר
יהיה  לא  בלוטוס  שתפקוד  יתכן 

זמין במדינות מסויימות.
אלחוט  טכנולוגית  הינה  בלוטוס 
הינם  בלוטוס  התקני  קצר.  לטווח 
בתחום  המשדרים  התקנים 
)תעשייתי,   ISM החינמי  התדרים 
ל-   GHz  2.402 בין  רפואי(  מדעי, 
בכל  להפעילם  ניתן   .GHz  2.480

מקום בעולם ללא צורך ברישיון.
למרות שטכנולוגית בלוטוס נועדה 
על  איתן  קשר  על  ולשמור  ליצור 
כל  עם  כמו  קצרים,  מרחקים  פני 
קיימת  אחרת,  אלחוט  טכנולוגית 
ההפרעות  להפרעות.  אפשרות 
ולפעמים,  בקישור  לפגוע  יכולות 
הקישור עלול להיכשל. במיוחד עם 
הפועלים  התקנים  של  רב  מספר 
טכנולוגית  עם  בלוטוס,  ברשת 
אפשרות  אין  זה,  מסוג  אלחוט 

כשלים  ללא  תקשורת  להבטיח 
בכל מצב.

מקורות אפשריים להפרעות: 
מתרני 	  כתוצאה  הפרעה  אזורי 

שידור ודומיהם.
תואמים 	  שאינם  התקנים 

ליישומי בלוטוס
קרבה להתקנים תואמי בלוטוס 	 

אחרים
צימוד

לזהות  חייבים  בלוטוס  שני התקני 
זה את זה לפני שניתן ליצור קשר 
הדדי  זיהוי  של  זה  תהליך  ביניהם. 
התקנים  כששני  צימוד.  נקרא 
זה,  את  זה  זוכרים  הם  מצומדים, 
כך שתהליך הצימוד מתנהל פעם 
אחת בלבד, בעת הקשר הראשוני.



129

TFT צג

5  הערה
בהתקנים ניידים מסוימים, לדוגמה 
 ,iOS הפעלה  מערכות  עם  אלה 
יישום  את  תחילה  לפתוח  חובה 
לפני  המקושר,   BMW אופנועי 

 .השימוש
 TFT ה-  צג  הצימוד,  תהליך  בזמן 
בלוטוס  תואמי  התקנים  מחפש 
שלו.  הקליטה  בתחום  אחרים, 
להתמלא  שחייבים  התנאים  להלן 
מזהה  השמע  שמערכת  לפני 

התקן אחר:
תפקוד בלוטוס של ההתקן חייב 	 

להיות מופעל
"גלוי" 	  להיות  חייב  ההתקן 

לאחרים
בתצורה 	  לתמוך  חייב  ההתקן 

A2DP
חייבים 	  אחרים  בלוטוס  התקני 

)לדוגמה,  מופסקים  להיות 
ומערכות  ניידים  טלפון  מכשירי 

ניווט(.

התפעול  בהוראות  עיין  אנא 
למערכת התקשורת שלך.

צימוד
 	 Settings, לתפריט  היכנס 

Connections )הגדרות, קישור(.
להקים,  « ניתן  בלוטוס  קישור 

בתפריט  ולבטל  לנהל 
קישורי   .CONNECTIONS
הבלוטוס הבאים ניתנים להצגה:

התקן נייד	 
קסדת הרוכב	 
קסדת הנוסע.	 

מצב הקישור להתקני קצה ניידים 
מוצג.

קישור התקן קצה נייד
 	.)129( צימוד
בלוטוס 	  תפקוד  את  הפעל 

)עיין  הנייד  הקצה  התקן  של 
התקן  של  התפעול  בהוראות 

הקצה הנייד(.

נייד( 	  )התקן   Mobile device בחר 
ואשר את הבחירה.

 	 PAIR NEW MOBILE בחר 
להתקן  צימוד  )בצע   DEVICE

נייד חדש( ואשר את הבחירה.
איתור  נעשה  זה  בשלב 

התקני קצה ניידים.
בזמן הצימוד, סימון בלוטוס מהבהב 

בחלק התחתון של שורת המצב. 
שנמצאו  ניידים  קצה  התקני 

מוצגים.
הקצה 	  התקן  את  ואשר  בחר 

הנייד.
בהתקן 	  ההוראות  פי  על  פעל 

הקצה הנייד.
אשר שהקוד תואם.	 
הקישור  « ומצב  מתבצע  הקישור 

מתעדכן.
עיין  « מתבצע,  אינו  הקישור  אם 

בתרשים איתור התקלות בפרק 
טכניים".  "נתונים  שכותרתו 

)240(
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הנייד,  «5 הקצה  להתקן  בהתאם 
נתוני טלפון מועברים אוטומטית 

לאופנוע.
» )137( נתוני טלפון
מוצג,  « אינו  הטלפונים  ספר  אם 

התקלות  איתור  בתרשים  עיין 
"נתונים  שכותרתו  בפרק 

)241( ."טכניים
פועל  « אינו  הבלוטוס  קישור  אם 

איתור  בתרשים  עיין  כמצופה, 
שכותרתו  בפרק  התקלות 

)241( ."נתונים טכניים"
של  וזו  הרוכב  קסדת  את  חבר 

הנוסע.
 	.)129( צימוד
או 	  הרוכב  קסדת  את  בחר 

את  ואשר  הנוסע  קסדת  את 
הבחירה.

התקשורת 	  מערכת  את  הפוך 
של הקסדה לגלויה.

 	 PAIR NEW RIDER’S בחר 
 PAIR NEW או   HELMET

)בצע   PASSENG. HELMET
בצע  או  הרוכב  לקסדת  צימוד 
צימוד לקסדת הנוסע( ואשר את 

הבחירה.
המערכת מחפשת את הקסדות.

בזמן הצימוד, סימון בלוטוס 
של  התחתון  בחלק  מהבהב 

שורת המצב. 
הקסדות שנמצאו מוצגות.

בחר ואשר את הקסדה.	 
הקישור  « ומצב  מתבצע  הקישור 

מתעדכן.
עיין  « מתבצע,  אינו  הקישור  אם 

בתרשים איתור התקלות בפרק 
טכניים".  "נתונים  שכותרתו 

)240(
פועל  « אינו  הבלוטוס  קישור  אם 

איתור  בתרשים  עיין  כמצופה, 
שכותרתו  בפרק  התקלות 

)241( ."נתונים טכניים"

ביטול קישורים
 	 Settings, לתפריט  היכנס 

Connections )הגדרות, קישור(.
)בטל 	   Delete connections בחר 

קישורים(.
את 	  בחר  מסוים,  קישור  לביטול 

הקישור ואשר את הבחירה.
בחר 	  הקישורים,  כל  לביטול 

)בטל   Delete all connections
את  ואשר  הקישורים(  כל  את 

הבחירה.
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5 My Vehicle - האופנוע שלי
צג התנעה

בדיקות 1 בקרת   תצוגת 
)50( תצורת התצוגה

2 )64( טמפרטורת נוזל קירור
3 )126( טווח
מרחק מצטבר 4
5 )75( חיווי לביצוע טיפול
6 )66( לחץ בצמיג האחורי
7 )214( המתח באופנוע
8 )66( לחץ בצמיג הקדמי
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הוראות תפעול5

לשוניות 	   :1 תפעול  הוראת 
לגלול  ניתן  כמה  עד  שמראות 

שמאלה או ימינה.
לשונית 	   :2 תפעול  הוראת 

התפריט  צג  מצב  את  שמראה 
הנוכחי.

גלילה דרך צגי התפריטים

 	.My Vehicle בחר תפריט
קצרות 	  לחץ  ימינה,  לגלילה 

ימינה על הרב-בורר 1.
קצרות 	  לחץ  שמאלה,  לגלילה 

שמאלה על הרב-בורר 1.
את  כולל   My Vehicle תפריט 

התצוגות הבאות:
MY VEHICLE )האופנוע שלי(	 
 	 Check control messages

אם  בדיקות(  בקרת  )הודעות 
קיימות

 	 ON-BOARD COMPUTER
)מחשב מובנה(

TRIP COMPUTER )מחשב דרך(	 
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

)לחץ 	   TYRE PRESSURE
 )בצמיג

 	 SERVICE REQUIREMENTS
)דרישות טיפול(

אודות לחץ בצמיג 	  נוסף  למידע 
עיין  בדיקה,  בקרת  והודעות 

בפרק שכותרתו "תצוגות".

 הערה
מקושרות  בדיקה  בקרת  הודעות 
 My תפריט  לתצוגת  דינמית 

 .כלשוניות נוספות ,Vehicle
מחשב מובנה ומד מרחק יומי

 ON-BOARD התפריטים  צגי 
 TRIP COMPUTER -ו COMPUTER
יומי(  מרחק  ומד  מובנה  )מחשב 
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5 ומרחק  אופנוע  נתוני  מציגים 
נסיעה יומי, כגון ערכים ממוצעים.

דרישות טיפול
אם הזמן שנותר עד הטיפול הבא 
הוא פחות מחודש או אם הטיפול 
 1000 בתוך  להתבצע  חייב  הבא 
 CC הודעת  מוצגת  הבאים,  הק"מ 

לבנה.
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Navigation - ניווט5
התראות

 אזהרה
בזמן  חכם  בטלפון  השימוש 

הרכיבה או כשהמנוע פועל
סכנת תאונה

הקשורות 	  לתקנות  תמיד  ציית 
לתעבורה בכביש.

חכם 	  בטלפון  תשתמש  אל 
יישומים  )מלבד  הרכיבה  בזמן 
כגון  תפעול,  דורשים  שאינם 
באמצעות  טלפון  שיחות  ביצוע 

 .)מערכת הדיבורית

 אזהרה
מהכביש  לב  תשומת  הסחת 

ואובדן שליטה
המובנית  המידע  מערכת  תפעול 
הרכיבה  בזמן  תקשורת  והתקני 

עלול להסתיים בסכנת תאונה

הפעל מערכות או התקנים אלה 	 
מאפשר  התעבורה  כשמצב  רק 

זאת.
במידת הצורך, עצור והפעל את 	 

במצב  ההתקנים  או  המערכות 
 .עצירה

תנאי מוקדם
האופנוע מקושר להתקן קצה נייד 

תואם.
תנאי מוקדם

 BMW Motorrad Connected היישום
מותקן בהתקן הקצה הנייד.

 הערה
בהתקנים ניידים מסוימים, לדוגמה 
 ,iOS הפעלה  מערכות  עם  אלה 
יישום  את  תחילה  לפתוח  חובה 
לפני  המקושר,   BMW אופנועי 

 .השימוש

הכנסת כתובת היעד
 	.)129( קישור התקן קצה נייד
 	 BMW Motorrad ביישום  בחר 

בהכוונה  והתחל   Connected
בדרך.

מתוך צג ה- TFT, בחר בתפריט 	 
Navigation )ניווט(.

ההכוונה הפעילה בדרך מוצגת. «
אינה  « בדרך  פעילה  הכוונה  אם 

איתור  בתרשים  עיין  מוצגת, 
שכותרתו  בפרק  התקלות 

)241( ."נתונים טכניים"
היעדים  מתוך  יעד  בחר 

האחרונים
 	 ,Navigation בתפריט  בחר 

Recent destinations )ניווט, יעדים 
אחרונים(.

בחר ואשר את היעד.	 
התחל בהכוונה.	 
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5 בחר יעד מתוך המועדפים
 	 FAVOURITES תפריט 

)מועדפים( מציג את כל היעדים 
ביישום  כמועדפים  שנשמרו 
לא   .BMW Motorrad Connected
חדשים  מועדפים  להוסיף  ניתן 

.TFT -בצג ה
 	 Navigation, בתפריט  בחר 

Favourites )ניווט, מועדפים(.
בחר ואשר את היעד.	 
התחל בהכוונה.	 

הכנסת יעדים מיוחדים
יעדים מיוחדים כגון נקודות עניין, 	 

ניתנים להצגה על המפה.
 	 Navigation, POIs בתפריט  בחר 

)ניווט, נקודות עניין(.
ניתן לבחור את המיקומים הבאים:

)במיקום 	   At current location
הנוכחי(

At destination )ביעד(	 
Along the route )לאורך הדרך(	 

בחר איפה יש לחפש את היעדים 	 
המיוחדים.

היעד  את  לבחור  ניתן  לדוגמה, 
המיוחד הבא:

Filling station )תחנת דלק(	 
בחר ואשר את היעד המיוחד.	 
 	 Select Start route guidance בחר

ואשר  בהכוונה(  והתחל  )בחר 
את הבחירה.

כוונן את מאפייני הדרך
 	 Navigation, Route בחר בתפריט 

criteria )ניווט, מאפייני דרך(.
ניתן לבחור את המאפיינים הבאים:

Route type )סוג דרך(	 
Avoid )הימנעות(	 
בחר את סוג הדרך הרצוי.	 
הפעל או הפסק את האפשרות 	 

Avoid )הימנעות(.
הפעילות  ההימנעויות  מספר 

מוצגות במרכאות.

סיום ההכוונה בדרך
 	 Navigation, Active בחר בתפריט

הכוונה  )ניווט,   route guidance
פעילה בדרך(.

)סיום 	   End route guidance בחר 
הכוונה בדרך( ואשר את הבחירה.

השמעת  הפסקת  או  הפעלה 
הוראות

של 	  וזו  הרוכב  קסדת  את  חבר 
.)130( הנוסע

להשמעת 	  אפשרות  קיימת 
המחשב.  ידי  על  בקול  הניווט 
את  להפעיל  יש  זו,  למטרה 
 Spoken instruction האפשרות 

)השמעת ההוראות(.
 	 Navigation, Active בחר בתפריט

הכוונה  )ניווט,   route guidance
פעילה בדרך(.

השמעת 	  את  הפסק  או  הפעל 
ההוראות.



136

TFT צג

ההוראה 5 השמעת  על  חזרה 
האחרונה

 	 Navigation, Active בחר בתפריט
הכוונה  )ניווט,   route guidance

פעילה בדרך(.
)הוראה 	   Current instruction בחר 

אחרונה( ואשר את הבחירה.
Media - מדיה

תנאי מוקדם
האופנוע מקושר להתקן קצה נייד 

תואם ולקסדה.
בקרת השמעת מוסיקה

היכנס לתפריט Media )מדיה(.	 

 הערה
אופנועי BMW ממליצה על קביעה 
עוצמה מרבית בהתקן הנייד לפני 

 .ביצוע הכוונונים
 	.)126( כוונן את העוצמה
קצרות 	  הטה  הבאה:  הרצועה 

את הרב-בורר 1 ימינה
תחילת 	  או  האחרונה  הרצועה 

הרצועה הנוכחית: הטה קצרות 
את הרב-בורר 1 שמאלה

הרצה מהירה לפנים: החזק את 	 
הרב-בורר 1 ימינה

הרב-	  את  החזק  לאחור:  הרצה 
בורר 1 שמאלה

לחץ 	  ההקשר:  לתפריט  היכנס 
על החלק התחתון של לחצן 2.

 הערה
בהתאם להתקן הנייד, יתכן שהיקף 
 .תפקודי הקישוריות יהיה מוגבל

בתפריט ההקשר ניתן להשתמש  «
בתפקודים הבאים:

 	 Pause או   Start playback
או  השמעה  )התחלת   playback

עצירה רגעית של ההשמעה(.
 	 Now playing, All בחר באפשרות 

 All tracks או   artists, All albums
כל  כעת,  )השמעה   categories
כל  או  האלבומים  כל  האמנים, 
סוגי הרצועות( לחיפוש והשמעה.

בחר Playlists )רשימות השמעה(.	 
הכוונונים  את  לבצע  באפשרותך 
של  המשנה  בתפריטי  הבאים 

אפשרויות השמע:
 	 Shuffle של  הפסקה  או  הפעלה 

)ערבוב(.
חוזרת(: 	  )השמעה   Repeat בחר 

או   )Off, One )current track
)הרצועה  אחד  )מופסק,   All

הנוכחית( או כולם(.
טלפון

תנאי מוקדם
האופנוע מקושר להתקן קצה נייד 

תואם ולקסדה.
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5 שיחות טלפון

בחר בתפריט Telephone )טלפון(.	 
הרב-	  את  הטה  שיחה:  קבלת 

בורר 1 ימינה
הרב-	  את  הטה  שיחה:  דחיית 

בורר 1 שמאלה
סיום שיחה: הטה את הרב-בורר 	 

1 שמאלה
השתקה

ניתן  פעילה,  שיחה  במהלך 
הנמצא  המיקרופון  את  להשתיק 

בקסדה.

שיחות טלפון מרובות 
משתתפים

לקבל  ניתן  טלפון,  שיחת  במהלך 
הראשונה  השיחה  שניה.  שיחה 
שיחות  מספר  להמתנה.  מועברת 
בתפריט  מוצג  הפעילות  הטלפון 
שתי  בין  לעבור  ניתן   .Telephone

שיחות טלפון.
נתוני טלפון

בהתאם להתקן הנייד, נתוני טלפון 
משודרים לאופנוע אוטומטית מיד 

.)128( לאחר השלמת הצימוד
הקשר  אנשי  רשימת  טלפון:  ספר 

השמורה בהתקן הנייד
השיחות  רשימת  שיחות:  רשימת 

עם ההתקן הנייד
המועדפים  רשימת  מועדפים: 

השמורה בהתקן הנייד

הפעלה או הפסקת 
GPS סינכרון

 	 Settings, System תפריט  בחר 
 Settings, Date and Time
)כוונונים, כוונוני מערכת, תאריך 

ושעה(.
סינכרון 	  הפסקת  או  הפעלה 

.GPS

הצגת גרסת התוכנה
 	 Settings, בתפריט  בחר 

 Information, Software version
)כוונונים, מידע, גרסת תוכנה(.

הצגת מידע הרישיון
 	 Settings, בתפריט  בחר 

)כוונונים,   Information, Licenses
מידע, רישיונות(.
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סקירה 6
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

מערכת  אודות  כללי  מידע 
)DWA( מניעת הגניבה

האופנוע,  את  להזיז  ניסיון  כל 
את  לנתק  מקומו,  את  לשנות 
ללא  להתניע  או  האופנוע  מצבר 

אישור, יפעיל את האזעקה.
כך  מכווננת  המערכת  רגישות 
את  יפעילו  לא  קלות  שרעידות 

האזעקה.
ניסיון  כל  המערכת,  דריכת  מרגע 
מצוין  האופנוע  עם  להתעסק 
על  וחזותית  הצופר  ידי  על  קולית 
הפניה  איתות  פנסי  ארבעת  ידי 

שיהבהבו יחד. 
התנהגות  את  לכוונן  באפשרותך 
בתחומים  האזעקה  מערכת 

יחודיים כרצונך.

הגנה על מצבר האופנוע
לאחר שהופעלה, מערכת האזעקה 
מתנתקת לאחר כמה ימים כדי להגן 
על  ולשמור  האופנוע  מצבר  את 
כושר ההתנעה. אולם, היא נשארת 

פעילה למשך 30 יום לפחות.
דריכה 

 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה
דריכה

 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
 	.)141( כוונון מערכת האזעקה
סגור את מתג ההתנעה.	 
פועלת,  « האזעקה  מערכת  אם 

עם  אוטומטית  תידרך  היא 
סגירת מתג ההתנעה.

תהליך הדריכה נמשך 30 שניות  «
לערך.

פנסי איתות הפניה יהבהבו פעמיים. «
יושמע צליל אישור פעמיים )אם  «

מתוכנת(.
מערכת האזעקה למניעת גניבה  «

דרוכה.

דריכה עם רכיבה ללא מפתח 
 	OE עם רכיבה ללא מפתח

סגור את מתג ההתנעה.	 
מפתח 	  של   1 לחצן  על  לחץ 

השלט רחוק.
תהליך הדריכה נמשך 30 שניות  «

לערך.
פנסי איתות הפניה יהבהבו פעמיים. «
יושמע צליל אישור פעמיים )אם  «

מתוכנת(.
מערכת האזעקה למניעת גניבה  «

דרוכה.
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6 של  למקרה  תנועה  חיישן 
הובלת האופנוע

את  להוביל  רוצה  אתה  אם 
גבי  על  או  ברכבת  שלך  האופנוע 
גרור, לדוגמה, מומלץ להפסיק את 
חיישן התנועה. אם חיישן התנועה 
חזקות  תנועות  מנותק,  אינו 
המתרחשות בזמן ההובלה עלולות 

להפעיל את האזעקה.
ניטרול חיישן התנועה 

 	OE עם רכיבה ללא מפתח
של 	   1 לחצן  על  נוספת  פעם  לחץ 

מפתח השלט רחוק, בשלב הדריכה.
מהבהבים  « הפניה  איתות  פנסי 

שלוש פעמים.
שלוש  « אישור  צליל  יושמע 

פעמים )אם מתוכנת(.
חיישן התנועה מנוטרל. «

כוונון מערכת האזעקה
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
 	.)94( SETUP בחירת
על 	  זו,  אחר  בזו  לחיצות  בצע 

 ,MENU לחצן  של  העליון  החלק 
עד שיופיע SETUP DWA בצג.

לחץ קצרות על החלק התחתון 	 
לעבור  כדי   MENU לחצן  של   2
בין DWA ON 3 )מערכת אזעקה 
מופעלת( ל- DWA OFF )מערכת 

אזעקה מופסקת(.
הכוונונים הבאים זמינים:

האזעקה 	  מערכת   :DWA ON
אוטומטית  נדרכת  או  נדרכה 

לאחר סגירת מתג ההתנעה.
האזעקה 	  מערכת   :DWA OFF

מנוטרלת.
העליון 	  החלק  את  והחזק  לחץ 

לצאת  כדי   MENU לחצן  של   1
.SETUP מתפריט
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6»  .SETUP ENTER בצג מופיע
 	OE עם קישוריות
 	 Settings, Vehicle בתפריט  בחר 

Settings, Alarm system )כוונונים, 
מערכת  האופנוע,  כוונוני 

אזעקה(.
הכוונונים הבאים זמינים: «

התאמת אות האזעקה	 
הפעלה או הפסקת חיישן הטייה	 
צליל 	  של  הפסקה  או  הפעלה 

הדריכה
הפעלה או הפסקה של הדריכה 	 

האוטומטית
» .)143( אפשרויות תכנות

תפקוד אזעקה 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

מפעילי אזעקה
להיות  יכולה   DWA אזעקה 

מופעלת על ידי:
חיישן תנועה.	 
לא 	  במפתח  להשתמש  ניסיון 

מאושר של האופנוע, כדי לפתוח 
את מתג ההתנעה.

 	 )DWA( האזעקה  מערכת  ניתוק 
)המצבר  האופנוע  ממצבר 
הפנימי של ה- DWA מספק את 

המתח הדרוש(.
אזעקה

כ-  למשך  נשמע  אזעקה  צליל 
שוב  פעילה  המערכת  שניות.   28

לאחר 10 שניות. 

 	OE עם רכיבה ללא מפתח

צליל  להפסיק  רגע  בכל  ניתן 
לחיצה  ידי  על  שהופעלה,  אזעקה 
השלט  מפתח  של   1 לחצן  על 
את  משנה  אינו  זה  תפקוד  רחוק. 

מצב מערכת האזעקה.
נשמע  אזעקה,  כשמתבצעת 
איתות הפניה  ופנסי  צליל אזעקה 
לתכנת  באפשרותך  מהבהבים. 

את סוג צליל האזעקה.
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6 הסיבה לאזעקה
תפקוד  את  שתנטרל  ברגע 
תציין   LED DWA נורית  האזעקה, 
לאזעקה  האפשרית  הסיבה  את 

למשך דקה:
הבהוב אחד: חיישן תנועה 1	 
שני הבהובים: חיישן תנועה 2	 
הבהובים: מתג התנעה 	  שלושה 

נפתח עם מפתח שאינו מאושר
ארבעה הבהובים: ניתוק מערכת 	 

האזעקה ממצבר האופנוע
חמישה הבהובים: חיישן תנועה 3	 

ניטרול 
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

ניטרול תפקוד האזעקה
פתח את מתג ההתנעה בעזרת 	 

מפתח התנעה מאושר. 

 	OE עם רכיבה ללא מפתח

לחץ פעם אחת על לחצן 1 של 	 
מפתח השלט רחוק.

 הערה
תפקוד האזעקה מופעל אוטומטית 
בוצע  אם  שניות,   30 לאחר  שוב 
 Activation after ignition“ תכנות 
מתג  סגירת  לאחר  )דריכה   ”off
מנוטרל  כשהמערכת  ההתנעה(, 
רחוק  תוך שימוש במפתח השלט 

 .ומתג ההתנעה אינו פתוח
פנסי איתות הפניה יהבהבו פעם  «

אחת.

אחת  « פעם  אישור  צליל  יושמע 
)אם מתוכנת(.

תפקוד האזעקה מנוטרל. «
תכנות 

 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה
אפשרויות תכנות

ניתן  האזעקה  מערכת  את 
האישיים  לצרכיך  להתאים 
מורשה  במוסך  הבאים,  ובתנאים 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

 :BMW מוטורס לאופנועי
צליל אישור לאחר דריכה/ניטרול 	 

DWA, נוסף על הבהוב פנסי  ה- 
איתות הפניה.

צליל עולה ויורד או צליל מקוטע.	 
 	OE עם קישוריות

לכוונן  ניתן  האזעקה  מערכת  את 
 Settings, Vehicle settings, בתפריט
כוונוני  )כוונונים,   Alarm system

האופנוע, מערכת אזעקה(.
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כוונוני ברירת מחדל6
עם  משווקת  האזעקה  מערכת 

כוונוני ברירת המחדל הבאים:
דריכה/	  לאחר  אישור  צליל 

ניטרול ה- No :DWA )לא(.
 	 Intermittent אזעקה:  צליל 

)מקוטע(.
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מראות7
כוונון המראות

סובב את המראה למצב הנכון.	 

כוונון זרוע המראה

כלפי 	   1 המגן  כיסוי  את  דחוף 
על  הבורג  חיבור  מעל  מעלה 

זרוע המראה.
שחרר אום 2.	 
למצב 	  המראה  זרוע  את  סובב 

המתאים.
המוגדר, 	  למומנט  האום  את  הדק 

תוך אחיזת זרוע המראה במקומה.

לרכיב  נעילה(  )אום  מראה 
חיבור 

Nm 22 )תבריג שמאלי(

מעל 	  המגן  כיסוי  את  משוך 
אמצעי החיבור.

פנס ראשי
בצד  לרכיבה  ראשי  פנס  כוונן 

ימין או בצד שמאל
בפנס  האסימטרי  המעבר  אור 
התנועה  את  מסנוור  הראשי 
שבהן  במדינות  ממול,  המגיעה 
הכביש,  של  ההפוך  בצד  נוסעים 

מזה של מדינת רישום האופנוע.
הראשיים  הפנסים  לתיקון  דאג 
לתנאים המתאימים במוסך מורשה 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי
אלומת הפנס הראשי והעמסה 

ראשונית של הקפיץ
נשארת  הראשי  הפנס  אלומת 
כוונון  ידי  על  קבועה  כלל  בדרך 
בקפיץ  הראשונית  ההעמסה 

בהתאם למצב העומס.
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7 אינה  הראשונית  ההעמסה  כוונון 
מתאימה רק אם העומס גבוה מאד. 
במקרה זה, חובה לכוונן את אלומת 
הפנס הראשי כך שתתאים למשקל.

 הערה
אם קיימים ספקות ביחס לאלומת 
הפנס הראשי, דאג לבדיקת הכוונון 
התחבורה,  משרד  מורשה  במוסך 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

 .BMW לאופנועי
כוונון אלומת הפנס הראשי

שמאל 	  בצד   1 ברגים  שחרר 
ובצד ימין.

ידי 	  על  הפנס  אלומת  את  כוונן 
הראשי,  הפנס  של  קלה  הטייה 

סביב ציר הרוחב שלו.
ובצד 	  ימין  בצד   1 ברגים  הדק 

שמאל.
מצמד

כוונון ידית המצמד

 אזהרה
כוונון המצמד בזמן הרכיבה

סכנת תאונה
רק 	  המצמד  ידית  את  כוונן 

במצב  נמצא  כשהאופנוע 
 .עצירה

כדי 	  ימינה   1 כוונון  בורג  סובב 
ידית  בין  המרווח  את  להגדיל 

המצמד לידית האחיזה.
שמאלה כדי 	  סובב בורג כוונון 1 

ידית  בין  המרווח  את  להקטין 
המצמד לידית האחיזה.

 הערה
לסובב  ניתן  הכוונון  בורג  את 
ידית  את  דוחפים  אם  קלות  ביתר 

 .המצמד לפנים
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בלמים7
כוונון ידית הבלם הקדמי

 אזהרה
מיכל נוזל בלמים במיקום חדש

אוויר במערכת הבלימה
אל תסובב את ידיות האחיזה או 	 

גבי  על  הכידון,  ידיות  חיבור  את 
 .הכידון

 אזהרה
בזמן  הבלימה  ידית  כוונון 

הרכיבה
סכנת תאונה

ידית 	  את  לכוונן  תנסה  אל 
האופנוע  אם  אלא  הבלימה, 

 .במצב עצירה

שמאלה כדי 	  סובב בורג כוונון 1 
ידית  בין  המרווח  את  להגדיל 

הבלימה לידית האחיזה.
כדי 	  ימינה   1 כוונון  בורג  סובב 

ידית  בין  המרווח  את  להקטין 
הבלימה לידית האחיזה.

 הערה
הכוונון,  בורג  את  לסובב  יותר  קל 
הבלימה  ידית  את  דוחפים  אם 

 .לפנים

העמסה ראשונית של 
הקפיץ

כוונון
הראשוני  העומס  את  לקבוע  חיוני 
כך  האחורי,  המתלה  בקפיץ 
על  שמועמס  למשקל  שיתאים 
העומס  את  הגדל  האופנוע. 
מופעל  האופנוע  כשעל  הראשוני 
העומס  את  והקטן  גבוה  עומס 
הראשוני בהתאם, כשעל האופנוע 

מופעל עומס נמוך.
בקפיץ  הראשוני  העומס  כוונון 

של הגלגל האחורי
 	.)114( הסרת המושב
הסרת ערכת הכלים.	 
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 אזהרה
של  ראשונית  העמסה  כוונון 
קפיץ-סמוכה  ושיכוך  הקפיץ 

לא תואמים.
פגיעה בשליטה.

כוונן את שיכוך קפיץ-סמוכה כך 	 
הראשונית  להעמסה  שיתאים 

 .של הקפיץ
את 	  להגדיל  ברצונך  אם 

של  הראשונית  ההעמסה 
מתוך  בכלי  השתמש  הקפיץ, 
את  לסובב  כדי  הכלים  ערכת 

חוגת הכוונון 1 ימינה.

את 	  להקטין  ברצונך  אם 
של  הראשונית  ההעמסה 
מתוך  בכלי  השתמש  הקפיץ, 
את  לסובב  כדי  הכלים  ערכת 

חוגת הכוונון 1 שמאלה.

ההעמסה  של  בסיסי  כוונון 
הראשונית בקפיץ, מאחור 

 	 Dynamic ESA OE ללא
)נגד  שמאלה  החוגה  את  סובב 
 One-up הסוף.  עד  השעון(  כיוון 
without luggage )רוכב ללא מטען(
עד  שמאלה  החוגה  את  סובב 
ימינה 20  ואז, סובב חזרה  הסוף 
 One-up with luggage סיבובים. 

)רוכב אחד עם מטען(
סובב את החוגה ימינה )עם כיוון 
 Two-up with( הסוף.  עד  השעון( 
luggage( )שני רוכבים עם מטען( 



הכלים 	  ערכת  את  אחסן 
המובנית במיקומה הנכון.

 	.)115( התקנת המושב
שיכוך

כוונון
לתנאי  השיכוך  את  להתאים  יש 
השטח שעליו רוכבים על האופנוע 

ולעומס הראשוני בקפיץ.
מחייבים 	  אחידים  לא  שטח  פני 

שטח  מאשר  עדין,  יותר  שיכוך 
חלק.

הגדלת העומס הראשוני בקפיץ 	 
נוקשה;  יותר  שיכוך  מחייבת 
הקטנת העומס הראשוני בקפיץ 

מחייבת שיכוך יותר רך.
לגלגל  השיכוך  מאפייני  כוונון 

האחורי
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
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7

ידי 	  כוונן את פעולת השיכוך על 
סיבוב בורג הכוונון 1.

ימינה 	   1 הכוונון  בורג  את  סובב 
פעולת  את  להקשות  כדי 

השיכוך.

סובב את בורג הכוונון 1 שמאלה 	 
כדי לרכך את פעולת השיכוך.

מאפייני  ראשוני  כוונון 
השיכוך במתלה האחורי 

 	 Dynamic ESA OE ללא
הסוף  עד  הכוונון  בורג  את  סובב 
 1.5 חזרה  סובב  ואז,  ימינה 
 One-up without luggage .סיבובים

)רוכב ללא מטען(
הסוף  עד  הכוונון  בורג  את  סובב 
 0.5 חזרה  סובב  ואז,  ימינה 
 One-up with luggage סיבובים. 

)רוכב אחד עם מטען(
הסוף  עד  הכוונון  בורג  את  סובב 
 0.25 חזרה  סובב  ואז,  ימינה 
 )with luggage(  Two-up סיבובים. 

 )שני רוכבים עם מטען(
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הוראות בטיחות8
ציוד רכיבה

הביגוד הבא יגן עליך בכל רכיבה:
קסדה	 
חליפה	 
כפפות	 
מגפיים	 

לנסיעות  גם  מתייחסת  זו  הוראה 
מרכז  השנה.  עונות  ולכל  קצרות 
לאופנועי  שלך  המורשה  השירות 
הביגוד  על  לך  לייעץ  ישמח   ,BMW

המתאים לכל מטרה.
זווית הטיה אסורות 

 	OE עם מתלה מונמך
יש  מונמך  מתלה  עם  לאופנוע 
יכול  אינו  והוא  גחון  מרווח  פחות 
כגון  גדולות,  הטיה  בזוויות  לפנות 
אלה שניתן לבצע עם אופנוע בעל 
פרק  )ראה  רגיל  גובה  עם  מתלה 

"נתונים טכניים"(.

 אזהרה
מונמך  מתלה  עם  כשאופנוע 
מסוימים  רכיבים  פניה,  מבצע 
יכולים לבוא במגע עם הקרקע 
בזווית פניה קטנה יותר מאשר 

זו שהרוכב רגיל לה.
סכנת נפילה

מגבלות 	  את  בזהירות  נסה 
כדי  האופנוע  של  הפניה  זווית 
להתאים את סגנון הרכיבה שלך 

 .בהתאמה
בחן את זווית ההטיה של האופנוע 
מסוכנים.  שאינם  במצבים  שלך, 
או  שפה  אבני  מעל  רכיבה  בזמן 
שמרווח  זכור  דומים,  מכשולים 

הגחון של האופנוע מוגבל.
האופנוע  של  המתלה  הנמכת 
המתלה.  מהלך  את  מקצרת 
הרכיבה  נוחות  מכך,  כתוצאה 
הקפד  מוגבלת.  להיות  עלולה 
על  הראשוני  העומס  את  לכוונן 
כששני  במיוחד  בהתאם,  הקפיץ 

אנשים רוכבים על האופנוע.

העמסה נכונה

 אזהרה
מושפעת  באופנוע  השליטה 
יתר  מהעמסת  לרעה 

וממטענים לא מאוזנים
סכנת נפילה

המרבי 	  מהמשקל  תחרוג  אל 
הוראות  על  והקפד  המותר 

 .ההעמסה
הראשונית 	  ההעמסה  את  כוונן 

על הקפיץ ואת השיכוך, למשקל 
הכולל.

 	OA עם מזוודות
המזוודות 	  של  שהנפחים  וודא 

בצד שמאל ובצד ימין, שווים.
באופן 	  מחולק  שהמשקל  וודא 

אחיד בין צד ימין לצד שמאל.
בחלק 	  כבדים  פריטים  העמס 

וכלפי  המזוודות  של  התחתון 
החלק הפנימי שלהן.
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8 המותר 	  המרבי  לעומס  לב  שים 
עם  הרכיבה  מהירות  ולמגבלת 
על  כמוגדר  מותקנות,  מזוודות 
גבי התווית שבתוך המזוודה )עיין 
גם בפרק שכותרתו "אביזרים"(. 

 	OA עם מזוודה עליונה
המותר 	  המרבי  לעומס  לב  שים 

עם  הרכיבה  מהירות  ולמגבלת 
על  כמוגדר  מותקנות,  מזוודות 
המזוודה  שבתוך  התווית  גבי 
שכותרתו  בפרק  גם  )עיין 

  .)"אביזרים"
 	OA עם תרמיל מיכל דלק
שים לב למשקל המטען המרבי 	 

מיכל  על  התרמיל  של  המותר 
גם בפרק שכותרתו  )עיין  הדלק 

"אביזרים"(.

תרמיל  של  מטען  משקל 
מיכל דלק 

 5 ק"ג לכל היותר
 	OA עם תיק רך אחורי

שים לב למשקל המטען המרבי 	 
האחורי  הרך  התיק  של  המותר 
שכותרתו  בפרק  גם  )עיין 

"אביזרים"(.

משקל מטען תיק רך אחורי
 

 1.5 ק"ג לכל היותר
מהירות

גבוהה,  במהירות  רוכב  אתה  אם 
גבוליים  שתנאים  תמיד  זכור 
על  לרעה  להשפיע  עלולים  שונים 

השליטה באופנוע שלך:
ובולם 	  קפיץ-סמוכה  מערכת 

זעזועים, שאינה מכווננת כהלכה
מטען לא מאוזן	 
בגדים רופפים	 
לחץ אוויר נמוך מדי	 
מדרס צמיג גרוע	 
כגון 	  נוספות  מטען  מערכות 

מזוודות, מזוודה עליונה ותרמיל 
למיכל דלק.

מהירות מרבית עם צמיגי 
בליטות או צמיגי חורף

 סכנה
המהירות המרבית של האופנוע 
מהמהירות  יותר  גבוהה 

המרבית הנקובה של הצמיגים
מנזק  כתוצאה  תאונה  סכנת 

בצמיג במהירות גבוהה
המהירות 	  למגבלות  ציית 

 .המוגדרת של הצמיגים
זכור תמיד את המהירות המרבית 
המותרת של הצמיגים בזמן רכיבה 
עליו  כשמותקנים  האופנוע,  על 

צמיגי בליטות או צמיגי חורף.
תווית  המכשירים  לוח  על  הדבק 
המרבית  המהירות  את  המציינת 
המותרת, בשדה הראיה של הרוכב.
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סכנת הרעלה8
תחמוצת  חד  מכילים  פליטה  גזי 
וריח,  צבע  חסר  גז  שהוא  הפחמן, 

אך הוא רעיל מאד.

 אזהרה
גזי פליטה משפיעים לרעה על 

הבריאות
סכנת חנק

אל תשאף גזי פליטה.	 
באזור 	  המנוע  את  תפעיל  אל 

 .סגור
סכנת פגיעה מכוויות

 זהירות
הפליטה  ומערכת  המנוע 
שימוש  בזמן  מאד  מתחממים 

באופנוע
סכנת פגיעה מכוויות

הקפד 	  האופנוע,  החניית  בעת 
יבואו  לא  חפצים  או  אדם  שאף 
עם  או  החם  המנוע  עם  במגע 

 .מערכת הפליטה החמה
ממיר קטליטי

חדירת  גרמה  ניצוץ  החטאת  אם 
הקטליטי,  לממיר  שרוף  לא  דלק 
יתר  התחממות  של  סכנה  קיימת 

ונזק.
המנחים  הקווים  על  להקפיד  יש 

הבאים:
הדלק 	  אזילת  עד  תיסע  אל 

במיכל
המנוע 	  את  להתניע  תנסה  אל 

כשמכסה המצת מנותק
דומם מיד את המנוע כשמופיעה 	 

החטאת ניצוץ
השתמש רק בדלק נטול עופרת	 
הטיפולים 	  כל  מרווחי  על  הקפד 

המוגדרים.

 שים לב
דלק לא שרוף בממיר הקטליטי

נזק לממיר הקטליטי
זכור את הנקודות שפורטו, לשם 	 

 .הגנה על הממיר הקטליטי
סכנת התחממות יתר

 שים לב
ממושך  זמן  פרק  פועל  מנוע 

כשהאופנוע במצב עצירה
מחוסר  כתוצאה  יתר  התחממות 
סכנת  קיצוניים,  במקרים  קירור; 

אש באופנוע
לפעול 	  למנוע  תאפשר  אל 

במהירות סרק, ללא צורך.
התנעת 	  לאחר  מיד  רכוב 

 .המנוע
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8 טיפול לא נכון

 שים לב
באופנוע  נכון  לא  טיפול 
)לדוגמה, מערכת ניהול המנוע 
המצערת,  שסתומי   ,ECU  -

מצמד(
כשל  המושפעים,  לחלקים  נזק 
לבטיחות,  הקשורים  בתפקודים 

אובדן תוקף האחריות
אין לטפל באופנוע באופן שיפגע 	 

 .בביצועיו המתואמים
ציות לרשימת התיוג

השתמש 	  סדירים,  זמן  במרווחי 
ברשימה שלהלן כדי לבדוק את 

האופנוע שלך.
בעת שינוי מצב העומס: 

 	 Dynamic ESA OE ללא
בקפיץ 	  הראשוני  העומס  כוונון 

 .)148( של הגלגל האחורי
 	 Dynamic ESA OE ללא

לגלגל 	  השיכוך  מאפייני  כוונון 
 .)149( האחורי

 	 Dynamic ESA OE עם
 	 .)105( כוונון השלדה והמתלה



חובה לפני הרכיבה:
מערכת 	  של  פעולתה  את  בדוק 

הבלימה.
וציוד 	  האורות  פעולת  את  בדוק 

האיתות.
 	.)192( בדיקת תפקוד המצמד
בצמיג 	  המדרס  עומק  בדיקת 

.)196(
 	.)195( בדיקת לחץ בצמיג
והמטען 	  שהמזוודות  בדוק 

מאובטחים כהלכה במקומם.
בכל עצירה שלישית לתדלוק:

המנוע 	  שמן  מפלס  בדיקת 
.)186(

הבלם 	  רפידות  עובי  בדיקת 
.)189( הקדמי

הבלם 	  רפידות  עובי  בדיקת 
.)189( האחורי

בדיקת מפלס נוזל בלמים, בלם 	 
.)190( קדמי

בדיקת מפלס נוזל בלמים, בלם 	 
.)191( אחורי

הקירור 	  נוזל  מפלס  בדיקת 
.)193(

 	.)219( סיכת השרשרת
השרשרת 	  שקיעת  בדיקת 

.)219(
התנעה

התנעת המנוע

 שים לב
רק  תקינה  התמסורת  סיכת 

כשמנוע פועל.
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נזק לתמסורת8
לגלוש 	  לאופנוע  תאפשר  אל 

לדחוף  או  ממושך  זמן  לפרק 
כשהמנוע  גדול,  למרחק  אותו 

 .דומם
 	.)78( פתיחת מתג ההתנעה
מבוצעת.  « הרכיבה  לפני  בדיקה 

)156(
»  ABS ה-  של  עצמי  אבחון 

)157( .בתהליך ביצוע
»  ASC ה-  של  עצמי  אבחון 

 )158( .בתהליך ביצוע
 	riding modes Pro OE עם
»  DTC ה-  של  עצמי  אבחון 

 )158( .בתהליך ביצוע
אחד 	  אם  או  סרק  בהילוך  בחר 

את  משוך  משולב,  ההילוכים 
ידית המצמד.

 הערה
אין אפשרות להתניע את האופנוע 
וכשהילוך  פתוחה  הצד  כשרגלית 

אם  עצמו  ידומם  המנוע  משולב. 
ואז  סרק  בהילוך  אותו  תתניע 
רגלית  קיפול  לפני  הילוך,  תשלב 

 .הצד
קר  מנוע  התנעת  בזמן 
בטמפרטורת סביבה נמוכה: משוך 
את ידית המצמד וסובב קלות את 
כדי  המצערת,  של  האחיזה  ידית 

לפתוח את המצערת.

לחץ על לחצן המתנע 1.	 

 הערה
ניסיון ההתנעה מופסק אוטומטית 
אם מתח המצבר נמוך מדי. הטען 

המנוע  התנעת  לפני  המצבר  את 
או השתמש בכבל התנעה ממצבר 

עזר, לצורך ההתנעה. 
בפרק  עיין  נוספים,  לפרטים 
המשנה אודות התנעה באמצעות 

 ."כבלים "אחזקה
המנוע התניע.

עיין  « להתניע,  מסרב  המנוע  אם 
בתרשים איתור התקלות, בפרק 
טכניים".  "נתונים  שכותרתו 

)240(
בדיקה לפני הרכיבה

לוח  פתוח,  ההתנעה  כשמתג 
המחוונים מבצע בדיקה של נורות 
החיווי וההתראה. בדיקה זו נקראת 

"בדיקה לפני הרכיבה".
הבדיקה מופסקת אם אתה מתניע 
את המנוע לפני השלמת הבדיקה.

שלב 1
כל נורות החיווי וההתראה דולקות.
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8 כשהאופנוע  נוסף  זמן  לאחר 
אנימציה  מופיעה  עצירה,  במצב 

כשהמערכת מתחילה לפעול.
שלב 2

נורת ההתראה הכללית משנה את 
צבעה מאדום לצהוב.

שלב 3
כל נורות החיווי וההתראה שדלקו 

בשלב הראשון כבות בסדר הפוך. 
רק  כבית  לתקלה  החיווי  נורת 

לאחר 15 שניות.
אם אחת מנורות החיווי וההתראה 

אינה כבית:
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

ABS אבחון עצמי
מערכת ABS מבצעת אבחון עצמי 
של  התפעוליות  את  להבטיח  כדי 

האופנוע.
אוטומטית  מבוצע  עצמי  אבחון 

בכל פתיחה של מתג ההתנעה.
שלב 1

המערכת  « רכיבי  בדיקת 
העצמית,  לבדיקה  התואמים 

כשהאופנוע במצב עצירה.
נורת החיווי ABS מהבהבת.

שלב 2
בדיקת חיישני מהירות הגלגלים  «

לנסוע  מתחיל  כשהאופנוע 
ממצב עצירה.

נורת החיווי ABS מהבהבת.

 ABS ה-  של  העצמי  האבחון 
הושלם.

»  ABS וההתראה  החיווי  נורת 
כבית.

אבחון עצמי של מערכת ה- 
ABS לא הושלם

היות  זמין,  אינו   ABS תפקוד 
הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
למהירות  להגיע  חייב  )האופנוע 
שחיישני  כדי  מוגדרת  מזערית 
מהירות הגלגל ייבדקו: 5 קמ"ש(

אם לאחר השלמת האבחון העצמי 
ABS, נדלקת נורת חיווי שמצביעה 

:ABS על תקלת
זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 

שתפקוד ה- ABS אינו זמין.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
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8ASC אבחון עצמי
מערכת ASC מבצעת אבחון עצמי 
של  התפעוליות  את  להבטיח  כדי 
מבוצע  עצמי  אבחון  האופנוע. 
מתג  של  פתיחה  בכל  אוטומטית 

ההתנעה.
שלב 1

בדיקת רכיבי המערכת הניתנים  «
כשהאופנוע  העצמית,  לבדיקה 

במצב עצירה.
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
שלב 2

בדיקת רכיבי המערכת הניתנים  «
כשהאופנוע  העצמית,  לבדיקה 

במצב נסיעה.
 ASC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
 ASC ה-  של  העצמי  האבחון 

הושלם.
»  ASC וההתראה  החיווי  נורת 

כבית.

החיווי 	  נורות  כל  את  בדוק 
וההתראה.

אבחון עצמי של מערכת ה- 
ASC לא הושלם

היות  זמין,  אינו   ASC תפקוד 
הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
למהירות  להגיע  חייב  )האופנוע 
שחיישני  כדי  מוגדרת  מזערית 
מהירות הגלגל ייבדקו: לפחות 5 

קמ"ש(
אם לאחר השלמת האבחון העצמי 
ASC, נדלקת נורת חיווי שמצביעה 

:ASC על תקלת
זכור 	  יכול להמשיך לרכוב.  אתה 

שתפקוד ה- ASC אינו זמין.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

 DTC אבחון עצמי
 	riding modes Pro OE עם

מערכת DTC מבצעת אבחון עצמי 
של  התפעוליות  את  להבטיח  כדי 

האופנוע.
אוטומטית  מבוצע  עצמי  אבחון 

בכל פתיחה של מתג ההתנעה.
שלב 1

המערכת  « רכיבי  בדיקת 
העצמית,  לבדיקה  התואמים 

כשהאופנוע במצב עצירה.
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
שלב 2

המערכת  « רכיבי  בדיקת 
העצמית,  לבדיקה  התואמים 

כשהאופנוע מתחיל בנסיעה.
 DTC וההתראה  החיווי  נורת 

מהבהבת באיטיות. 
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8 DTC אבחון עצמי
סימון DTC אינו מוצג יותר. «

החיווי 	  נורות  כל  את  בדוק 
וההתראה.

אבחון עצמי של מערכת ה- 
DTC לא הושלם

היות  זמין,  אינו   DTC תפקוד 
הושלם.  לא  העצמי  שהאבחון 
למהירות  להגיע  חייב  )האופנוע 
פועל  מזערית מוגדרת עם מנוע 
הגלגל  מהירות  שחיישני  כדי 

ייבדקו: לפחות 5 קמ"ש(
אם לאחר השלמת האבחון העצמי 
DTC, נדלקת נורת חיווי שמצביעה 

:DTC על תקלת
לרכוב. 	  להמשיך  יכול  אתה 

אינו   DTC ה-  שתפקוד  זכור 
או שיתכן שהתפקוד כפוף  זמין 

להגבלות מסוימות.
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
.BMW דלק מוטורס לאופנועי

הרצה
מנוע

שנה 	  ההרצה,  בדיקת  ביצוע  עד 
בתכיפות את פתיחת המצערת 
הימנע  המנוע;  מהירות  ואת 
מרכיבה בסל"ד קבוע לפרקי זמן 

ממושכים.
נסיעותיך 	  רוב  את  לבצע  נסה 

בכבישים  זו,  ראשונית  בתקופה 
מתונות,  עליות  עם  מפותלים, 
תוך הימנעות מכבישים ראשיים 
כמה  עד  מהירים,  וכבישים 

שניתן.
הקפד על מהירויות ההרצה.	 

מהירות בתקופת ההרצה

מד  )קריאת  סל"ד   6500<
 1200...0 המצטבר  המרחק 

ק"מ(

מהירות בתקופת ההרצה 

מד  )קריאת  מלא  עומס  ללא 
 1200...0 המצטבר  המרחק 

ק"מ(
יש 	  שאחריה  לנסיעה  לב  שים 

לבצע את בדיקת ההרצה.

ההרצה  בדיקת  עד  נסיעה 
הראשונה

500 עד 1200 ק"מ
רפידות בלם

חייבות  חדשות  בלמים  רפידות 
לעבור התאמה לפני קבלת רמות 
חיכוך מיטביות. להשפעת הבלימה 
ידי  על  פיצוי  יהיה  המופחתת 
זרוע  על  יותר  גבוה  לחץ  הפעלת 

הבלימה.
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 אזהרה8
רפידות בלימה חדשות

מרחקי עצירה ארוכים יותר, סכנת 
תאונה

בזמן 	  הבלמים  את  הפעל 
 .הנכון

צמיגים
שטח  פני  יש  חדשים  לצמיגים 
אלה  שטח  פני  על  חלקים. 
רכיבה  ידי  על  חספוס  לעבור 
שונות,  הטייה  בזוויות  מאופקת 
שלב  את  ישלימו  שהצמיגים  עד 

ההרצה.

 אזהרה
צמיגים חדשים מאבדים אחיזה 
על פני כבישים רטובים ובזוויות 

פניה חריגות
סכנת תאונה

מהטיות 	  והימנע  בזהירות  רכוב 
 .חדות חריגות

שילוב הילוך 
 	Pro OE עם סייען שילוב

Pro סייען שילוב

 הערה
ההילוך  שילוב  שסייען  פעם  בכל 
Pro משלב הילוכים, בקרת השיוט 
מסיבות  אוטומטית  מתנתקת 

 .בטיחות

בחר את ההילוכים באופן הרגיל 	 
השילוב  בזרוע  שימוש  תוך 

המופעלת בעזרת רגל.

מסייע  « ההילוך  שילוב  סייען 
מבלי  הילוך,  ובהורדת  בהעלאה 
שהרוכב יצטרך למשוך את ידית 
המצמד או לסגור את המצערת.

הילוכים 	  שילוב  מערכת  אינה  זו 
אוטומטית.

הרוכב מהווה את החלק החשוב 	 
מחליט  והוא  במערכת,  ביותר 

מתי לשלב הילוכים.
בכל השילוב קולט את 	  חיישן 1 

מפעיל  והוא  לשילוב  הדרישה 
את סייען השילוב.

יציבה,  « במהירות  רכיבה  בזמן 
בהילוך נמוך ובסל"ד מנוע גבוה, 
ניסיון לשלב הילוך ללא משיכת 
לגרום  יכולה  המצמד  ידית 

תגובה חמורה של שינוי עומס.
אופנועים BMW ממליצה למשוך 	 

לבצע  כדי  המצמד  ידית  את 
שילוב הילוך בנסיבות אלה.

מומלץ להימנע משימוש בסייען 	 
במהירויות   Pro הילוך  שילוב 
מנוע הקרובות למגבלות, שבהן 
כדי  לפעולה  נכנס  המנוע  וסת 

להגביל את סל"ד המנוע.
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8 זמין  « אינו  ההילוך  שילוב  סייען 
במצבים הבאים:

כשידית המצמד משוכה.	 
במצבה 	  אינה  השילוב  זרוע 

ההתחלתי.
כשהמצערת 	  הילוך  העלאת 

סגורה )גלישה( ובזמן האטה.
לאחר שילוב הילוך, עליך לשחרר 	 

ההילוך  שילוב  זרוע  את  לגמרי 
לפני ששילוב הילוך נוסף יתבצע 

.Pro עם סייען שילוב ההילוך
למידע נוסף אודות סייען שילוב  «

עיין בפרק שכותרתו   ,Pro הילוך 
"פרטים הנדסיים". 

 	riding modes Pro OE עם
»  )181( Pro סייען שילוב

רכיבת שטח
לאחר רכיבת שטח

ממליצה   BMW אופנועי  חברת 
לבדוק את הפריטים הבאים, לאחר 

רכיבת שטח:

לחץ אוויר בצמיג

 אזהרה
לחץ אוויר נמוך בצמיג לרכיבת 
שטח בתפעול בכבישים חלקים

מפגיעה  כתוצאה  תאונה  סכנת 
במאפייני הרכיבה.

בצמיגים 	  שהלחץ  תמיד  וודא 
 .תקין

בלמים

 אזהרה
רכיבה על כבישי לא סלולים או 

דרכי עפר
כתוצאה  מושהית  בלימה  יעילות 
בלימה  ורפידות  בלימה  מדיסקות 

מזוהמות.
בלום מוקדם עד שהבלמים יהיו 	 

 .נקיים

 שים לב
סלולים  לא  כבישים  על  רכיבה 

או בדרכי עפר
רפידות  של  מוגברת  שחיקה 

הבלמים
רפידות הבלימה 	  עובי  בדוק את 

והחלף  קרובות  יותר  לעתים 
 .אותן בזמן

בולם  וכוונון  הקפיץ  העמסת 
הזעזועים

 אזהרה
לעומס  מוחלפים  ערכים 
ושיכוך  הקפיץ  של  ראשוני 

קפיץ הסמוכה, לרכיבת שטח
ירודים על כבישים  מאפייני רכיבה 

סלולים
את 	  כוונן  מהשטח,  יציאה  לפני 

ואת  בקפיץ  הראשוני  העומס 
 .בולם הזעזועים
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חישוקים8
על  BMW ממליצה  אופנועי  חברת 
לאחר  בחישוקים,  נזקים  בדיקת 

רכיבת שטח.
קרב מסנן אוויר

 שים לב
קרב מסנן אוויר מזוהם

נזק למנוע
מאובק, 	  בשטח  רוכב  אתה  אם 

האוויר  מסנן  קרב  את  בדוק 
קרובות;  יותר  לעתים  לסתימה 
 .נקה או החלף במידת הצורך

תפעול בתנאי אבק קשים )מדבר, 
מחייב  דומה(  או  חשופה  קרקע 
שנועד  אוויר  מסנן  בקרב  שימוש 

במיוחד לתנאים מסוג זה.

בלמים
מרחק  את  למזער  ניתן  כיצד 

העצירה?
מופעלים,  שהבלמים  פעם  בכל 
העומס,  בחלוקת  שינוי  מתבצע 
לפנים,  מאחור  עובר  כשהעומס 
שהאטת  ככל  הקדמי.  לגלגל 
העומס  ינוע  כך  חזקה,  האופנוע 
על  שהעומס  ככל  הקדמי.  לגלגל 
את  להגביר  ניתן  כך  גבוה,  הגלגל 

כוח הבלימה מבלי שהגלגל יינעל.
על מנת למטב את מרחק העצירה, 
הפעל את הבלם הקדמי במהירות 
והמשך להגביר את הכוח על ידית 
טוב  שימוש  ייעשה  כך  הבלם. 
ביותר של הגדלת הכוח הדינמית, 
על הגלגל הקדמי. זכור למשוך את 

ידית המצמד בו זמנית.
חירום"  "בלימת  של  במצבים 
רבים,  בתרגולים  המבוצעים 
במהירות  מופעל  הבלימה  כוח 
את  מפעיל  כשהרוכב  האפשרית, 
הבלימה;  ידיות  על  כוחו  מלוא 

בחלוקת  השינוי  אלה,  בנסיבות 
יכול  אינו  הדינמית  העומס 
להתבצע יחד עם הגברת ההאטה 
והצמיגים אינם יכולים להעביר את 
מלוא כוח הבלימה לשטח הכביש. 
בנסיבות אלה, הגלגל הקדמי עלול 

להינעל.
מונע   BMW אופנועי  של   ABS

מהגלגל הקדמי להינעל.
בלימת חירום 

 	riding modes Pro OE עם
אם אתה בולם בחוזקה ממהירות 
גבוהה מ- 50 קמ"ש, אור הבלימה 
מהבהב במהירות כאזהרה נוספת 

לאלה הנוסעים מאחוריך.
מופעלת  המצוקה  אורות  מערכת 
אם אתה בולם באופן זה, במהירות 

נמוכה מ- 15 קמ"ש.
תפסיק  המצוקה  אורות  מערכת 
ממהירות  החל  אוטומטית  לפעול 

של 20 קמ"ש.
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8 נסיעה במורד כביש הררי

 אזהרה
בלימה עם הבלם האחורי בלבד 

בכביש הררי
הבלמים  הרס  בלימה,  דעיכת 

כתוצאה מהתחממות יתר.
וגם 	  הקדמי  בבלם  השתמש 

באחורי, והשתמש גם בהשפעת 
 .בלימת המנוע

בלמים רטובים ומלוכלכים
ועל  הדסקות  על  ולכלוך  רטיבות 
באופן  מקטינים  הבלמים,  רפידות 

משמעותי את יעילות הבלימה.
בלימה  פעולת  בחשבון  לקחת  יש 
ירודה,  בלימה  יעילות  או  מושהית 

במצבים הבאים:
רכיבה בתנאי גשם או בשלוליות 	 

מים.
לאחר שטיפת האופנוע.	 
רכיבה על כבישים שפוזר עליהם 	 

מלח או כבישים מקורצפים.

לאחר ביצוע עבודה על הבלמים, 	 
כתוצאה מסימני שמן או משחת 

סיכה.
רכיבה על כבישים מכוסים אבק 	 

או רכיבת שטח.

 אזהרה
ליעילות  יגרמו  ולכלוך  רטיבות 

בלימה ירודה.
סכנת תאונה

תוך 	  הבלמים  את  קלות  הפעל 
להסיר  מנת  על  נסיעה,  כדי 
את  הסר  או  ולכלוך  לחות 

הבלמים ונקה אותם.
בזמן 	  ובלום  מראש  חשוב 

היעילות  להחזרת  עד  מתאים, 
 .המלאה של הבלמים

 ABS Pro
 	riding modes Pro OE עם

ישימות  פיסיקליות  מגבלות 
לרכיבה על אופנוע

 אזהרה
בלימה בזמן פניה

מערכת  למרות  נפילה  סכנת 
ABS Pro

אחראי 	  הרוכב  שינוי,  כל  ללא 
להתאים את סגנון הרכיבה שלו 

לתנאי הרכיבה.
אל תיטול עליך סיכונים שיבטלו 	 

את הבטיחות הנוספת המוצעת 
 .על ידי מערכת זו

אפשרות של נפילה אינה נשללת
 ABS Pro שמערכת  למרות 
בעלת  תמיכה  לרוכב  מספקת 
ערך רב ומהווה התקדמות עצומה 
אופנוע  עם  הבלימה  בבטיחות 
בהטייה לצורך פניה, לא ניתן בשום 
כהגדרה  אליה  להתייחס  תנאי 
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הפיזיקה 8 מגבלות  של  מחדש 
אופנוע.  על  לרכיבה  הישימות 
חריגה  של  אפשרות  עדיין  קיימת 
מחוסר  כתוצאה  אלה,  ממגבלות 
שיפוט או משגיאת רוכב. במקרים 
להסתיים  הדבר  יכול  מסוימים, 

בהתרסקות.
שימוש בכבישים ציבוריים

לאופנוע  עוזרת   ABS Pro מערכת 
על  לרכיבה  בטוח  יותר  עוד  להיות 
כשהבלמים  ציבוריים.  כבישים 
מופעלים בגלל סכנה שלא נצפתה 
נוטה  שהאופנוע  בזמן  לכן,  קודם 
לצורך פניה, מתוך מגבלות הפיזיקה 
אופנוע,  על  לרכיבה  הישימות 
מהגלגלים  מונעת  המערכת 

להינעל ולהחליק הצידה.

 הערה
פותחה  לא   ABS Pro מערכת 
הבלימה  ביצועי  את  לשפר  כדי 
בזמן  נוטה  כשהאופנוע  האישיים 
פניה, במצבים הקרובים למגבלות 

 .הביצועים

החניית האופנוע
רגלית צד

דומם את המנוע.	 

 שים לב
קרקע לא טובה מתחת למעמד

האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 
נופל

מתחת 	  שהקרקע  תמיד  וודא 
 .לרגלית, אופקית ומהודקת

 שים לב
על  עומס  מוסיף  נוסף  משקל 

רגלית הצד
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
אל תשב או תישען על האופנוע 	 

הצד  רגלית  על  נשען  כשהוא 
 .שלו

פתח את רגלית הצד והשען את 	 
האופנוע על הרגלית.

אם קימור הכביש מאפשר זאת, 	 
עד  שמאלה  הכידון  את  סובב 

הסוף.
תמיד 	  יש  משופע,  בכביש 

כשהוא  האופנוע  את  להחנות 
פונה בכיוון העלייה; שלב הילוך 

.1
מעמד אמצעי 

 	OE עם מעמד אמצעי
דומם את המנוע.	 

 שים לב
קרקע לא טובה מתחת למעמד
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
מתחת 	  שהקרקע  תמיד  וודא 

 .לרגלית, אופקית ומהודקת



165

רכיבה

8  שים לב
המרכזי  המעמד  התקפלות 

כתוצאה מתנועות חדות
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
אל תישען או תשב על האופנוע, 	 

 .כשהמעמד המרכזי פתוח
המרכזי 	  המעמד  את  פתח 

והגבה את האופנוע על המעמד.
תדלוק

איכות הדלק
דרישות

לקבלת תצרוכת דלק מיטבית, על 
עם  או  מגופרית  נקי  להיות  הדלק 
ביותר  הנמוכה  הגופרית  תכולת 

האפשרית.

 שים לב
תפעול המנוע עם דלק המכיל 

עופרת
נזק לממיר הקטליטי

אל תנסה לתפעל את האופנוע 	 
עם  או  עופרת  המכיל  דלק  עם 
מתכת  תוספי  המכיל  דלק 

 .)לדוגמה, מנגן או ברזל(

 שים לב
תפעול המנוע עם דלק המכיל 

עופרת
נזק לממיר הקטליטי

אל תנסה לתפעל את האופנוע 	 
עם  או  עופרת  המכיל  דלק  עם 
מתכת  תוספי  המכיל  דלק 

 .)לדוגמה, מנגן או ברזל(
המנוע 	  את  לתפעל  באפשרותך 

עם דלק בעל תכולה מרבית של 
.E10 10% אתנול, כלומר

איכות דלק מומלצת

min 91 ROZ/ רגיל, נטול עופרת
RON min 87 AKI

תדלוק

 אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאד

סכנת אש והתפוצצות
לקרב 	  אין  לעולם  תעשן.  אל 

 .להבה גלויה ליד מיכל הדלק

 אזהרה
כתוצאה  דלק  דליפת 
מיכל  אם  חום  מהתפשטות 

הדלק מלא מעבר למידה
סכנת נפילה

מעל 	  המיכל  את  למלא  אין 
 .המידה

 שים לב
הרטבת שטחי פלסטיק עם דלק

)המשטחים  למשטחים  נזק 
מקבלים מראה מכוער או אטום(
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נקה משטחי פלסטיק מיד לאחר 	 8
 .מגע עם דלק

אופקית 	  שהקרקע  וודא 
ומהודקת והצב את האופנוע על 

רגלית הצד שלו.

 הערה
נפח המיכל ניתן לשימוש במלואו, 
רגלית  על  נשען  כשהאופנוע  רק 

 .הצד שלו

פתח מכסה מגן 1.	 
ההתנעה 	  במפתח  השתמש 

 2 הדלק  מילוי  מכסה  לפתיחת 

ימינה,  המפתח  סיבוב  ידי  על 
וסובב את המכסה למצב פתוח.

הקצה 	  עד  רק  דלק  עם  מלא 
העליון של צוואר מילוי הדלק.

 הערה
עם  רכיבה  לאחר  דלק  מילוי  בעת 
כמות הדלק הרזרבית, וודא שאתה 
גבוה  למפלס  המיכל  את  ממלא 
אחרת,  הרזרבי,  מהמפלס  יותר 
ונורת  ייחשב  לא  החדש  המפלס 
ההתראה של הדלק המצביעה על 
הרזרבית  הדלק  כמות  שנורת  כך 

 .לא תיכבה

 הערה
המפורטת  לשימוש"  הדלק  "כמות 
בנתונים הטכניים, הינה הכמות שמיכל 
שהאופנוע  לאחר  להכיל  יכול  הדלק 
נסע עד אזילת הדלק או שהמנוע דמם 

 .כתוצאה מחוסר דלק

קיבול מיכל הדלק 

15 ליטר לערך
כמות דלק רזרבית 

3.5 ליטר לערך
כלפי 	  הדלק  מכסה  את  לחץ 

מטה, לשם סגירתו.
את 	  וסגור  המפתח  את  הסר 

מכסה המגן.
תדלוק 

 	OE עם רכיבה ללא מפתח
דרישות

מנעול ההגה משוחרר.
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8  אזהרה
דלק הוא חומר דליק מאד

סכנת אש והתפוצצות
לקרב 	  אין  לעולם  תעשן.  אל 

 .להבה גלויה ליד מיכל הדלק

 אזהרה
כתוצאה  דלק  דליפת 
מיכל  אם  חום  מהתפשטות 

הדלק מלא מעבר למידה
סכנת נפילה

מעל 	  המיכל  את  למלא  אין 
 .המידה

 שים לב
עם  פלסטיק  שטחי  הרטבת 

דלק
)המשטחים  למשטחים  נזק 

מקבלים מראה מכוער או אטום(
נקה משטחי פלסטיק מיד לאחר 	 

 .מגע עם דלק

אופקית 	  שהקרקע  וודא 
ומהודקת והצב את האופנוע על 

המעמד האמצעי שלו.
 	OE עם רכיבה ללא מפתח
 	.)81( סגירת מתג ההתנעה

 הערה
את מכסה מילוי הדלק ניתן לפתוח 
בתוך זמן ההמתנה המוגדר לאחר 
מבלי  ההתנעה,  מתג  סגירת 
שמפתח השלט רחוק יהיה בתחום 

 .הקליטה

זמן המתנה לפתיחת מכסה 
מילוי הדלק

2 דקות
לאופן  « משתנים  שני  קיימים 

פתיחת מכסה מילוי הדלק:
בתוך זמן ההתנעה.	 
לאחר חלוף זמן ההמתנה.	 

גרסה 1 
 	OE עם רכיבה ללא מפתח

דרישות
מיד לאחר הרכיבה

באיטיות 	  מעלה  כלפי  משוך 
לשונית 1 של מכסה מילוי הדלק.

הדלק  « מילוי  מכסה  נעילת 
משתחררת.

מילוי 	  מכסה  את  במלואו  פתח 
הדלק.
גרסה 2 

 	OE עם רכיבה ללא מפתח
דרישות

לאחר חלוף זמן ההמתנה
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רחוק 	 8 השלט  מפתח  את  הבא 
לתוך טווח הקליטה.

באיטיות 	  מעלה  כלפי  משוך 
לשונית 1.

שלט  « עם  למפתח  החיווי  נורת 
חיפוש  כדי  רחוק מהבהבת תוך 

אחר מפתח השלט רחוק.
כלפי מעלה 	  נוספת  משוך פעם 

מכסה  של   1 לשונית  באיטיות 
מילוי הדלק.

הדלק  « מילוי  מכסה  נעילת 
משתחררת.

מילוי 	  מכסה  את  במלואו  פתח 
הדלק.

באיכות 	  בדלק  המיכל  את  מלא 
המומלצת לעיל; אל תמלא את 
המיכל מעל לקצה התחתון של 

צוואר המילוי.

 הערה
עם  רכיבה  לאחר  דלק  מילוי  בעת 
כמות הדלק הרזרבית, וודא שאתה 
גבוה  למפלס  המיכל  את  ממלא 
אחרת,  הרזרבי,  מהמפלס  יותר 
ונורת  ייחשב  לא  החדש  המפלס 
המצביעה  הדלק  של  ההתראה 
ירד לכמות  על כך שמפלס הדלק 

 .הרזרבית, לא תיכבה

 הערה
"כמות הדלק לשימוש" המפורטת 
הכמות  הינה  הטכניים,  בנתונים 
לאחר  להכיל  יכול  הדלק  שמיכל 
הדלק  אזילת  עד  נסע  שהאופנוע 
או שהמנוע דמם כתוצאה מחוסר 

 .דלק

קיבול מיכל הדלק 

15 ליטר לערך

כמות הדלק הרזרבית 

כ- 3.5 ליטר
על 	  מטה  כלפי  בחוזקה  לחץ 

מכסה המילוי של מיכל הדלק.
מכסה מילוי הדלק משתלב תוך  «

השמעת נקישה.
מכסה מילוי הדלק ננעל אוטומטית  «

עם חלוף זמן ההמתנה.
ננעל  « סגור  הדלק  מילוי  מכסה 

אוטומטית עם נעילת מנעול ההגה 
או עם פתיחת מתג ההתנעה.

לצורך  האופנוע  הבטחת 
הובלה

העלולים 	  הרכיבים  שכל  וודא 
לבוא במגע עם רצועות אבטחת 
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8 כהלכה  מוגנות  יהיו  האופנוע, 
יש  לדוגמה  שריטות,  כנגד 
להשתמש בסרט דביק או פיסות 

אריג עדין למטרה זו.

 שים לב
הצידה  נופל  האופנוע 

כשמגביהים אותו אל מעמד
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
למנוע 	  כדי  האופנוע  את  אבטח 

קבלת  תוך  עדיף  נפילתו,  את 
 .עזרה מאדם נוסף

משטח 	  על  האופנוע  את  דחוף 
ההובלה והחזק אותו במצב זה: 
אל תציב אותו על רגלית הצד או 

המעמד האמצעי.

 שים לב
לכידת רכיבים

נזק לרכיב
כגון 	  רכיבים  ללכידת  תגרום  אל 

או  הבלימה  מערכת  צינורות 
 .קטעי כבלים

הרצועות 	  את  הבטח  מלפנים, 
לגשר התחתון של המזלג, משני 

הצדדים והדק את הרצועות.

מלמטה 	  הרצועות  את  הבטח 
במסגרת  הצדדים  ובשני 

האחורית, והדק.
באופן 	  הרצועות  כל  את  הדק 

מתלה  את  לכווץ  יש  אחיד; 
שניתן,  כמה  עד  האופנוע 

מלפנים ומאחור.
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הוראות כלליות9
לפרטים נוספים אודות הנדסה, 

 עבור אל:
bmw-motorrad.com/technology

מערכת מניעת נעילה של 
)ABS( הגלגלים

?ABS כיצד פועל תפקוד
שניתן  המופעל  הכוח  שיעור 
בגורמים  תלוי  לכביש,  להעביר 
של  החיכוך  מקדם  את  הכוללים 
קרח  פזורות,  אבנים  הכביש.  פני 
ושלג או כביש רטוב, לכל אלה יש 
יותר מאשר  מקדמי חיכוך נמוכים 

משטח אספלט נקי ויבש.
נמוך,  יהיה  החיכוך  שמקדם  ככל 

כך יגדל מרחק העצירה.
אם הרוכב מגביר את לחץ הבלימה 
ממגבלת  חורג  הבלימה  שכוח  כך 
העברת הכוח האפשרית, הגלגלים 
יאבד  והאופנוע  להינעל  יתחילו 
נפילה  הכיוונית;  יציבותו  את 
שהדבר  לפני  להתרחש.  עומדת 

מתערב   ABS תפקוד  מתרחש, 
לכוח  הבלימה  לחץ  את  ומתאים 
הבלימה המרבי שניתן להעביר, כך 
להסתובב  ממשיכים  שהגלגלים 
בלא  נשמרת,  הכיוונית  והיציבות 

קשר לתנאים ולפני שטח הכביש.
שיבושים  של  ההשפעה  מה 

בכביש?
מהמורות ושיבושים אחרים בכביש, 
לאבד  לגלגלים  לגרום  יכולים 
הכביש;  בפני  אחיזתם  את  רגעית 
הבלימה  כוח  הדבר,  אירע  אם 
שניתן להעביר לכביש עלול לרדת 
במצב  בולם  הרוכב  אם  לאפס. 
שכזה, על תפקוד ה- ABS להקטין 
להבטיח  כדי  הבלימה  לחץ  את 
בין  יציבות ברכיבה כשחוזר המגע 
הגלגלים לכביש. בשלב זה, תפקוד 
ABS של אופנועי BMW חייב לפעול 
חיכוך  מקדם  שקיים  הנחה  תוך 
)חצץ, קרח, שלג(, כך  ביותר  נמוך 
בכל  ימשיכו להסתובב  שהגלגלים 
תנאי שניתן לדמיין, דבר המבטיח 

שמירה על יציבות הרכיבה. 

בתנאים  חשה  שהמערכת  ברגע 
מיידית  מגיבה  היא  הנוכחיים, 
הבלימה  כוח  את  ומתאימה 
לבלימה  להגיע  מנת  על  בהתאם, 

מיטבית.
הרמת הגלגל האחורי

חמורים  האטה  בתנאי  אולם 
יתכן  מסוימים,  במצבים  ביותר, 
 BMW אופנועי  של   ABS שתפקוד 
לא יהיה מסוגל למנוע את הרמת 
הגלגל האחורי מהקרקע. אם קרה 
הדבר, התוצאה יכולה להיות מצב 
שבו  האחורי,  הגלגל  החלקת  של 

האופנוע יכול להתהפך.
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9  אזהרה
כתוצאה  אחורי  גלגל  הרמת 

מבלימה קשה
סכנת נפילה

בפתאומיות, 	  בולם  כשאתה 
לסמוך  תמיד  ניתן  שלא  זכור 
למנוע  כדי   ABS ה-  בקרת  על 
להתרומם  האחורי  מהגלגל 

 .מהקרקע
 ABS ה-  תפקוד  מתוכנן  כיצד 

?BMW של אופנועי
 BMW אופנועי  של   ABS תפקוד 
כל  על  ברכיבה  יציבות  מבטיח 
חוקי  מגבלות  בתוך  שטח,  סוג 
אינה  המערכת  לרכיבה.  הפיזיקה 
מיוחדות,  לדרישות  אופטימלית 
של  חריגים  בתנאים  הקיימות 

תחרות בשטח ובמסלולים.
מצבים מיוחדים

המהירויות של הגלגל הקדמי ושל 
כאמצעי  מושוות,  האחורי  הגלגל 
נעילת  של  נטייה  התחלת  לגילוי 

אחד הגלגלים. אם המערכת חשה 
זמן  לפרקי  סבירים  לא  ערכים 
מנוטרל   ABS ה-  תפקוד  ארוכים, 
כך  על  והודעה  בטיחות  מסיבות 
מוצגת. על האבחון העצמי להיות 
הצגת  לפני  בשלמותו,  מבוצע 

הודעות על תקלה.
 ABS תפקוד  עם  בעיות  על  נוסף 
רכיבה  תנאי   ,BMW אופנועי  של 
להופעת  לגרום  גם  יכולים  חריגים 

הודעת תקלה:
ממושך, 	  זמן  במשך  רכיבה 

מורם  הקדמי  כשהגלגל 
.)Wheelie( מהקרקע

האחורי 	  הגלגל  סיבוב 
במצב  נמצא  כשהאופנוע 
הבלם  הפעלת  ידי  על  עצירה, 

הקדמי )שריפה(.
הרגלית 	  על  האופנוע  חימום 

עזר,  מעמד  על  או  האמצעית 
הרצת המנוע במהירות סרק או 

עם הילוך משולב.

זמן 	  לפרק  נעול  אחורי  גלגל 
ירידה  בעת  לדוגמה  ממושך, 

לשטח.
מתייחסת  המוצגת  ההודעה  אם 
יכול  קיצוניים, אתה  רכיבה  לתנאי 
ה-  תפקוד  את  מחדש  להפעיל 
ידי סגירה מתג ההתנעה  ABS על 

ופתיחתו מחדש.
מה תפקידו של טיפול סדיר?

 אזהרה
מערכת הבלימה אינה מטופלת 

באופן סדיר
סכנת תאונה

ABS של 	  להבטיח שתפקוד  כדי 
מתוחזק  תמיד   BMW אופנועי 
בתנאים מיטביים, חיוני שתציית 
הטיפולים  מרווחי  על  בקפידה 

 .המפורטים
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מרווחי בטיחות9
תפקוד ABS של אופנועי BMW יכול 
שלא להוליך שולל את הרוכב אל 
שהוא  בגלל  זהיר  לא  רכיבה  סגנון 
יכול לסמוך על מרחקי עצירה יותר 

קצרים.
ובראשונה  בראש  מותקן  התפקוד 
למצבי  בטיחות  מרווח  לספק  כדי 

חירום.
בפניות  בלימה  בפניות!  לב  שים 
הפיזיקה  בחוקי  במיוחד  תלויה 
של   ABS תפקוד  שגם  לרכיבה, 
להימלט  יכול  אינו   BMW אופנועי 

מהם. 
 ABS Pro -ל ABS -התפתחות ה

 	ABS Pro OE עם
של   ABS תפקוד  עתה,  עד 
רמה  להבטיח  עזר   BMW אופנועי 
לבלימה  בטיחות  של  מאד  גבוהה 

כשהאופנוע אנכי ונוסע בקו ישר.
מציע   ABS Pro תפקוד  עתה, 
גם  לבלימה  משופרת  בטיחות 
מונע   ABS Pro תפקוד  בפניות. 

בבלימה  גם  להינעל,  מהגלגלים 
 ABS Pro תפקוד  פתאומית. 
ההיגוי,  בכוח  חדים  שינויים  מקטין 
במיוחד במצבי בלימת חירום, תוך 
והלא  הטבעית  לנטייה  התנגדות 

רצויה של האופנוע להתיישר.
ABS התערבות תפקוד

מצב  פי  על  טכניים,  במובנים 
ABS Pro מתאים  הרכיבה, תפקוד 
לזווית   ABS ה-  התערבות  את 
של  אותות  האופנוע.  של  הפניה 
הסבסוב  שיעור  הגלגול,  שיעור 
משמשים  הרוחבית  והתאוצה 

לחישוב זווית הפניה.
ויותר  יותר  נוטה  שהאופנוע  ככל 
מגבלה  מופעלת  פניה,  בעת 
הבלימה  כוח  עקומת  על  קשיחה 
הדבר  הבלימה.  הפעלת  לתחילת 
מאט את בניית כוח הבלימה לרמה 
מסויימת. בנוסף, שינוי הלחץ יותר 
ההתערבות  תחום  פני  על  אחיד 

.ABS -של ה

יתרונות לרוכב
 ABS Pro תפקוד  של  היתרונות 
לרוכב הינם תגובה רגישה, בלימה 
משולבות  כיוונית  ויציבות  חזקה 
של  ביותר  הטובה  ההאטה  עם 

האופנוע, גם בזמן פניה.
אוטומטית  יציבות  בקרת 

)ASC(
?ASC כיצד פועל תפקוד

 BMW אופנועי  של   ACS תפקוד 
הקדמי  הגלגל  מהירות  בין  משווה 
ההפרש  האחורי.  הגלגל  של  לזו 
כמידה  החלקה  לחישוב  משמש 
של מרווח בטיחות ליציבות, הזמין 
המנוע  בקרת  האחורי.  בגלגל 
מומנט  את  ומתאימה  מתערבת 
ההחלקה  אם  בהתאם,  המנוע 

חורגת ממגבלה מסויימת.
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9  ASC ה-  תפקוד  מתוכנן  כיצד 
?BMW של אופנועי

 BMW אופנועי  של   ASC תפקוד 
לרוכב  סיוע  כמערכת  מתוכנן 

ולשימוש בכבישים ציבוריים.
מידת השפעה של הרוכב על בקרת 
משמעותית  להיות  יכולה   ASC
)המשקל מוסט בזמן פניה, פריטי 
מטען לא מהודקים על האופנוע(, 
במיוחד כשסגנון הרכיבה מציב את 
הרוכב עם האופנוע קרוב למגבלות 

שמגדירה הפיזיקה.
אופטימלית  אינה  המערכת 
הקיימות  מיוחדות,  לדרישות 
בתנאים חריגים של תחרות בשטח 

ובמסלולים.
 BMW של אופנועי ASC את תפקוד

ניתן לנטרל במקרים אלה.

 אזהרה
רכיבה מסוכנת

ASC סכנת רכיבה למרות תפקוד

באחריות 	  תמיד  נושא  הרוכב 
ותנאי  הכביש  להערכת 
סגנון  את  ולהתאים  התעבורה 

הרכיבה שלו בהתאם.
אל תיטול עליך סיכונים שיבטלו 	 

את הבטיחות הנוספת המוצעת 
 .על ידי מערכת זו

מצבים מיוחדים
על פי חוקי הפיזיקה, כושר ההאצה 
מוגבל יותר, כשזווית הנטיה הולכת 
וגדלה. כתוצאה מכך, יכול להיווצר 
החוצה  בהאצה  מוחשי  פיגור 

מפניות הדוקות. 
המהירויות של הגלגל הקדמי ושל 
כאמצעי  מושוות,  האחורי  הגלגל 
נעילת  של  נטייה  התחלת  לגילוי 
הגלגל האחורי לסבסב או להחליק 
הצידה. אם המערכת חשה ערכים 
ארוכים,  זמן  לפרקי  סבירים  לא 
מסיבות  מנוטרל   ASC ה-  תפקוד 
 ASC תקלת  על  והודעה  בטיחות 
מוצגת. על האבחון העצמי להיות 
הצגת  לפני  בשלמותו,  מבוצע 

הודעות על תקלה.

 BMW של אופנועי ASC -תפקוד ה
בתנאי  אוטומטית,  להתנתק  יכול 
הרכיבה החריגים המפורטים להלן.

תנאי רכיבה חריגים:
ממושך, 	  זמן  במשך  רכיבה 

מורם  הקדמי  כשהגלגל 
כשתפקוד   ,)Wheelie( מהקרקע 

ה- ASC מנוטרל.
האחורי 	  הגלגל  סיבוב 

במצב  נמצא  כשהאופנוע 
הבלם  הפעלת  ידי  על  עצירה, 

הקדמי )שריפה(.
המעמד 	  על  האופנוע  חימום 

עזר,  מעמד  על  או  האמצעי 
הרצת המנוע במהירות סרק או 

עם הילוך משולב.
להפעלה חזרה של ה- ASC, סגור 
אותו  ופתח  ההתנעה  מתג  את 
ולאחר מכן רכוב במהירות  מחדש 

מעל 5 קמ"ש.
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מעל 9 מתרומם  הקדמי  הגלגל  אם 
ה-  פתאומית,  בהאצה  הקרקע 
המנוע  מומנט  את  מפחית   ASC
עד שהגלגל הקדמי חוזר למגע עם 

הקרקע.
 BMW אופנועי  אלה,  בתנאי 
המצערת  החזרת  על  ממליצה 
למצב כמעט סגור, כדי להחזיר את 

היציבות בשהות הקצרה ביותר.
חלקלק,  משטח  על  רכיבה  בזמן 
לעולם אל תסגור בפתאומיות את 
זמנית  בו  למשוך  מבלי  המצערת 
את ידית המצמד. מומנט הבלימה 
לנעילת  לגרום  יכול  המנוע  של 
יציבות  אובדן  עם  האחורי,  הגלגל 
במקביל. תפקוד ASC של אופנועי 
BMW אינו יכול לשלוט במצב מסוג 

זה.

בקרת אחיזה דינמית 
 )DTC(

 	riding modes Pro OE עם
כיצד פועלת בקרת האחיזה?

בשתי  זמינה  האחיזה  בקרת 
גרסאות: 

הפניה: 	  לזווית  התייחסות  ללא 
)ASC( בקרת יציבות אוטומטית

שנועד 	  בסיסי  תפקוד  הינו   ASC
למניעת נפילה. 

הפניה: 	  לזווית  התייחסות  עם 
)DTC( בקרת אחיזה דינמית

ויותר 	  עדינה  יותר   DTC בקרת 
נוסף אודות  נוחה הודות למידע 

זווית פניה והאצה.
משווה  האחיזה  בקרת  מערכת 
את מהירות הסיבוב בהיקפים של 
הגלגל הקדמי ושל הגלגל האחורי. 
החלקה  לחישוב  משמש  ההפרש 
כמידה של מרווח בטיחות ליציבות, 
הזמין בגלגל האחורי. אם ההחלקה 
חורגת ממגבלה מסויימת, מערכת 

בקרת המנוע מתערבת ומתאימה 
מומנט מנוע בהתאם.

 אזהרה
רכיבה מסוכנת

DTC סכנת רכיבה למרות תפקוד
באחריות 	  תמיד  נושא  הרוכב 

ותנאי  הכביש  להערכת 
סגנון  את  ולהתאים  התעבורה 

הרכיבה שלו בהתאם.
אל תיטול עליך סיכונים שיבטלו 	 

את הבטיחות הנוספת המוצעת 
 .על ידי מערכת זו

מצבים מיוחדים
על פי חוקי הפיזיקה, כושר ההאצה 
מוגבל יותר, כשזווית הנטיה הולכת 
יכולה  מכך,  כתוצאה  וגדלה. 
להיווצר הפחתה מוחשית בהאצה 

החוצה מפניות הדוקות. 
והגלגל  הקדמי  הגלגל  מהירויות 
ה-  ותפקוד  מושוות,  האחורי 
 ,ASC ה-  מתפקוד  בשונה   ,DTC
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9 בעיבוד  בזווית הפניה  גם  מתחשב 
נטיית  את  לגלות  כדי  הנתונים 
הגלגל האחורי להתחיל לסבסב או 

להחליק הצידה.
מקבל  האלקטרוני  המעבד  אם 
פניה  לזווית  ערכים  זמן  לאורך 
הוא  אפשריים,  אינם  שמבחינתו 
משתמש בערך דומה לזווית הפניה 

או שתפקוד ה- DTC מופסק. 
 DTC נורת חיווי ה-  במצבים אלה, 

מציינת תקלה.
מבוצע  להיות  העצמי  האבחון  על 
בשלמותו, לפני הצגת הודעות על 

תקלה.
תפקוד בקרת האחיזה של אופנועי 
אוטומטית,  להתנתק  יכול   BMW
החריגים  הרכיבה  בתנאי 

המפורטים להלן.

תנאי רכיבה חריגים:
ממושך, 	  זמן  במשך  רכיבה 

מורם  הקדמי  כשהגלגל 
.)Wheelie( מהקרקע

האחורי 	  הגלגל  סיבוב 
במצב  נמצא  כשהאופנוע 
הבלם  הפעלת  ידי  על  עצירה, 

הקדמי )שריפה(.
כשהאופנוע 	  האופנוע  חימום 

בהילוך  עזר,  מעמד  על  מוצב 
סרק או עם הילוך משולב.

למהירות  האופנוע  האצת 
סגירת  לאחר  מוגדרת  מזערית 
מחדש,  ופתיחתו  ההתנעה  מתג 
ה-  תפקוד  את  מחדש  מפעילה 

DTC לאחר תקלה.

להפעלת  מזערית  מהירות 
 DTC -ה

5 קמ"ש לפחות
מעל  מתרומם  הקדמי  הגלגל  אם 
הקרקע בהאצה חזקה, ה- ASC או 
ה- DTC מפחית את מומנט המנוע 

 ROAD ו-  )גשם(   RAIN בתצורות 
חוזר  הקדמי  שהגלגל  עד  )כביש(, 

למגע עם הקרקע.
נועדה   ENDURO הרכיבה  תצורת 
אינה  והיא  בשטח  לתפעול 

מתאימה לתפעול בכביש.
מאפשר  קדמי  גלגל  הרמת  גילוי 
בתצורות  "ווילי"  של  קצר  ביצוע 

.ENDURO -ו DYNAMIC הרכיבה
לסובב  ממליצה   BMW אופנועי 
חזרה  המצערת  ידית  את  קלות 
כדי  הקדמי,  הגלגל  הרמת  בזמן 
יציבה  רכיבה  למצב  חזרה  להגיע 

בהקדם האפשרי.
חלקלק,  משטח  על  רכיבה  בזמן 
לעולם אל תסגור בפתאומיות את 
זמנית  בו  למשוך  מבלי  המצערת 
את ידית המצמד. מומנט הבלימה 
להחלקת  לגרום  יכול  המנוע  של 
יציבות  אובדן  עם  האחורי,  הגלגל 
במקביל. תפקוד DTC של אופנועי 
BMW אינו יכול לשלוט במצב מסוג 

זה.
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תצורת רכיבה9
בחירה

לתנאי  האופנוע  את  לכוונן  כדי 
הרצוי,  הרכיבה  ולניסיון  הכביש 
הרכיבה  תצורות  מבין  לבחור  ניתן 

הבאות:
RAIN )גשם(	 
ROAD )כביש( )תצורה רגילה( 	 
 	riding modes Pro OE עם
DYNAMIC )דינמית(	 
ENDURO )שטח(	 

אלה  רכיבה  מתצורות  אחת  לכל 
מערכות  של  מכוייל  כוונון  קיים 
ABS, ASC ו- DTC, כמו גם לתגובת 

המצערת.
 	 Dynamic ESA OE עם

Dynamic ESA תלוי גם  הכוונון של 
בתצורת הרכיבה שנבחרה.

ו/  ABS תפקוד  את  להפסיק  ניתן 
רכיבה.  תצורת  בכל   ASC/DTC או 
מתייחסים  הבאים  ההסברים 

הרכיבה  בטיחות  למערכות  תמיד 
שמופעלות.

תגובת מצערת
ו- 	   RAIN הרכיבה  בתצורות 

המצערת  תגובת   ,ENDURO
מתונה.

בתצורת הרכיבה ROAD, תגובת 	 
המנוע מיטבית וישירה.

 	 ,DYNAMIC הרכיבה  בתצורת 
תגובת המנוע מיטבית ודינמית.

ABS
האחורי 	  הגלגל  הרמת  גילוי 

מופעל בכל תצורות הרכיבה.
האחורי 	  הגלגל  הרמת  גילוי 

הרכיבה  בתצורת  מצומצם 
תוצאת  להשיג  כדי   DYNAMIC

בלימה משופרת.
 	 RAIN, ROAD הרכיבה  בתצורות 

 ABS ה-  תפקוד   ,DYNAMIC ו- 
מכוונן לתצורת כביש.

 	 ,ENDURO הרכיבה  בתצורת 
תפקוד ה- ABS מכוונן לתצורת 

שטח עם צמיגי כביש.
 	riding modes Pro OE עם
 	 RAIN, ROAD הרכיבה  בתצורות 

 ABS Pro תפקוד   ,DYNAMIC ו- 
זמין באופן מלא. נטיית האופנוע 
להתיישר בזמן הפעלת הבלמים, 
פניה,  לצורך  נוטה  כשהאופנוע 

מצומצמת לרמה מזערית.
 	 ,ENDURO הרכיבה  בתצורת 

רק  זמין   ABS Pro תפקוד 
טוב.  חיכוך  מקדם  עם  בתנאים 
בהשוואה  מופחתת  התמיכה 
לתצורת הרכיבה ROAD ובמקום 
את  לספק  מוגדרת  היא  זאת, 

תוצאת הבלימה המרבית. 
 	riding modes Pro OE ללא
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9 ASC
הקדמי 	  הגלגל  הרמת  גילוי 

מופעל בכל תצורות הרכיבה.
כיול 	  עבר   ASC ה-  תפקוד 

לתפעול בכביש.
יציבות 	  מספק   ASC תפקוד 

הרכיבה  בתצורת  גבוהה  רכיבה 
מרבית  רכיבה  ויציבות   ROAD

 .RAIN בתצורת הרכיבה
 	riding modes Pro OE עם

DTC
צמיגים

 	 RAIN, ROAD הרכיבה  בתצורות 
 DTC ה-  תפקוד   ,DYNAMIC ו- 
מכוייל לתפעול כביש עם צמיגי 

כביש.
 	 ,ENDURO הרכיבה  בתצורת 

תפקוד ה- DTC מכוייל לתפעול 
שטח עם צמיגי כביש.

יציבות רכיבה
תפקוד 	   ,RAIN הרכיבה  בתצורת 

DTC מתערב די מוקדם כדי  ה- 
להפיק יציבות רכיבה מרבית.

בתצורת הרכיבה ROAD, תפקוד 	 
יותר  מאוחר  מתערב   DTC ה- 
 .RAIN הרכיבה  בתצורת  מאשר 
האחורי  מהגלגל  מונע  הדבר 

לסבסב, בכל עת שיתאפשר.
 	 ,ROAD -ו RAIN בתצורות הרכיבה

נמנע מהגלגל הקדמי להתרומם.
 	 ,DYNAMIC הרכיבה  בתצורת 

תפקוד ה- DTC מתערב מאוחר 
הרכיבה  בתצורת  מאשר  יותר 
אפשרות  שקיימת  כך   ,ROAD
יציאה  בעת  קלה  לסחיפה 
קדמי  גלגל  הרמות  וגם  מפניות 

 .)Wheelie( קצרות
 	 ,ENDURO הרכיבה  בתצורת 

מתערב  שוב   DTC ה-  תפקוד 
מכוייל  והוא  יותר  מאוחר 
שקיימת  כך  שטח,  לתפעול 
אפשרות לסחיפות יותר ארוכות 

והרמות גלגל )Wheelie( קצרות, 
בעת יציאה מהפנייה.

שינוי תצורות
לשנות  ניתן  הרכיבה  תצורת  את 
עצירה,  במצב  נמצא  כשהאופנוע 
ניתן  פתוח.  התנעה  מתג  עם 
רכיבה,  בזמן  התצורה  את  לשנות 

בתנאים הבאים:
אין מומנט הנעה בגלגל האחורי.	 
במערכת 	  לחץ  מופעל  לא 

הבלימה.
לפעול  יש  הרכיבה  תצורת  לשינוי 

על פי השלבים הבאים:
סגור את המצערת. 	 
שחרר את בקרות הבלמים.	 

הרצויה  הרכיבה  תצורת 
התצורה  שינוי  מראש.  נבחרת 
לאחר  רק  אלא  מתבצע,  אינו 
שהמערכות הנוגעות נמצאות כולן 

במצב המתאים.
תפריט הבחירה אינו נעלם מהצג, 

עד לאחר ביצוע שינוי התצורה.
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9 )RDC( ניטור הלחץ בצמיג
בצמיג 	  אוויר  לחץ  בקרת  עם 

)RDC( OE

תפקוד
מודד  צמיג  בכל  המובנה  חיישן 
לחץ  ואת  האוויר  טמפרטורת  את 
האוויר בתוך הצמיג, ומשדר מידע 

זה ליחידת הבקרה.
מתגים  מותקנים  בחיישנים 
את  המאפשרים  צנטריפוגלים 
לאחר  שנמדדו,  הערכים  שידור 
הראשונה  בפעם  עבר  שהאופנוע 

את המהירות המזערית.

לשידור  המזערית  המהירות 
ערכי ה- RDC שנמדדו: 

30 קמ"ש לפחות
עד  צמיג,  לכל   -- מופיע  בצג 
שאות לחץ האוויר מתקבל בפעם 
ממשיכים  החיישנים  הראשונה. 
לשדר את אותות הערכים שנמדדו, 
שהאופנוע  עד  מסוים  זמן  פרק 

נעצר.

משך שידור הערכים שנמדדו 
לאחר שהאופנוע נעצר: 

15 דקות לפחות
אם מותקנים גלגלים ללא חיישנים 
בקרה  ביחידת  המצויד  באופנוע 

RDC, תופיע הודעת שגיאה.
טווחי לחץ בצמיגים

מבדילה   RDC הבקרה  יחידת 
בצמיגים,  לחץ  טווחי  שלושה  בין 

כשלכולם יש ערכים לאופנוע:
האפיצות 	  בתחום  אוויר  לחץ 

המותרת.
למגבלת 	  קרוב  אוויר  לחץ 

האפיצות המותרת.
לאפיצות 	  מחוץ  אוויר  לחץ 

המותרת.

פיצוי טמפרטורה
רגיש  משתנה  הינו  בצמיג  הלחץ 
עם  עולה  הלחץ  לטמפרטורה: 
יורד  והוא  הטמפרטורה  עליית 
יורדת.  האוויר  כשטמפרטורת 
תלויה  בצמיג  האוויר  טמפרטורת 
ובאותה  הסביבה,  בטמפרטורת 
ובמשך  הרכיבה  בסגנון  גם  מידה 

הרכיבה.

בצמיגים  האוויר  לחצי 
כטמפרטורה  בצג  מופיעים 
מתייחסים  תמיד  והם  פיצוי  עם 
הבאה  האוויר  לטמפרטורת 

בצמיגים: 
20°C

במערכות הניפוח הזמינות לציבור 
לחץ  מדי  יש  הדלק  בתחנות 
שאינם מפצים עבור הטמפרטורה; 
הקריאה המופיעה במד לחץ מסוג 
התלוי  בצמיג,  אוויר  לחץ  אינה  זה 
מכך,  כתוצאה  בטמפרטורה. 
הערכים המוצגים אינם מתאימים 

לערכים המופיעים בצד.
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9 התאמת לחץ
RDC בצג, עם  השווה את ערך ה- 
בכריכה  הערך בטבלה, המפורטת 
האחורית של ספר הרוכב. בהמשך, 
השתמש במערכת הניפוח בתחנת 
בין  ההפרש  על  לפצות  כדי  דלק 

קריאת ה- RDC לערך בטבלה.

לדוגמה

על פי ספר הרוכב, הלחץ בצמיג 
צריך להיות הערך הבא:

2.5 בר
הערך הבא מופיע בצג:

2.3 בר
הלחץ החסר:

לדוגמה

0.2 בר
מד הלחץ בתחנת הדלק מציין:

2.4 בר
האוויר  לחץ  את  להעלות  חובה 
להגיע  כדי  הבא,  לערך  בצמיג 

ללחץ האוויר הנכון בצמיג:
2.6 בר

מערכת סיוע שילוב 
 	riding modes Pro OE עם

Pro סייען שילוב
בסייען  מצויד  שלך  האופנוע 
בתחילה  פותח  אשר   ,Pro שילוב 
למירוצים והוא הותאם לתיור. הוא 
מאפשר העלאות והורדות הילוכים 
סגירת  או  במצמד  שימוש  ללא 
עומס  בכל  למעשה  המצערת, 

ותחומי הסל"ד.

יתרונות
שילובי 	  מכל  אחוז   80 עד   70

ההילוך בעת נסיעה, ניתן לבצע 
ללא שימוש במצמד.

תנועה 	  פחות  מאפשר  הדבר 
ושילובי  היות  לנוסע,  הרוכב  בין 

ההילוך אורכים פחות זמן.
המצערת 	  את  לסגור  צורך  אין 

בעת שילוב הילוך בהאצה.
הילוך 	  הורדת  או  בלימה  בזמן 

מהירות  סגורה(,  מצערת  )עם 
המנוע מותאמת על ידי הפעלות 

קצרות של המצערת.
מאשר 	  יותר  קצר  השילוב  משך 

שילוב הילוך תוך שימוש במצמד.
על מנת שהמערכת תזהה דרישה 
להזיז  הרוכב  על  הילוך,  לשילוב 
סרק  ממצב  השילוב  ידית  את 
הקפיץ,  כוח  כנגד  הרצוי,  לכיוון 
במהירות  מסויימת,  "חריגה"  תוך 
ולשמור  במהירות,  או  רגילה 
עד  זה  במצב  השילוב  ידית  את 
צורך  אין  ההילוך.  שילוב  השלמת 
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על 9 המופעל  הכוח  את  להגביר 
ידית השילוב בזמן תהליך השילוב. 
להרפות  יש  עם השלמת השילוב, 
שיתבצע  לפני  השילוב  מידית 
השילוב.  סייען  ידי  על  נוסף  שילוב 
באמצעות  הילוכים  שילוב  בזמן 
העומס  על  שמור  השילוב,  סייען 
המצערת(  ידית  )מצב  המתאים 
שינוי  השילוב.  ובזמן  לפני  קבוע, 
במצב ידית המצערת בזמן הורדת 
את  לבטל  לתפקוד  יגרום  הילוך 
להחטאת  יגרום  ו/או  השילוב 
הפרדת  מבצע  הרוכב  אם  שילוב. 
מספק  אינו  השילוב  סייען  מצמד, 

סיוע לשילוב.

הורדת הילוך
עד 	  סיוע  יתקבל  הילוך  בהורדת 

להילוך  המרבי,  לסל"ד  הגעה 
מונעת  זו  פעולה  שנבחר.  היעד 

סל"ד יתר.

מהירות מנוע מרבית 

9000 סל"ד לכל היותר
העלאת הילוך

בהעלאת הילוך יתקבל סיוע עד 	 
הגעה לסל"ד סרק, להילוך היעד 

שנבחר.
מתחת 	  ירידה  מונע  זו  פעולה 

לסל"ד הסרק של המנוע.

מהירות סרק

במצב  )אופנוע  סל"ד   1250+50
עצירה(
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הוראות כלליות10
מתוארים  "אחזקה"  בפרק 
לבדיקה  פשוטים  תהליכים 
מתבלים  חלקים  של  והחלפה 

מסוימים.
הידוק  מומנטי  מפורטים  כן,  כמו 
ישימים. מומנטי ההידוק לקשיחים 
שלך,  באופנוע  התבריגיים 

מפורטים בפרק "נתונים טכניים".
עמוקה  יותר  אחזקה  אודות  מידע 
בתקליטור  תמצא  תיקון,  ועבודות 
שלך,  לאופנוע  התיקונים  ספר 
מורשה  במוסך  להשיג  שניתן 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

 .BMW מוטורס לאופנועי
כלים  מחייב  מהעבודות  חלק 
בטכנולוגיה  מעמיק  וידע  מיוחדים 

המוטמעת.
אם יש לך ספק, פנה למוסך מורשה 
לפנות  מומלץ  התחבורה,  משרד 
למרכז שירות מורשה מטעם דלק 

.BMW מוטורס לאופנועי

ערכת כלים

ידית מברג 1
מברג בעל להב מתחלף 2

עם ראש כוכב וראש שטוח
בפנסי 	  נורות  החלפת 

הקדמיים  הפניה  איתות 
.)209( והאחוריים

לוחית 	  נורת  החלפת 
.)211( הרישוי

 	.)216( הסרת המצבר
השיכוך 	  מאפייני  כוונון 

.)149( לגלגל האחורי

מפתח פתוח עם מפתח 14 3
המראה 	  זרוע  כוונון 

)146(
4 T25/T30 ,מפתח כוכב 

T25 בקצה הקצר, T30 בקצה 
הארוך
המיכל 	  כיסוי  הסרת 

.)212(
מנוף יד 5

הראשוני 	  העומס  כוונון 
האחורי  הגלגל  של  בקפיץ 

.)148(
ערכת כלי טיפול 

 	OA עם ערכת כלי טיפול
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כלי  ערכת  הכינה   BMW אופנועי 
שלך,  לאופנוע  המתאימה  טיפול 
מתקדמות  אחזקה  לפעולות 
והתקנת  הסרה  )לדוגמה 
זמינה  זו  כלים  ערכת  הגלגלים(. 
שלך  המורשה  השירות  במרכז 

.BMW לאופנועי
מעמד גלגל קדמי

התקנת מעמד הגלגל הקדמי

 שים לב
הקדמי  הגלגל  במעמד  שימוש 
ללא שימוש   BMW אופנועי  של 

במעמד עזר

האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 
נופל

מעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 
עזר, לפני הגבהת הגלגל הקדמי 
עם מעמד אופנועי BMW לגלגל 

 .הקדמי
מעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

עזר מתאים.
 	OE עם מעמד אמצעי
אופקית 	  שהקרקע  וודא 

ומהודקת והצב את האופנוע על 
 .המעמד האמצעי שלו

עם 	  בסיסי  במעמד  השתמש 
מספר כלי )83 30 0 402 241(, 
קדמי  גלגל  מחזיק  עם  בשילוב 

.)242 402 0 30 83(

שחרר את בורגי ההתקנה 1.	 
דחוף והפרד את שני המתאמים 	 

הקדמיים  שהמזלגות  עד   ,2
פיני  את  כוונן  ביניהם.  ייכנסו 
למתלה  שיתאימו  כך  המתאם, 

הקדמי.
 	 3 מיקום  בפיני  השתמש 

לקביעת הגובה הרצוי של מעמד 
הגלגל הקדמי.

מרכז את מעמד הגלגל הקדמי, 	 
ביחס לגלגל הקדמי ודחוף אותה 

כנגד הציר הקדמי.
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כך 	   ,2 המתאמים  שני  את  יישר 
ממוקם  יהיה  הקדמי  שהמתלה 

בצורה בטוחה.
עם 	  ההתקנה  בורגי  את  הדק 

החוגה 1.

הפעל לחץ אחיד כדי לדחוף את 	 
מעמד הגלגל הקדמי כלפי מטה 

והגבה את האופנוע.
 	OE עם מעמד אמצעי

 שים לב
אם  מתכווץ  האמצעי  המעמד 

האופנוע מוגבה גבוה מדי
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
וודא 	  האופנוע,  הגבהת  בעת 

על  יישאר  האמצעי  שהמעמד 
הקרקע. 

הגובה 	  את  כוונן  הצורך,  במידת 
 .של מעמד הגלגל הקדמי

בצורה 	  חונה  שהאופנוע  וודא 
 .יציבה

שמן מנוע
בדיקת מפלס שמן המנוע

 שים לב
קריאת  של  מוטעה  פירוש 
שמפלס  בגלל  השמן,  מפלס 
)ככל  בטמפרטורה  תלוי  השמן 
שהטמפרטורה גבוהה, כך יגבה 

מפלס השמן(
נזק למנוע

בדוק את מפלס השמן רק לאחר 	 
כשהמנוע  או  ממושכת  רכיבה 

 .בטמפרטורת התפעול
נגב את האזור סביב צוואר מילוי 	 

השמן.
עד 	  בסרק  לפעול  למנוע  הנח 

הנח  ואז,  המאוורר  להפעלת 
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10 דקה  למשך  בסרק  לפעול  לו 
נוספת.

נמצא 	  שהמנוע  וודא 
שלו  התפעול  בטמפרטורת 
ניצב  האופנוע  את  והחזק 

לקרקע.
 	OE עם מעמד אמצעי

 שים לב
הצידה  נופל  האופנוע 

כשמגביהים אותו אל מעמד
האופנוע  אם  לחלקים  נזק  סכנת 

נופל
למנוע 	  כדי  האופנוע  את  אבטח 

קבלת  תוך  עדיף  נפילתו,  את 
 .עזרה מאדם נוסף

נמצא 	  שהמנוע  וודא 
וודא  התפעול,  בטמפרטורה 
ומהודקת  אופקית  שהקרקע 
המעמד  על  האופנוע  את  והצב 

 .האמצעי שלו

הסר את מדיד השמן 1.	 

נקה את אזור המדידה 2 בעזרת 	 
מטלית יבשה

הכנס את המדיד לצוואר המילוי, 	 
אך אל תשלב את התבריג.

את 	  ובדוק  המדיד  את  הוצא 
מפלס השמן.

שמן מנוע, מפלס מוגדר 
MAX לסימון MIN בין סימון

להשלמת  כמות  מנוע,  שמן 
המפלס

אופנועי  ידי  על  המומלץ  מוצר 
 ADVANTEC Ultimate, שמן :BMW

 SAE 5W-40, API / JASO MA2
)הפרש  ליטר   0.5 מרבית  כמות 

)MAX לסימון MIN בין סימון
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מתחת 10 נמצא  השמן  מפלס  אם 
:MIN לסימון

המנוע 	  שמן  מפלס  את  השלם 
.)188(

אם מפלס השמן נמצא מעל סימון 
:MAX

השמן 	  מפלס  להשלמת  דאג 
במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
התקן את מדיד השמן.	 

השלמת מפלס שמן המנוע
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
נגב את האזור סביב צוואר מילוי 	 

השמן.

הסר את מדיד השמן 1.	 

 שים לב
או  שמן  מדי  בפחות  שימוש 

ביותר מדי שמן
נזק למנוע

השמן 	  שמפלס  תמיד  וודא 
 .תקין

המנוע 	  שמן  מפלס  את  השלם 
למידה המוגדרת.

המנוע 	  שמן  מפלס  בדיקת 
.)186(

התקן את מדיד השמן.	 

מערכת בלימה
מערכת  של  פעולתה  בדיקת 

הבלימה
משוך את ידית הבלם הקדמי	 
להיות  « חייבת  הלחץ  נקודת 

מורגשת בבירור.
לחץ על דוושת הבלם.	 
להיות  « חייבת  הלחץ  נקודת 

מורגשת בבירור.
נקודות  את  להרגיש  ניתן  לא  אם 

הלחץ באופן ברור:

 שים לב
עבודה על מערכת הבלימה שלא 

בהתאם לתהליכים הנכונים
של  תפעולית  לאמינות  סכנה 

מערכת הבלימה
על 	  העבודות  כל  לביצוע  דאג 

עובדים  בידי  הבלימה,  מערכת 
 .מוסמכים
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10 במוסך 	  הבלמים  לבדיקת  דאג 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
הבלם  רפידות  עובי  בדיקת 

הקדמי
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.

רפידות 	  את  בראיה  בדוק 
הבלמים השמאלית והימנית כדי 
לוודא את עוביין. כיוון הסתכלות: 
בין הגלגל למתלה הקדמי, לכיוון 

קליפר הבלם 1.

רפידות  מגבלת שחיקה של 
בלם קדמי 

חיכוך  )רפידת  מ"מ   1.0 לפחות 
מחווני  גב.  לוחית  ללא  בלבד, 
חייבים  )חריצים(  השחיקה 

להיראות בבירור(.
נראים  אינם  השחיקה  מחווני  אם 

עוד בבירור:

 אזהרה
פחות  הבלמים  רפידות  עובי 

מהעובי המזערי
תוצאת בלימה ירודה, נזק לבלמים

אמינות 	  את  להבטיח  מנת  על 
תאפשר  אל  הבלימה,  מערכת 
לרפידות הבלמים שחיקה מעבר 

 .לעובי המזערי המותר
הבלמים 	  רפידות  להחלפת  דאג 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
הבלם  רפידות  עובי  בדיקת 

האחורי
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
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רפידות 	  את  בראיה  בדוק 
עוביין.  את  לוודא  כדי  הבלמים 
לכיוון  מאחור  הסתכלות:  כיוון 

קליפר הבלם 1.

רפידות  מגבלת שחיקה של 
בלם אחורי 

חיכוך  )רפידת  מ"מ   1.0 לפחות 
בלבד, ללא לוחית גב.

אם רפידות הבלם שחוקות:

 אזהרה
פחות  הבלמים  רפידות  עובי 

מהעובי המזערי

תוצאת בלימה ירודה, נזק לבלמים
אמינות 	  את  להבטיח  מנת  על 

תאפשר  אל  הבלימה,  מערכת 
לרפידות הבלמים שחיקה מעבר 

 .לעובי המזערי המותר
הבלמים 	  רפידות  להחלפת  דאג 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
בדיקת מפלס נוזל בלם קדמי

 אזהרה
נוזל  במיכל  בלמים  נוזל  די  אין 

הבלמים
כוח בלימה ירוד משמעותית בגלל 

אוויר במערכת הבלימה
מיד 	  הרכיבה  תצורת  את  כוונן 

לאחר תיקון התקלה.
הבלמים 	  נוזל  מפלס  את  בדוק 

 .במועדים סדירים

אופקית 	  שהקרקע  וודא 
ומהודקת והצב את האופנוע על 

המעמד האמצעי שלו.
למצב 	  הכידון  ידיות  את  הזז 

נסיעה ישר לפנים.

הבלמים 	  נוזל  מפלס  את  בדוק 
במיכל הקדמי 1.

 הערה
גורמת  הבלם  רפידות  שחיקת 
הבלמים  נוזל  מפלס  לירידת 

 .במיכל
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מפלס נוזל בלמים קדמי
DOT4 ,נוזל בלמים

נוזל  למפלס  תאפשר  אל 
מתחת  אל  לרדת  הבלמים 
בלמים  נוזל  )מיכל   .MIN לסימון 

אופקי, האופנוע ניצב לקרקע(
ירד  הבלמים  נוזל  מפלס  אם 

מתחת למפלס המותר:
בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 

משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי

בדיקת מפלס נוזל בלם אחורי
אופקית 	  שהקרקע  וודא 

האופנוע  את  והחזק  ומהודקת 
בניצב לקרקע.

 	OE עם מעמד אמצעי
אופקית 	  שהקרקע  וודא 

ומהודקת והצב את האופנוע על 
 .המעמד האמצעי שלו

 אזהרה
נוזל  במיכל  בלמים  נוזל  די  אין 

הבלמים

כוח בלימה ירוד משמעותית בגלל 
אוויר במערכת הבלימה

מיד 	  הרכיבה  תצורת  את  כוונן 
לאחר תיקון התקלה.

הבלמים 	  נוזל  מפלס  את  בדוק 
 .במועדים סדירים

הבלמים 	  נוזל  מפלס  את  בדוק 
במיכל האחורי 1.

 הערה
גורמת  הבלם  רפידות  שחיקת 
הבלמים  נוזל  מפלס  לירידת 

 .במיכל
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מפלס נוזל בלמים אחורי )בדיקת 
ראיה(

DOT ,נוזל בלמים

ירד  נוזל הבלמים  אסור שמפלס 
.MIN אל מתחת לסימון

ירד  הבלמים  נוזל  מפלס  אם 
מתחת למפלס המותר:

בהקדם 	  התקלה  לתיקון  דאג 
משרד  מורשה  במוסך  האפשרי 
לפנות  מומלץ  התחבורה, 

מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
.BMW דלק מוטורס לאופנועי

מצמד
בדוק תפקוד המצמד

משוך את ידית המצמד.	 
כוח  « בהגדלת  לחוש  ניתן 

את  שמושכים  ככל  ההתנגדות 
הידית.

כוח  בהגדלת  חשים  לא  אם 
את  שמושכים  ככל  ההתנגדות 

הידית:
במוסך 	  המצמד  לבדיקת  דאג 

התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי

בדיקת חופש המצמד

של 	  משיכות  זו  אחר  בזו  בצע 
ידית המצמד 1 , מקצה לקצה.

נשוך בעדינות את ידית המצמד 	 
תוך  בהתנגדות,  שתחוש  עד   1

.A הבחנה בחופש המצמד

חופש כבל המצמד

5 עד 8 מ"מ )ידיות אחיזה במצב 
רכיבה לפנים, מנוע במצב קר(
חופש המצמד מחוץ למגבלה:

 	.)193( כוונון חופש המצמד
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10 כוונון חופש המצמד

שחרר אום נעילה 1.	 
סגור 	  המצמד,  חופש  להגדלת 

בורג כוונון 2 לתוך ידית הבקרה.
פתח 	  המצמד,  חופש  להקטנת 

בורג כוונון 2 מתוך ידית הבקרה.

 הערה
אסור למרחק בין אום נעילה לאום 
מ-  לחרוג  פנימית(  )נמדד  נעילה 

14 מ"מ.
אם לא ניתן יותר לכוונן את חופש 
בורג  פתיחת  ידי  על  המצמד 

הכוונון, פנה למוסך מורשה משרד 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 

 .BMW לאופנועי
 	.)192( בדיקת חופש המצמד
שאתה 	  תוך   1 נעילה  אום  הדק 

מחזיק את בורג הכוונון 2.
נוזל קירור

בדיקת מפלס נוזל הקירור
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
עד 	  האחיזה  ידיות  את  סובב 

הסוף ימינה.

הקירור 	  נוזל  מפלס  את  בדוק 
כיוון   .1 ההתפשטות  במיכל 
הסתכלות: מלפנים, בין המשקף 

לדופן הקישוט הימנית.
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נוזל הקירור, מפלס מוגדר
 

בין הסימונים MIN ו- MAX על גבי 
מיכל ההתפשטות )מנוע קר(

מתחת  יורד  הקירור  נוזל  אם 
למפלס המותר:

השלם את מפלס נוזל הקירור.	 

השלמת מפלס נוזל הקירור

מעטה 	  בורגי  את  מבפנים  פתח 
המצנן 1.

 	 1 המצנן  מעטה  את  משוך 
מהתושבות שלו 2.

מיכל 	  של   1 המכסה  את  פתח 
ההתפשטות.

למפלס 	  המפלס  את  השלם 
המוגדר, בעזרת משפך.

מיכל 	  מכסה  את  סגור 
ההתפשטות.
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הכנס את מעטה המצנן 1 לתוך 	 
התושבות 2.

תוך  « משתלב  המצנן  מעטה 
השמעת נקישה.

מעטה 	  בורגי  את  מבפנים  הדק 
המצנן 1.

צמיגים
בדיקת לחץ האוויר בצמיגים

 אזהרה
לחץ אוויר בצמיגים לא תקין

של  השליטה  במאפייני  ירידה 
האופנוע, אורך חיים מקוצרים של 

הצמיג
בצמיגים 	  שהלחץ  תמיד  וודא 

 .תקין

 אזהרה
השסתומים  תותבי  של  נטיה 
אנכית,  בצורה  המותקנים 
במהירויות  מעצמם  להיפתח 

רכיבה גבוהות
אובדן פתאומי של לחץ האוויר במציג

עם 	  שסתומים  מכסי  התקן 
והדק  מגומי  אטימה  טבעת 

 .בחוזקה
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.

בצמיגים 	  האוויר  לחץ  את  בדוק 
בהתאם לנתונים הבאים.

לחץ אוויר בצמיגים, קדמי

2.2 בר )רוכב אחד, צמיג במצב קר(
מטען,  עם/או  רוכבים   2( בר   2.5

צמיג במצב קר(

לחץ אוויר בצמיגים, אחורי

2.5 בר )רוכב אחד, צמיג במצב קר(
מטען,  עם/או  רוכבים   2( בר   2.9

צמיג במצב קר(
אם לחץ האוויר בצמיג נמוך מדי:

תקן את לחץ אוויר.	 
חישוקי גלגלים וצמיגים

בדיקת החישוקים
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
החישוקים, 	  את  בראיה  בדוק 

לנזקים.
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שניזוקו 	 10 חישוקים  לבדיקת  דאג 
ובמידת הצורך, דאג להחלפתם 
במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
בדיקת עומק המדרס

 אזהרה
שחוקים  צמיגים  עם  רכיבה 

בצורה קשה
מפגיעה  כתוצאה  תאונה  סכנת 

במאפייני הרכיבה
להחלפת 	  דאג  נדרש,  כשהדבר 

שיתבלו  לפני  במועד,  הצמיגים 
לעומק המדרס המזערי המותר 

 .על פי התקנות
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
המדרס 	  עומק  את  מדוד 

בחריצים הראשיים של המדרס, 
שיש בהם סימני שחיקה.

 הערה
בצדודית  מובנים  שחיקה  סימני 
צמיג.  כל  של  הראשיים  החריצים 
ירד לגובה  הצמיג בלוי כשהמדרס 
מצוין  הסימנים  מיקום  הסימנים. 
ידי  על  לדוגמה  הצמיג,  קצה  על 

 .או על ידי חץ TI, TWI אותיות
אם המדרס שחוק לעומק המזערי:

החלף צמיג/צמיגים, כנדרש.	 
גלגלים

המלצות לצמיגים
 BMW אופנועי  צמיג,  מידת  לכל 
ומסווגת מותגים מסוימים,  בוחנת 
 BMW אופנועי  לנסיעה.  ככשירים 
או  התאמה  להעריך  יכולה  אינה 
לספק אחריות של בטיחות בכביש, 

של צמיגים אחרים.
אופנועי BMW ממליצה להשתמש 

רק צמיגים שנבחנו על ידה.

ממרכז  מפורט  מידע  לקבל  ניתן 
לאופנועי  שלך  המורשה  השירות 

BMW או בכתובת
bmw-motorrad.com

על  הגלגל  מידת  השפעת 
מערכות המתלים/הבקרה

כנתון  מאד  חשובה  הגלגל  מידת 
מתלה  ובקרת   ABS למערכות 
של  והרוחב  הקוטר  במיוחד,   .ASC
גלגל האופנוע, מתוכנתים ביחידת 
לכל  בסיס  מהווים  והם  הבקרה 

החישובים.
משפיעים  במשתנים  שינוי  כל 
ידי  על  לדוגמה  הנגרמים  אלה, 
מעבר לגלגלים אחרים מלבד אלה 
היצור,  במהלך  שלא  המותקנים 
יכולים להשפיע בצורה חמורה על 

ביצועי מערכות הבקרה.
לגילוי  חיוניים  הגלגלים  חיישני 
ועליהם  הנכונה  הנסיעה  מהירות 
של  הבקרה  למערכת  להתאים 
להחליפם  ניתן  לא  ולכן,  האופנוע 

לסוג אחר.
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10 אם החלטת שאתה רוצה להתקין 
באופנוע  סטנדרטיים  לא  גלגלים 
כן  שלך, חשוב מאד שתפנה לפני 
התחבורה,  משרד  מורשה  למוסך 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי
במקרים מסוימים, ניתן לשנות את 
הנתונים המתוכנתים בתוך יחידות 
למידות  שיתאימו  כך  הבקרה, 

הגלגלים החדשים.
הסרת הגלגל הקדמי

המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 
שלו, על קרקע קשה ואופקית.

הסר בורג 1 והסר את חיישן ה- 	 
ABS מהקדח שלו.

מהירות 	  חיישן  כבל  את  נתק 
הגלגל מהתופסנים 2 ו- 3.

הסר את הברגים 4 של הקליפר 	 
הימני.

הפעלת 	  ותוך  בזהירות  הפרד 
כוח, בין רפידות הבלימה 3, על 
ידי סיבוב קליפר הבלם 4, כנגד 

דיסקת הבלימה 5.
חלקי 	  על  מיגון  סרט  הדבק 

חישוק הגלגל, העלולים להישרט 
בתהליך הסרת הקליפרים.

 שים לב
של  רצויה  לא  פנימה  תנועה 

רפידות הבלימה
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התקנת 10 ניסיון  בעת  לרכיבים  נזק 
הפרדה  בגלל  או  הבלימה  קליפר 

בכוח של רפידות הבלימה
עם 	  הבלמים  את  תפעיל  אל 

מאובטח  שאינו  בלימה  קליפר 
 .כהלכה

הקליפרים 	  את  בזהירות  משוך 
לאחור, עד שיהיו מחוץ לדיסקות 

הבלימה.
מעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

עזר מתאים.
 	OE עם מעמד אמצעי
אופקית 	  שהקרקע  וודא 

ומהודקת והצב את האופנוע על 
 .המעמד האמצעי שלו

של 	  הקדמי  החלק  את  הגבה 
הקדמי  שהגלגל  עד  האופנוע, 

יוכל להסתובב באופן חופשי.
על 	  ממליצה   BMW אופנועי 

אופנועי  של  קדמי  גלגל  מעמד 
BMW, כדי להגביה את האופנוע.

הקדמי 	  הגלגל  מעמד  התקנת 
.)185(

של 	  ההידוק  בורגי  את  שחרר 
הציר הימני 1.

הסר את בורג הסרן 2.	 
של 	  ההידוק  בורגי  את  שחרר 

הציר השמאלי 3.
דחוף את הציר עד כמה שניתן.	 

הסר ציר 4, תוך תמיכה בגלגל.	 
הסיכה 	  משחת  את  תסיר  אל 

מהציר.
לפנים 	  הקדמי  הגלגל  את  גלגל 

לשם הסרתו.
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הסר את תותב המרווח 5 מצידו 	 
השמאלי של טבור הגלגל.

התקנת הגלגל הקדמי

 אזהרה
שימוש בגלגל לא סטנדרטי

תקלה כחלק מהתערבות מערכות 
ASC -ו ABS בקרה

השפעת 	  אודות  במידע  עיין 
 ABS מערכות  על  הגלגל  מידת 

 .בתחילת פרק זה ,ASC -ו

 שים לב
תבריגיים  קשיחים  הידוק 

למומנט הידוק לא מתאים
הקשיחים  השתחררות  או  נזק 

התבריגיים
בדיקת 	  על  תמיד  הקפד 

הבטיחות של הקשיחים, במוסך 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

 .BMW לאופנועי

הכנס את תותב המרווח 5 לתוך 	 
צידו השמאלי של טבור הגלגל.

 שים לב
גלגל קדמי מותקן שלא כהלכה

סכנת תאונה
כיוון 	  את  המסמן  לחץ  לב  שים 

או  הצמיג  גבי  על  הסיבוב, 
 .החישוק

לתוך 	  הקדמי  הגלגל  את  גלגל 
שדיסקת  וודא  הקדמי,  המתלה 
רפידות  בין  עוברת  הבלימה 

הבלימה בקליפר השמאלי.

והכנס 	  הקדמי  הגלגל  את  הרם 
את הציר 4 עד מגבלת המיקום 

שלו.
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הדק את בורגי ההידוק 1 הימניים 	 10
של הציר למומנט המתאים, או 
השתמש בכלי מתאים לתמיכה 

נגדית בפעולה הבאה.

שחרור  עם  ציר  של  חבק 
מהיר

 6 הברגים  את  הדק  הידוק:  סדר 
פעמים, לחילופין )בזה אחר זה(

Nm 19

והדק 	   2 הציר  בורג  את  התקן 
אותו למומנט המתאים.

שחרור  עם  ציר  של  בורג 
מהיר, קדמי

Nm 50
 	 3 ההידוק  בורגי  את  הדק 

למומנט  הציר,  של  השמאליים 
המתאים.

שחרור  עם  ציר  של  חבק 
מהיר

 6 הברגים  את  הדק  הידוק:  סדר 
פעמים, לחילופין )בזה אחר זה(

Nm 19
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אם בורגי ההידוק 1 הימניים של 	 
שחרר  הידוק,  עברו  כבר  הציר 

אותם.
הסרת מעמד הגלגל הקדמי.	 
 	OE ללא מעמד אמצעי
 	 .הסר את מעמד העזר
מקם את קליפר הבלימה הימני 	 

על דיסקת הבלימה.

התקן את בורגי החיבור 4 והדק 	 
אותם למומנט המתאים.

למזלג  בלימה  קליפר 
טלסקופי

Nm 38
מחישוק 	  המיגון  סרט  את  הסר 

הגלגל.

 אזהרה
נשענות  אינן  הבלימה  רפידות 

על דיסקת הבלימה

מהשהייה  כתוצאה  תאונה  סכנת 
בפעולת הבלימה.

שהבלמים 	  בדוק  הרכיבה,  לפני 
 .מגיבים ללא השהייה

מספר 	  הבלמים  את  הפעל 
פעמים עד שהבלמים מתיישבים 

במקומם.
מהירות 	  חיישן  כבל  את  מקם 

הגלגל בתופסנים 2 ו- 3.

לתוך 	   ABS ה-  חיישן  את  הכנס 
הקדח שלו וחבר באמצעות בורג 1.

המזלגות 	  את  בחוזקה  כווץ 
קדמיים, מספר פעמים.
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 	 1 ההידוק  בורגי  את  הדק 
למומנט  הציר,  של  הימניים 

המתאים.
שחרור  עם  ציר  של  חבק 

מהיר
סדרת הידוק: הדק את הברגים 6 

פעמים, לחילופין )בזה אחר זה(
Nm 19

הסרת הגלגל האחורי
אופקית 	  שהקרקע  וודא 

ומהודקת והצב את האופנוע על 
מעמד עזר מתאים.

 	OE עם מעמד אמצעי

אופקית 	  שהקרקע  וודא 
ומהודקת והצב את האופנוע על 

 .המעמד האמצעי שלו

מחולל 	  את  והסר   1 בורג  הסר 
הפעימות מהקדח שלו.
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ואת 	   2 הציר  אום  את  הסר 
הדיסקית 3.

שחרר בורג כוונון 5 בצד שמאל 	 
ובצד ימין, על ידי סיבוב ימינה.

את 	  ודחוף   4 כוונון  לוחית  הסר 
הציר פנימה עד הסוף.

הסר את ציר השחרור המהיר 6 	 
והסר את לוחית הכוונון 7.

האחורי, 	  הגלגל  את  גלגל 
לפנים ככל האפשר ושחרר את 

השרשרת 8 מגלגל השיניים.

גלגל את הגלגל האחורי לאחור 	 
עד שישתחרר מזרוע המתלה.

 הערה
המרווח  ותותבי  השיניים  גלגל 
מותקנים  ימין  ובצד  שמאל  בצד 
באפיצות חופשית על הגלגל. בזמן 
וודא שאף אחד מהחלקים  הסרה, 
לא ניזוק או לא היה מותקן הצורה 

 .לא נכונה
התקנת הגלגל האחורי

 אזהרה
שימוש בגלגל לא סטנדרטי

תקלה כחלק מהתערבות מערכות 
ASC -ו ABS בקרה

מידת  השפעת  אודות  במידע  עיין 
 ,ASC ו-   ABS מערכות  על  הגלגל 

 .בתחילת פרק זה
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 שים לב10
תבריגיים  קשיחים  הידוק 

למומנט הידוק לא מתאים
הקשיחים  השתחררות  או  נזק 

התבריגיים
הקפד תמיד על בדיקת הבטיחות 	 

מורשה  במוסך  הקשיחים,  של 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
 .BMW דלק מוטורס לאופנועי

גלגל את הגלגל האחורי למקומו 	 
שדיסקת  וודא  המתלה  בזרוע 
רפידות  בין  עוברת  הבלם 

הבלימה.

האחורי 	  הגלגל  את  גלגל 
והלבש  האפשר  ככל  לפנים 
גלגל  פני  על   8 השרשרת  את 

השיניים.

הכנס את לוחית הכוונון 7 בזרוע 	 
המתלה והתקן את ציר השחרור 
הבלימה  בקליפר   6 המהיר 

ובגלגל האחורי.
השקע 	  לתוך  נכנס  שהציר  וודא 

בלוחית הכוונון.

הכנס את לוחית הכוונון הימנית 	 
.5
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התקן דיסקית 4 ואת אום הציר 	 
2, אך אל תהדק עדיין. 

 	OE ללא מעמד אמצעי
הסר את מעמד העזר.	 

הפעימות 	  מחולל  את  הכנס 
לתוך הקדח שלו והתקן בורג 1.

השרשרת 	  שקיעת  כוונון 
.)220(

מסנן אוויר
הסרת מסנן האוויר

 	.)212( הסרת כיסוי המיכל

שחרר צינור 1 מחבקי ההידוק 2. 	 

את 	  מטה  כלפי  והחזק  לחץ 
הלחצן 3 כדי לשחרור )חץ 1(.

מהתושבת )חץ 	  הסר מסגרת 4 
.)2



206

קה
חז

א

10

הסר את המסגרת 4.	 
הסר את תותב קרב האוויר 5.	 

התקנת מסנן האוויר

 	 5 האוויר  מסנן  קרב  את  הכנס 
במסגרת 4.

התקן את המסגרת 4.	 

בחבקי 	   1 הצינור  את  תפוס 
ההידוק 2. 

מקורות אור
ואור  מעבר  אור  נורות  החלפת 

דרך בפנס הראשי
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
סגור את מתג ההתנעה.	 

בפנס 	  דרך  לאור   1 מכסה  הסר 
מעבר  לאור   2 ומכסה  הראשי 

בפנס הראשי.
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נתק את חיבור המחבר 3.	 

שחרר את התופסנים הקפיציים 	 
4 מהאוזניים וקפל אותם הצידה.

הסר את הנורה 5.	 

החלף את הנורה השרופה.	 

 נורת אור דרך בפנס הראשי

 H7 12 V 55 W
 	LED OE עם פנס ראשי

 LED

בפנס  מעבר  לאור  נורות 
הראשי

 H7 12 V 55 W
 	LED OE עם פנס ראשי

 LED
כדי 	  בנורה בבסיסה בלבד,  אחוז 

מגע  מפני  הזגוגית  על  לשמור 
עם חומר זר.

שהינך 	  תוך  הנורה  את  הכנס 
כהלכה  מיושרת  שהיא  מוודא 

עם השקע 6.
סגור והדק את התופסן הקפיצי 	 

.4
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חבר את חיבור המחבר 3.	 

התקן מכסה 1 או 2, כנדרש.	 

החלפת נורה באור החניה
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
סגור את מתג ההתנעה.	 

הסר מכסה 1.	 

הוצא את בית הנורה 2 ממכלול 	 
הפנס הראשי.

הוצא את נורה מתוך בית הנורה.	 
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10 החלף את הנורה השרופה.	 

נורה לאור חניה

 W5W / 12 V / 5 W
 	OE עם תאורת רכיבת יום

 LED טבעת תאורה
ויבשה 	  נקיה  במטלית  השתמש 

כדי  החדשה,  הנורה  לאחיזת 
מגע  מפני  הזגוגית  על  לשמור 

עם חומר זר.

בית 	  לתוך  הנורה  את  דחוף 
הנורה.

לתוך 	   2 הנורה  בית  את  הכנס 
מכלול הפנס הראשי.

התקן מכסה 2.	 

באור   LED נורת  החלפת 
הבלימה ובאור האחורי

האחורית 	   LED ה-  תאורת  את 
שלם  כמכלול  להחליף  ניתן 
מורשה  למוסך  פנה  בלבד. 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
איתות  בפנסי  נורות  החלפת 

הפניה הקדמיים והאחוריים 
 	LED OE עם פנסי איתות פניה
מסוג 	  הפניה  איתות  פנסי  את 

כמכלול  להחליף  ניתן   LED
שלם בלבד. פנה למוסך מורשה 
משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 
 .BMW דלק מוטורס לאופנועי

 	LED OE ללא פנסי איתות פניה
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
סגור את מתג ההתנעה.	 
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הסר בורג 1.	 

משוך את הזגוגית מהפנס בצד 	 
הקשיח התבריגי.

ממכלול 	   2 הנורה  את  הסר 
התאורה על ידי סיבוב שמאלה.

החלף את הנורה השרופה.	 

הפניה,  איתות  לפנסי  נורות 
מלפנים

 RY10W / 12 V / 10 W
 	LED OE עם פנסי איתות פניה

 LED
ויבשה 	  נקיה  במטלית  השתמש 

כדי  החדשה,  הנורה  לאחיזת 
מגע  מפני  הזגוגית  על  לשמור 

עם חומר זר.

לשם 	  ימינה   2 נורה  סובב 
התקנתה במכלול הפנס.

את 	  הכנס  האופנוע,  מכיוון 
הפנס  מכלול  לתוך  הזגוגית 

וסגור את הפנס.
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 	 .1 התקן בורג
החלפת נורת לוחית הרישוי

המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 
שלו, על קרקע קשה ואופקית.

סגור את מתג ההתנעה.	 

הוצא את בית הנורה 1 מתושבת 	 
הנורה.

מבית 	  החוצה  הנורה  את  משוך 
הנורה.

החלף את הנורה השרופה.	 

נורה לתאורת לוחית הרישוי

W5W / 12 V / 5 W
ויבשה 	  נקיה  במטלית  השתמש 

כדי  החדשה,  הנורה  לאחיזת 
מגע  מפני  הזגוגית  על  לשמור 

עם חומר זר.

בית 	  לתוך  הנורה  את  הכנס 
הנורה.
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לתוך 	   1 הנורה  בית  את  הכנס 
תושבת הנורה.

הראשי  בפנס  נורה  החלפת 
הנוסף 

 	OA ראשיים LED עם פנסי עזר
להחלפה 	  ניתן  ראשי  עזר  פנס 

כמכלול שלם בלבד. פנה למוסך 
התחבורה,  משרד  מורשה 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

.BMW לאופנועי

רכיבי לוח דיפון
הסרת כיסוי המיכל

 	.)114( הסרת המושב

הסר ברגים 1 בצד שמאל ובצד 	 
ימין.

הסר ברגים 2.	 
הסר את כיסוי המיכל 3.	 

התקנת כיסוי המיכל

 	 2 התושבות   6 ש-  וודא 
החיבור  באוזני  משתלבות 
 5 החיבורים  ושארבעת   3

משתלבים בתופסנים 4.
התקן את כיסוי המיכל 1.	 
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10

התקן ברגים 2.	 
התקן ברגים 1.	 
 	.)115( התקנת המושב

התנעה באמצעות כבלים

 שים לב
בזמן התנעה באמצעות כבלים 

עובר זרם חריג
התחממות חזקה/הידלקות החיווט או 
נזק למערכת האלקטרונית המובנית 

את 	  להתניע  צורך  כשיש 
האופנוע באמצעות כבלים, חבר 

המצבר;  לקוטבי  הכבלים  את 
להתניע  לנסות  אין  לעולם 
חיבור  ידי  על  כבלים  באמצעות 

 .הכבלים לשקע המובנה

 שים לב
כבלי  של  ההדקים  בין  מגע 

ההתנעה לאופנוע
סכנת קצר חשמלי

השתמש רק בכבלים המצוידים 	 
מבודדים  "קרוקודיל"  בהדקי 

 .בשני הקצוות שלהם

 שים לב
עם  כבלים  באמצעות  התנעה 

מתח גבוה מ- 12 וולט
נזק למערכת האלקטרונית המובנית

בעל 	  יהיה  העזר  שמצבר  וודא 
 .מתח של 12 וולט

 	.)212( הסרת כיסוי המיכל

בזמן התנעה באמצעות כבלים, 	 
אל תנתק את המצבר ממערכת 

החשמל המובנית.

לחץ על הנועל וקפל את מכסה 	 
הקוטב החיובי 1 כלפי מעלה.

של 	  אחד  קצה  בחיבור  התחל 
לקוטב  האדום  ההתנעה  כבל 
החיובי של המצבר הפרוק, ואת 
של  החיובי  לקוטב  השני  הקצה 
החיובי  )הקוטב  העזר  מצבר 

באופנוע זה: מיקום 2(.
של 	  אחד  קצה  חבר  בהמשך, 

לקוטב  השחור  ההתנעה  כבל 
ואת  העזר  מצבר  של  השלילי 
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הקצה השני, לקוטב השלילי של 10
המצבר הפרוק )הקוטב השלילי 

באופנוע זה: מיקום 3(.

 הערה
תמוכת  בבורג  להשתמש  ניתן 
לקוטב  חלופי  כמיקום  הקפיץ 

 .השלילי של המצבר
הפעל את המנוע של הרכב בעל 	 

ההתנעה  בזמן  העזר,  מצבר 
באמצעות כבלים.

בעל 	  האופנוע  מנוע  את  התנע 
הרגיל;  בתהליך  הפרוק  המצבר 
המתן  מתניע,  אינו  המנוע  אם 
ניסיון  ביצוע  לפני  דקות  מספר 
על  להגן  כדי  נוסף,  התנעה 

המתנע ועל מצבר העזר.
הנח למנועים של שני כלי הרכב 	 

לפעול מספר דקות, לפני ניתוק 
הכבלים.

ההתנעה 	  כבל  את  תחילה  נתק 
את  נתק  ואז,  השלילי  מהקוטב 
הכבל השני מהקטבים החיוביים.

 הערה
עזר  בתרסיסי  תשתמש  אל 
אחרים  במוצרים  או  להתנעה 

 .להתנעת המנוע
 	.)212( התקן את כיסוי המיכל

מצבר
הוראות אחזקה

ואחסון  טעינה  נכונה,  תחזוקה 
יאריכו את חיי השירות של המצבר 
תביעה  של  במקרה  חיוניים  והם 

באחריות.
שלהלן  הנקודות  על  הקפדה 
אורך  על  לשמור  מנת  על  חשובה 

חיים מרבי של המצבר:
נקיים 	  המצבר  פני  על  שמור 

ויבשים.
אל תפתח את המצבר.	 
אל תשלים את מפלס הנוזל עם 	 

מים.

הוראות 	  פי  על  לפעול  הקפד 
הטעינה של המצבר המפורטים 

בעמודים הבאים.
אל תהפוך את המצבר.	 

 שים לב
מובנית  אלקטרונית  מערכת 
את  הפורקת  שעון(  )לדוגמה 

המצבר
המצבר פרוק לגמרי; מצב זה גורם 

לפקיעת האחריות
למצבר, 	  "טפטוף"  מטען  התקן 

בשימוש  יהיה  לא  האופנוע  אם 
 .מעל 4 שבועות

 הערה
מטען  פיתחה   BMW אופנועי 
"טפטוף" שתוכנן במיוחד להתאים 
של  האלקטרונית  למערכת 
מטען  באמצעות  שלך.  האופנוע 
זה, תוכל לשמור על המצבר במצב 
ממושכות  תקופות  במשך  טעון 
של חוסר שימוש, ללא צורך לנתק 
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10 המובנות  מהמערכות  המצבר  את 
באופנוע. למידע נוסף, פנה למוסך 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

 .BMW דלק מוטורס לאופנועי
טעינת המצבר כשהוא מחובר

המחוברים 	  מכשירים  נתק 
לשקעי מתח.

 שים לב
טעינת מצבר המחובר לאופנוע 

דרך קטבי המצבר
נזק למערכת האלקטרונית המובנית

לפני הטעינה, נתק את ההדקים 	 
 .מהמצבר

 שים לב
מטענים לא מתאימים 

המחוברים לשקע המתח
נזק למטען ולמערכת 

האלקטרונית של האופנוע

מתאמים 	  במטענים  השתמש 
זמין  מתאים  מטען   .BMW של 
שלך  המורשה  השירות  במרכז 

 .BMW לאופנועי

 שים לב
טעינת מצבר פרוק לגמרי דרך 
השקע  דרך  או  המתח  שקע 

הנוסף
נזק למערכת האלקטרונית 

המובנית
ריק 	  למצב  נפרק  המצבר  אם 

לחלוטין )מתח מצבר פחות מ- 
והצג  המצב  חיווי  נורות  וולט,   9
הרב תפקודי כבויים עם פתיחת 
מתג ההתנעה(, יש לנתק אותו 
ולטעון  המובנים  מהמעגלים 
ישירות  מחובר  כשהמטען  אותו 

 .לקטבי המצבר
המתח, 	  שקע  דרך  טעינה 

למערכת  מחובר  כשהמצבר 
החשמל המובנית של האופנוע.

 הערה
המובנית  האלקטרונית  המערכת 
המצבר  מתי  יודעת  האופנוע  של 
טעון לגמרי. שקע המתח המובנה 

 .מתנתק במקרה זה
פעל על פי הוראות התפעול של 	 

המטען.

 הערה
לטעון  אפשרות  בידך  אין  אם 
המתח  שקע  דרך  המצבר  את 
להשתמש  לנסות  תוכל  המובנה, 
למערכת  תואם  שאינו  במטען 
האופנוע.  של  האלקטרונית 
המצבר  את  טעון  זה,  במקרה 
ישירות דרך קוטבי המצבר, כשהוא 

 .מנותק מהאופנוע
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טעינת מצבר מנותק10
מטען 	  בעזרת  המצבר  את  טען 

מתאים.
פעל על פי הוראות התפעול של 	 

המטען.
הדקי 	  את  נתק  הטעינה,  לאחר 

המטען מקוטבי המצבר.

 הערה
במרווחי  המצבר  את  לטעון  יש 
זמן סדירים, במהלך תקופת חוסר 

שימוש ממושכת.
יש  במצבר.  לטיפול  הוראות  ראה 
החזרתו  לפני  מצבר  לטעון  תמיד 

 .לשימוש
הסרת המצבר

 	.)114( הסרת המושב
 	.)212( הסרת כיסוי המיכל
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

מניעת 	  מערכת  את  נטרל 
 .)הגניבה )במידה והיא קיימת

סגור את מתג ההתנעה.	 

 שים לב
פי  על  מנותק  שאינו  מצבר 

התהליך הנכון.
סכנת קצר חשמלי

פעל תמיד על פי תהליך הניתוק 	 
 .המוגדר

לחץ על הנועל וקפל את מכסה 	 
הקוטב החיובי 1 כלפי מעלה.

המצבר 	  כבל  את  תחילה  נתק 
השלילי 3.

המצבר 	  כבל  את  נתק  בהמשך, 
החיובי 2.

הסר את הברגים 4 בצד שמאל 	 
מחזיק  את  והזז  ימין  ובצד 
מחוץ  אל  לפנים   5 המצבר 

למצבר.
מעלה 	  כלפי  המצבר  את  הרם 

להוציאו,  קשה  אם  והחוצה; 
דחוף אותו קלות לאחור ולפנים.

התקנת המצבר

 הערה
אם המצבר היה מנותק מהאופנוע 
צורך  יהיה  ממושך,  זמן  פרק 
להגדיר את התאריך הנוכחי בלוח 
שמחוון  להבטיח  כדי  המחוונים, 

מועד הטיפולים יפעל כהלכה.
התאריך,  שייקבע  רוצה  את  אם 
משרד  מורשה  למוסך  פנה 
למרכז  לפנות  מומלץ  התחבורה, 
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10 שירות מורשה מטעם דלק מוטורס 
 .BMW לאופנועי

סגור את מתג ההתנעה.	 
הכנס את המצבר לתא המצבר, 	 

ימין, עם  כשהקוטב החיובי בצד 
כיוון הנסיעה.

מקם את מחזיק המצבר 5.	 
התקן ברגים 4 בצד שמאל ובצד 	 

ימין.
לחץ על הנועל וקפל את מכסה 	 

הקוטב החיובי 1 כלפי מעלה.

 שים לב
פי  על  מחובר  שאינו  מצבר 

התהליך הנכון
סכנת קצר חשמלי

תהליך 	  פי  על  תמיד  פעל 
 .ההתקנה המוגדר

של 	   2 החיובי  הכבל  את  התקן 
המצבר. 

של 	  התקן את כבל ההארקה 3 
המצבר בכיוון 6.

 	)DWA( OE עם מערכת אזעקה

מניעת 	  מערכת  את  הפעל 
 .)הגניבה )במידה והיא קיימת

 	.)212( התקן את כיסוי המיכל
 	.)115( התקנת המושב
 	.)95( כוונון השעון

נתיכים
החלפת נתיך ראשי

 שים לב
גישור נתיכים שרופים
סכנת קצר חשמלי ואש

נתיך 	  לגשר  תנסה  אל  לעולם 
שרוף.

בנתיך 	  שרוף  נתיך  תמיד  החלף 
 .חדש בעל אותו ערך אמפרי

סגור את מתג ההתנעה.	 
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
 	.)212( הסרת כיסוי המיכל
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החלף נתיך שרוף 1.	 

 הערה
דאג  קרובות,  לעתים  נשרף  נתיך  אם 
לבדיקת המעגלים החשמליים במוסך 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז  לפנות 

 .BMW דלק מוטורס לאופנועי

נתיך ראשי

40 אמפר )וסת מתח(
 	.)212( התקן את כיסוי המיכל

מחבר אבחון
שחרור מחבר האבחון

 זהירות
שחרור  בעת  נכון  לא  תהליך 
מחבר האבחון לאבחון המובנה

תקלות מופיעות באופנוע
האבחון 	  מחבר  לשחרור  דאג 

בידי עובד המוסמך לכך, במוסך 
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 
דלק מוטורס לאופנועי BMW בעת 

ביצוע הטיפול הבא.
צוות 	  בידי  העבודה  לביצוע  דאג 

מיומן בעל הידע המתאים.
 	 .עיין במפרטי יצרן האופנוע
 	.)114( הסרת המושב

באחד 	   1 הנועלים  על  לחץ 
מהצדדים.

 	 2 האבחון  מחבר  את  הוצא 
מהתושבת 3.

ולמערכת  « את הממשק לאבחון 
למחבר  לחבר  ניתן  המידע, 

האבחון 2.
הידוק מחבר האבחון

לאבחון 	  הממשק  את  נתק 
ולמערכת המידע.
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 	 2 האבחון  מחבר  את  הכנס 
לתושבת 3.

נועל 1 משתלב. «
 	.)115( התקנת המושב

שרשרת
סיכת השרשרת

 שים לב
ההנעה  שרשרת  וסיכת  ניקיון 

לקויים
בלאי מואץ

לשרשרת 	  סיכה  ובצע  נקה 
 .ההנעה במועדים סדירים

 	 800 כל  לשרשרת  סיכה  בצע 
סיכה  בצע  המאוחר.  לכל  ק"מ, 
קרובות,  יותר  לעתים  לשרשרת 
האופנוע  על  רוכב  אתה  אם 

בתנאי רטיבות, אבק או לכלוך.
ושלב 	  ההתנעה  מתג  את  סגור 

הילוך סרק.
ההנעה 	  שרשרת  את  נקה 

באמצעות תכשיר מתאים; יבש 
אותה ומרח אותה בחומר סיכה 

לשרשרת.
נגב עודף חומר סיכה.	 

בדיקת שקיעת השרשרת
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
עד 	  האחורי  הגלגל  את  סובב 

שקיעת  שבו  למצב  שיגיע 
השרשרת תהיה הקטנה ביותר.

השתמש במברג כדי לדחוף את 	 
ומטה  מעלה  כלפי  השרשרת 

.A ומדוד את ההפרש

סטיית השרשרת

ללא  )אופנוע  מ"מ   40 עד   30
על  נתמך  כשהוא  עליו,  משקל 

רגלית הצד שלו( 
 	OE עם מתלה מונמך

ללא  )אופנוע  מ"מ   35 עד   25
על  נתמך  כשהוא  עליו,  משקל 

 )רגלית הצד שלו
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אם המידה שנמדדה נמצאת מחוץ 10
למגבלה המותרת:

השרשרת 	  שקיעת  כוונון 
.)220(

כוונון שקיעת השרשרת
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.

ציר 	  של   1 האום  את  שחרר 
השחרור המהיר.

בצד 	   3 הכוונון  בבורגי  השתמש 
שמאל ובצד ימין, על מנת לכוונן 

את שקיעת השרשרת.

השרשרת 	  שקיעת  בדיקת 
.)219(

זהות 	   2 הסרגל  שקריאות  וודא 
בצד שמאל ובצד ימין.

ציר 	  של   1 האום  את  הדק 
השחרור המהיר.

ציר עם שחרור מהיר בזרוע 
המתלה

נוזל נעילת תבריג: מכני
Nm 100

בדיקת שחיקת השרשרת
המעמד 	  על  האופנוע  את  הצב 

שלו, על קרקע קשה ואופקית.
שלב הילוך 1.	 
בכיוון 	  האחורי  הגלגל  את  סובב 

מתח  היווצרות  עד  הנסיעה 
בשרשרת.

על 	  השרשרת  אורך  את  מדוד 
פני תשעה פינים, מתחת לזרוע 

המתלה של הגלגל האחורי.

אורך שרשרת מותר 

)מדוד  היותר  לכל  מ"מ   144
עשרה  פני  על  למרכז  ממרכז 
מתוחה  כשהשרשרת  פינים, 

בחוזקה(.
לאורך  נמתחה  השרשרת  אם 

המרבי המותר:
מורשה 	  ממוסך  עצה  בקש 

משרד התחבורה, מומלץ לפנות 
מטעם  מורשה  שירות  למרכז 

.BMW דלק מוטורס לאופנועי
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הוראות כלליות11
אופנועי BMW ממליצה על שימוש 
בחלקים ובאביזרים לאופנוע שלך, 
 ,BMW אופנועי  ידי  על  המאושרים 

למטרה זו.
של  המורשה  השירות  מרכז 
לאופנועי BMW יספק לך המלצות 
חלקים  בבחירת  מקצועיות 
ומוצרים   BMW מתוצרת  ואביזרים 

.BMW אחרים המאושרים על ידי
חלקים ומוצרים אלה נבחנו על ידי 
BMW לבטיחות, תפקוד והתאמה. 
חבות  עצמה  על  מקבלת   BMW

מוצר לגבי פריטים אלה.
BMW אינה יכולה לקבל על עצמה 
חבות כלשהי, על חלקים ואביזרים 

שלא אושרו על ידה.
זכור גם את המידע אודות השפעת 
בקרת  מערכות  על  הגלגל,  מידת 

.)196( המתלה

 זהירות
מתוצרת  במוצרים  שימוש 

אחרת
סכנה בטיחותית

יכולה 	  אינה   BMW אופנועי 
שאינו  מוצר  כל  ולבחון  לבדוק 
ממקור אחר כדי להבטיח שניתן 
 BMW באופנועי  בו  להשתמש 
או בהקשר אליהם, מבלי להוות 
סכנת בטיחות. אישור רשמי של 
מספיק  אינו  מסוימת  מדינה 
בדיקות  שכזה.  אישור  להבטיח 
ערכאות  ידי  על  המבוצעות 
אלה, אינן יכולות לכסות את כל 
 BMW שאופנועי  התפעול  תנאי 
בתנאים  ולכן,  בהם  עומדים 

מסוימים, הם אינם מספיקים.
השתמש רק בחלקים ובאביזרים 	 

 ,BMW ידי  על  המאושרים 
 .לאופנוע שלך

שינויים,  לבצע  מתכנן  הנך  כאשר 
החוק.  דרישות  בכל  לעמוד  עליך 
את  מפר  אינו  שהאופנוע  וודא 

תקנות הבנייה הישימות לכבישים 
והשימוש במדינתך.

אביזרים,  אודות  נוספים  לפרטים 
עבור אל:

bmw-motorrad.com/ accessories

שקעי חיבור למתח
הערות לגבי שקעי חיבור למתח:

ניתוק אוטומטי
שקעי המתח מנותקים אוטומטית 

בתנאים הבאים:
אם רמת הטעינה במצבר נמוכה 	 

מדי לשמירה על כושר ההתנעה 
של האופנוע.

מהעומס 	  חריגה  כשקיימת 
בנתונים  המוגדר  המרבי 

הטכניים.
בשלב פעולת ההתנעה.	 
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11 הפעלת אביזרים חשמליים
להשתמש  להתחיל  יכול  אתה 
באביזרי חשמל המחוברים לשקעי 
כשמתג  רק  האופנוע,  של  המתח 
נשאר  האביזר  פתוח.  ההתנעה 
נסגר  ההתנעה  מתג  אם  פעיל 
15 דקות לערך  לאחר מכן. לאחר 
שקעי  ההתנעה,  מתג  מסגירת 
להקטין  כדי  מתנתקים  המתח 
את העומס ממערכת החשמל של 

האופנוע.
יתכן שאביזרי חשמל בעלי הספק 
המערכת  ידי  על  יזוהו  לא  נמוך 
האופנוע.  של  האלקטרונית 
המתח  שקעי  כאלה,  במקרים 
סגירת  לאחר  קצר  זמן  מנותקים 

מתג ההתנעה.
ניתוב חיווט

ביחס  הבאות  להוראות  לב  שים 
אל  המתח  משקעי  חיווט  לניתוב 

אביזרי החשמל:
מפריעים 	  אינם  שהכבלים  וודא 

לרוכב.

מגבילים 	  אינם  שהכבלים  וודא 
מפריעים  או  ההיגוי  זווית  את 

לשליטה באופנוע.
יכולים 	  אינם  שהכבלים  וודא 

להיתפס.
מזוודות

מזוודות פתוחות 
 	OA עם מזוודות

סובב את המפתח 1 ימינה.	 
כלפי 	   2 נועל צהוב  והחזק  לחץ 

מטה ומשוך ידית נשיאה 3.

כלפי 	   1 לחץ על הלחצן הצהוב 
את  פתח  זמנית,  ובו  מטה, 

מכסה המזוודה.
התאמת נפח המזוודה 

 	OA עם מזוודות
את 	  ורוקן  המזוודה  את  פתח 

תוכנה.
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שלב 	  קטן,  יותר  נפח  לקבלת 
זרוע 1 במצב הקיצוני עליון.

שלב 	  גדול,  יותר  נפח  לקבלת 
זרוע 1 במצב הקיצוני תחתון.

סגירת המזוודות.	 
סגירת המזוודות 

 	OA עם מזוודות
בעזרת 	  המנעול  את  סובב 

המפתח עד שיהיה בניצב לכיוון 
הנסיעה לפנים.

סגור את מכסה המזוודה.	 
השמעת  « תוך  משתלב  המכסה 

נקישה.

 שים לב
כשנועל  הנשיאה  ידית  סגירת 

המזוודה נעול
נזק ללשונית הנעילה

נמצא 	  המזוודה  שמנעול  וודא 
לפנים,  הנסיעה  לכיוון  בניצב 

 .בעת סגירת ידית הנשיאה
כלפי 	   1 ידית הנשיאה  קפל את 

מטה.
שמאלה 	   2 המפתח  את  סובב 

והוצא אותו.

הסרת המזוודות 
 	OA עם מזוודות

סובב את המפתח 1 ימינה.	 
כלפי 	   2 נועל צהוב  והחזק  לחץ 

מטה ומשוך ידית נשיאה 3.



225

ם
אביזרי

11

אדומה 	   1 שחרור  ידית  משוך 
כלפי מעלה.

לשונית הנעילה 2 קופצת כלפי  «
מעלה.

לשונית 	  את  הסוף  עד  פתח 
הנעילה.

בעזרת 	  המזוודה  את  הרם 
מחוץ  אל  שלה,  הנשיאה  ידית 

לתושבת.
התקנת מזוודות 

 	OA עם מזוודות

אדומה כלפי 	  ידית שחרור 1  משוך 
מעלה.

כלפי  « קופצת   2 הנעילה  לשונית 
מעלה.

פתח עד הסוף את לשונית הנעילה.	 

לתוך 	  המזוודה  את  הכנס 
תושבות 1 ו- 2 מלמעלה.

כלפי 	   1 נעילה  לשונית  דחוף 
מטה עד שתרגיש בהתנגדות.

את 	  זמנית  בו  דחוף  בהמשך, 
זרוע  ואת  הנעילה  לשונית 

השחרור האדומה כלפי מטה.
לשונית הנעילה משתלבת. «
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 שים לב
כשנועל  הנשיאה  ידית  סגירת 

המזוודה נעול
נזק ללשונית הנעילה

נמצא 	  המזוודה  שמנעול  וודא 
לפנים,  הנסיעה  לכיוון  בניצב 

 .בעת סגירת ידית הנשיאה
כלפי 	   1 ידית הנשיאה  קפל את 

מטה.
שמאלה 	   2 המפתח  את  סובב 

והוצא אותו.

מרבית  ומהירות  מרבי  מטען 
מותרת

המותר  המרבי  לעומס  לב  שים 
עם  הרכיבה  מהירות  ולמגבלת 
מזוודות מותקנות, כמוגדר על גבי 

התווית שבתוך המזוודות.
גבי  על  למצוא  מצליח  אינך  אם 
עם  המזוודות  שילוב  את  התווית 
האופנוע שלך, פנה למרכז השירות 

.BMW המורשה שלך לאופנועי
הערכים לשילוב המפורט להלן הם 

כלהלן:

מותרת  מרבית  מהירות 
כשהמזוודות  לרכיבה 

מותקנות על האופנוע 
160 קמ"ש לכל היותר

מטען לכל מזוודה 

8 ק"ג לכל היותר

מזוודה עליונה
פתיחת המזוודה העליונה 

 	OA עם מזוודה עליונה

סובב את המפתח 1 ימינה.	 
כלפי 	   2 נועל צהוב  והחזק  לחץ 

מטה ומשוך ידית נשיאה 3.
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לחץ על הלחצן הצהוב 1 לפנים, 	 
מכסה  את  פתח  זמנית  ובו 

המזוודה העליונה.
התאמת נפח המזוודה העליונה 

 	OA עם מזוודה עליונה
העליונה 	  המזוודה  את  פתח 

ורוקן את תוכנה.

שלב 	  גדול,  יותר  נפח  לקבלת 
זרוע 1 לפנים עד הסוף.

שלב 	  קטן,  יותר  נפח  לקבלת 
זרוע 1 לאחור עד הסוף.

סגור את המזוודה העליונה.	 
סגירת המזוודה העליונה 

 	OA עם מזוודה עליונה
לסגירת המזוודה העליונה, לחץ 	 

בחוזקה על המכסה שלה.

 שים לב
כשנועל  הנשיאה  ידית  סגירת 

המזוודה נעול
נזק ללשונית הנעילה

העליונה 	  המזוודה  שנועל  וודא 
ידית  סגירת  בעת  אנכי,  במצב 

 .הנשיאה
קפל את ידית הנשיאה 1 כלפי מטה.	 
השמעת  « תוך  משתלבת  הידית 

נקישה.
שמאלה 	   2 המפתח  את  סובב 

והוצא אותו.
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הסרת המזוודה העליונה 11
 	OA עם מזוודה עליונה

סובב את המפתח 1 ימינה.	 
כלפי 	   2 נועל צהוב  והחזק  לחץ 

מטה ומשוך ידית נשיאה 3.

משוך ידית אדומה 1 לאחור.	 
לשונית הנעילה 2 קופצת כלפי  «

מעלה.
לשונית 	  את  הסוף  עד  פתח 

הנעילה.
והרם 	  הידית  את  בחוזקה  אחוז 

מחוץ  העליונה  המזוודה  את 
לתושבת שלה.

התקנת מזוודה עליונה 
 	OA עם מזוודה עליונה

משוך ידית אדומה 1 לאחור.	 
כלפי  « קופצת   2 הנעילה  לשונית 

מעלה.
פתח עד הסוף את לשונית הנעילה.	 
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11 העליונה 	  המזוודה  את  שלב 
לוח  של   1 הקדמיות  בתושבות 

הנשיאה למזוודה העליונה.
של 	  האחורי  החלק  את  דחוף 

לוח  אל  העליונה  המזוודה 
נשיאת המזוודה העליונה.

דחוף לשונית נעילה 1 לפנים עד 	 
שתרגיש בהתנגדות.

את 	  זמנית  בו  דחוף  בהמשך, 
זרוע  ואת  הנעילה  לשונית 

השחרור האדומה 2 לפנים.
לשונית הנעילה משתלבת. «

 שים לב
כשנועל  הנשיאה  ידית  סגירת 

המזוודה נעול
נזק ללשונית הנעילה

העליונה 	  המזוודה  שנועל  וודא 
ידית  סגירת  בעת  אנכי,  במצב 

 .הנשיאה
קפל את ידית הנשיאה 1 כלפי מטה.	 
השמעת  « תוך  משתלבת  הידית 

נקישה.
שמאלה 	   2 המפתח  את  סובב 

והוצא אותו.

מרבית  ומהירות  מרבי  מטען 
מותרת

המותר  המרבי  לעומס  לב  שים 
עם  הרכיבה  מהירות  ולמגבלת 
מזוודה עליונה מותקנת, כמוגדר על 
גבי התווית שבתוך המזוודה העליונה.
על  למצוא  מצליח  אינך  אם 
המזוודה  שילוב  את  התווית  גבי 
פנה  שלך,  האופנוע  עם  העליונה 
שלך  המורשה  השירות  למרכז 

.BMW לאופנועי
הערכים לשילוב המפורט להלן הם 

כלהלן:

מותרת  מרבית  מהירות 
עליונה  כשהמזוודה  לרכיבה 

מותקנת על האופנוע 
160 קמ"ש לכל היותר

מטען המזוודה העליונה 

5 ק"ג לכל היותר
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מערכת ניווט 11
 	OE עם הכנה למערכת ניווט

חיבור התקן הניווט

 הערה
תואמת  לניווט  להכנה  האפשרות 
ו-   NAVIGATOR IV למערכות 
אופנועי  של   NAVIGATOR V

 .BMW

 הערה
תושבת  של  הנעילה  מערכת 
מפני  להגן  נועדה  לא  ההתקנה 

גניבה.
הניווט  מערכת  את  תמיד  הסר 
עם  מיד  בביטחה,  אותה  ואחסן 

 .סיום הרכיבה

 	 1 ההתנעה  מפתח  את  סובב 
שמאלה.

 	 2 הנועל  מחזיק  את  משוך 
שמאלה.

לחץ את הנועל 3 פנימה.	 
ההתקנה  « תושבת  נעילת 

משוחררת וניתן להסיר מכסה 4 
לפנים, בתנועה סיבובית.

הכנס את התקן הניווט 1 בחלק 	 
התחתון והטה אותו כלפי החלק 

האחורי בתנועה סיבובית אחת.
כשהוא  « נשמע  הניווט  התקן 

משתלב. 
דחוף את מחזיק הנועל 2 ימינה 	 

עד הסוף.
נועל 3 נעול. «

 	 4 ההתנעה  מפתח  את  סובב 
ימינה.

ומאובטח  « מותקן  הניווט  התקן 
מפתח  את  להסיר  וניתן 

ההתנעה.



231

ם
אביזרי

11 והתקנת  הניווט  התקן  הסרת 
הכיסוי

 שים לב
תושבת  מגעי  על  וזיהום  אבק 

ההתקנה
מגעים פגומים

הכיסוי 	  את  תמיד  חזרה  התקן 
 .מיד עם סיום הרכיבה

 	 1 ההתנעה  מפתח  את  סובב 
שמאלה.

 	 2 הנועל  מחזיק  את  משוך 
שמאלה עד הסוף.

נועל 3 משוחרר. «
דחוף נועל 3 שמאלה עד הסוף.	 
התקן הניווט 4 משוחרר. «

כלפי 	   4 הניווט  התקן  את  הטה 
מטה והסר אותו.

הכנס כיסוי 1 בקטע התחתון והטה 	 
את החלק העליון בתנועה סיבובית.

השמעת  « תוך  משתלב  המכסה 
נקישה.

דחוף מחזיק נועל 2 ימינה.	 
סובב את מפתח ההתנעה 3 ימינה.	 
המכסה 1 מאובטח. «

תפעול מערכת הניווט

 הערה
מערכת  על  מבוסס  להלן  התיאור 

.NAVIGATOR IV
אינה   NAVIGATOR IV מערכת 
האפשרויות  בכל  תומכת 

 .המפורטות להלן

 הערה
מערכת  של  האחרונה  הגרסה  רק 
 BMW אופנועי  של  התקשורת 
תוכנה  בעדכון  צורך  יש  נתמכת. 
של מערכת התקשורת של אופנועי 
למוסך  פנה  זה,  במקרה   .BMW
מומלץ  התחבורה,  משרד  מורשה 
לפנות למרכז שירות מורשה מטעם 

 .BMW דלק מוטורס לאופנועי
אם מערכת Navigator של אופנועי 
התפעול  ומוקד  מותקנת   BMW
ניתן   ,)123( אליה  מחובר 
שלה  מהתפקודים  חלק  להפעיל 

ישירות מידיות האחיזה.
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מערכת הניווט מופעלת באמצעות 
התפריט  ולחצן   1 הרב-בורר 

.)MENU( 2
מעלה   1 הרב-בורר  את  סובב 

ומטה
הגבר  המדיה:  ונגן  המצפן  דף  על 
או הנמך את העוצמה של מערכת 
 ,BMW אופנועי  של  התקשורת 
תפקוד  באמצעות  המחוברת 

בלוטוס.
בחר   :BMW של  המיוחד  בתפריט 

פריטי תפריט.

 1 הרב-בורר  את  קצרות  הטה 
שמאלה וימינה

של  הראשיים  הדפים  בין  מעבר 
הניווט:

Mapview )תצוגת מפה(	 
Compass )מצפן(	 
Mediaplayer )נגן מדיה(	 
)תפריט 	   BMW special menu

)BMW מיוחד
)האופנוע 	   My Motorcycle דף 

שלי(
החזק את הרב-בורר 1 שמאלה 

וימינה
בצג  מסוימים  תפקודי  הפעל 
הניווט. חץ בצד ימין או בצד שמאל 
בצג,  המתאים  הלחצן  אזור  מעל 
מציין שניתן להפעיל תפקוד באופן 

זה.
לחיצה  התפקוד,  להפעלת 

ארוכה ימינה.
לחיצה  התפקוד,  להפעלת 

ארוכה שמאלה.

לחצן  על  מטה  כלפי  לחץ 
התפריט 2

העבר את מוקד התפעול לתצוגה 
.Pure Ride

שניתן  התפקודים  פירוט  להלן 
להפעיל:

Mapview )תצוגת מפה(
קטע 	  הגדלת  מעלה:  סובב 

במפה )מבט מקרוב(
סובב מטה: הקטנת קטע במפה 	 

)מבט מרחוק(
דף המצפן

את 	  מנמיך  או  מגביר  סיבוב 
העוצמה של מערכת התקשורת 
המחוברת   ,BMW אופנועי  של 

באמצעות תפקוד בלוטוס.
)תפריט   BMW special menu

)BMW מיוחד
הודעת 	  על  חזור  )דבר(:   Speak

הניווט האחרונה.
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11 המיקום 	  את  שמור  ציון:  נקודת 
הנוכחי כמועדף.

הניווט 	  את  התחל  )בית(:   Home
לא  אם  )מוצלל  הבית  לכתובת 

הוגדרה כתובת בית(.
Mute )השתקה(: הפעל או הפסק 	 

הניווט האוטומטיות  הודעות  את 
)off: סימון של שפתיים מחוקות 
של  העליונה  בשורה  יופיע 
התצוגה(. “Speak“ )"דבר"( עדיין 
כל  הניווט.  הודעות  את  יפעיל 
יישארו  האחרות  השמע  יציאות 

מופסקות.
את 	  )סגור   Switch off display

התצוגה(: מפסיק את התצוגה.
את 	  )חייג   Dial home number

למספר  מחייג  הבית(:  מספר 
הניווט  במערכת  שנשמר  הבית 
מחובר  אם  למעט  מוצג  )לא 

מכשיר טלפון(.
את 	  מפעיל  )סטייה(:   Diversion

אלא  מוצג  )לא  הסטייה  תפקוד 
אם יש ניווט פעיל(.

לנקודת 	  דילוג  )דילוג(:   Skip
הציון הבאה )לא מוצג אלא אם 

קיימות נקודות ציון בדרך(.
My Motorcycle )האופנוע שלי(

מספר 	  את  משנה  סיבוב: 
הנתונים המוצגים.

גע בשדה הנתונים בצג כדי לפתוח 	 
את התפריט לבחירת נתונים.

הערכים הזמינים מתוך הבחירה 	 
הנוספות  באפשרויות  תלויים 

המותקנות באופנוע.

 הערה
עם  רק  זמין  המדיה  נגן  תפקוד 
 ,A2DP התקן בלוטוס התומך בתקן
של  תקשורת  מערכת  לדוגמה, 

 .BMW אופנועי
Mediaplayer )נגן מדיה(

לחיצה ארוכה שמאלה: השמעת 	 
הרצועה הקודמת.

השמעת 	  ימינה:  ארוכה  לחיצה 
הרצועה הבאה.

את 	  מנמיך  או  מגביר  סיבוב 
העוצמה של מערכת התקשורת 
המחוברת   ,BMW אופנועי  של 

באמצעות תפקוד בלוטוס.
הודעות חיווי והתראה

מהאופנוע  והתראה  חיווי  הודעות 
 1 מתאים  סימון  עם  מצוינות 
המופיע בחלק השמאלי עליון של 

תצוגת המפה.

 הערה
אם מערכת תקשורת של אופנועי 
מלוות  ההתראות  מחוברת,   BMW

 .באות קולי
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אזהרה 11 משולשי  שני  יש  אם 
מתחת  יופיע  המספר  יותר,  או 

למשולש האזהרה.
האזהרה  במשולש  נגיעה 
אחת,  מהתראה  יותר  כשיש 
כל  של  רשימה  לפתיחת  תגרום 

ההתראות.
מידע נוסף מופיע מיד עם בחירת 

הודעה.

 הערה
לכל  מפורט  מידע  להציג  ניתן  לא 

 .ההתראות
תפקודים מיוחדים

 Navigator שילוב של מערכת ניווט 
לגרום  יכולה   BMW אופנועי  של 
בהוראות  מהתיאורים  סטיות 

.Navigator התפעול של מערכת
התראת מפלס דלק רזרבי

הדלק  מחוון  של  הכוונונים 
על  כשההתראה  זמינים  אינם 

משודרת  הרזרבית  הדלק  כמות 
.Navigator מהאופנוע למערכת

על  לחיצה  מוצגת,  זו  כשהודעה 
תחנת  להצגת  תגרום  ההודעה 

הדלק הבאה. 
תצוגת תאריך ושעה

את  משדרת   Navigator מערכת 
השעה והתאריך לאופנוע.

ללוח  אלה  נתונים  העברת 
מופעלת  להיות  חייבת  המחוונים 
בתפריט SETUP של לוח המחוונים.

כוונוני בטיחות
אופנועי  של   Navigator V מערכת 
BMW יכולה להיות מאובטחת כנגד 
 PIN קוד  עם  מורשה,  לא  שימוש 
 .)Garmin Lock( ספרות  ארבע  בן 
כשמערכת  פעיל,  זה  תפקוד  אם 
ומתג  באופנוע  מותקנת  הניווט 
נדרש  אתה  פתוח,  ההתנעה 
לרשימת  האופנוע  את  להוסיף 
כלי הרכב המאובטחים. אם תענה 
מערכת  זו,  לדרישה  )כן(   “Yes“

הניווט תשמור את מספר השלדה 
)VIN( של האופנוע.

ניתן לשמור עד חמישה  באופן זה 
מספרי שלדה.

את  להקליד  עוד  צורך  יהיה  לא 
הניווט  כשמערכת   PIN ה-  קוד 
Navigator מופעלת על ידי פתיחת 

מתג ההתנעה בכלי רכב אלה.
מוסרת  הניווט  מערכת  אם 
מופעלת,  שהיא  בזמן  מהאופנוע 
ותבקש  תופיע  בטיחות  דרישת 

.PIN הכנסת קוד
בהירות צג

ידי  על  מכווננת  הצג  בהירות 
מותקנת  כשהמערכת  האופנוע 
נתון  להכניס  צורך  אין  בתושבת. 

ידנית.
את  להפסיק  ניתן  רוצים,  אם 
הכוונון האוטומטי בכוונוני הצג של 

.Navigator מערכת הניווט
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תכשירים לטיפול12
אופנועי BMW ממליצה על שימוש 
שניתן  וטיפול,  לניקוי  בתכשירים 
המורשים  השירות  במרכזי  לרכוש 

.BMW לאופנועי
של  הטיפול  בתכשירי  החומרים 
והלכה  במעבדות  נוסו   BMW
טיפול  מספקים  הם  למעשה; 
שנעשה  לחומרים  מיטביים  והגנה 

בהם שימוש באופנוע שלך.

 שים לב
שימוש בחומרי ניקוי וטיפול לא 

מתאימים
נזק לחלקי האופנוע

בחומרים 	  תשתמש  אל 
לתאית,  ממיס  כגון  ממיסים 
דומה  או  דלק  קרים,  ממיסים 
ניקוי  בתכשירי  תשתמש  ואל 

 .שמכילים אלכוהול

רחיצת האופנוע
אופנועי BMW ממליצה על שימוש 
במסיר חרקים של BMW, כדי לרכך 
ולסלק חרקים וכתמים על חלקים 

צבועים, לפני שטיפת האופנוע.
את  תשטוף  אל  כתמים,  למניעת 
חשוף  שהיה  לאחר  מיד  האופנוע 
תשטוף  ואל  חזקה  שמש  לקרינת 

אותו חשוף לקרני השמש.
של  קרובות  לעתים  שטיפה  וודא 

האופנוע, במיוחד בחודשי החורף.
להסרת מלח שפוזר על הכבישים, 
קרים,  מים  עם  האופנוע  את  נקה 

מיד לאחר כל רכיבה.

 אזהרה
שטוף את דיסקות ואת רפידות 
דרך  רכיבה  לאחר  הבלימה, 

שלוליות מים ובתנאי גשם.
ירידה בכושר הבלימה, סכנת תאונה

כשהמצב 	  הבלמים  את  הפעל 
לחיכוך  לאפשר  כדי  מאפשר 

ואת  דיסקות  ולייבש את  לחמם 
 .רפידות הבלימה

 שים לב
על  שפוזר  המלח  השפעת 
מים  ידי  על  מוגברת  הכבישים 

חמים
שיתוך

השתמש רק במים קרים לסילוק 	 
 .מלח שפוזר על הכבישים

 שים לב
גבוה  מים  מלחץ  כתוצאה  נזק 
או  גבוה  בלחץ  ניקוי  ממכשירי 

בקיטור
נזק  חשמלי,  קצר  או  שיתוך 
למערכת  לאטמים,  לתוויות, 
למערכת  ההידראולית,  הבלימה 

החשמל ולמושב האופנוע.
שימוש 	  בעת  בזהירות  פעל 

ניקוי  בציוד  או  קיטור  בסילון 
 .בלחץ גבוה
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12  הערה
אין  העליונה  ולמזוודה  למזוודה 
הטיפול  שלבי  כלשהו.  שטח  ציפוי 
הטוב  המראה  את  יבטיחו  הבאים 

ביותר האפשרי:
על  שפוזר  מלח  משקעי  הסר 
הכבישים ומשקעים משתכים, מיד 
 .עם סיום הרכיבה במזג אוויר קר
ניקוי מכללים שניזוקו קלות

פלסטיק

 שים לב
שאינם  ניקוי  בתכשירי  שימוש 

מתאימים
נזק לחלקי הפלסטיק

ניקוי 	  בתכשירי  תשתמש  אל 
או  ממיסים  אלכוהול,  המכילים 

חומרים שוחקים.
להסרת 	  בכריות  תשתמש  אל 

בעלות  ניקוי  כריות  או  חרקים 
 .שטח קשה או שוחק

רכיבי לוח דיפון
נקה את דפנות הקישוט במים עם 
תחליב טיפול בחלקי פלסטיק של 

.BMW
מגני רוח וזגוגיות מפלסטיק

הסר לכלוך וחרקים בספוג עדין עם 
כמות גדולה של מים.

 הערה
על  וחרקים,  עיקש  לכלוך  רכך 
עם  הפגועים  האזורים  כיסוי  ידי 

 .מטלית רטובה
חלקים מצופים כרום

מים  של  גדולה  בכמות  השתמש 
כרום,  לניקוי   BMW של  שמפו  עם 
חשופים  אלה  חלקים  אם  במיוחד 
הכבישים.  על  שפוזר  למלח 
כרום,  להברקת  בחומר  השתמש 

כטיפול נוסף.
מצנן

כדי  סדיר,  באופן  המצנן  את  נקה 
המנוע,  של  יתר  חימום  למנוע 

מספק.  לא  מקירור  כתוצאה 
גינה  בצינור  השתמש  לדוגמה, 

בלחץ מים נמוך.

 שים לב
של  הקירור  סנפירי  כיפוף 

המצנן
נזק לסנפירי הקירור של המצנן

סנפירי 	  את  לכופף  לא  לב  שים 
 .הקירור של המצנן בזמן ניקוי

גומי
או  מים  עם  הגומי,  במכללי  טפל 

.BMW עם תכשירי ניקוי גומי של

 שים לב
על  סיליקון  תרסיס  יישום 

אטמים מגומי 
נזק לאטמי הגומי

סיליקון 	  בתרסיסי  תשתמש  אל 
אחרים,  ניקוי  בתכשירי  או 

 .המכילים סיליקון
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טיפול בצבע12
קרובות  לעתים  האופנוע  שטיפת 
ההשפעות  את  לבטל  בידך  יסייע 
חומרים  של  הטווח  ארוכות 
שמזיקים לצבע, במיוחד אם אתה 
באזורים  שלך  האופנוע  על  רוכב 
זיהום חזק או עם מקור טבעי  עם 
או  עצים  שרף  לדוגמה,  אבק,  של 

אבקת פרחים.
החומרים  את  במיוחד  מיד  הסר 
עלול  הצבע  אחרת  המזיקים, 

להינזק או לדהות.
דלק  כוללים  זה  מסוג  חומרים 
נוזל  סיכה,  משחת  שמן,  שנשפך, 

בלמים ולשלשת ציפורים.
הברקה  משחת  על  ממליצים  אנו 
של BMW או על תכשיר ניקוי צבע 

של BMW, למטרה זו.
בבירור  נראים  הצבע  על  סימנים 
האופנוע.  שטיפת  לאחר  במיוחד 
תוך  זה,  מסוג  כתמים  מיד  הסר 
או  לניקוי  איכותי  בבנזן  שימוש 

נפט, על מטלית נקיה או על כרית 
צמר גפן.

מסיר  על  ממליצה   BMW אופנועי 
נקודות  להסרת   ,BMW של  זפת 
את  בשעווה  למרוח  זכור  זפת. 

החלקים שטופלו באופן זה.
ציפוי מגן משעווה

אופנועי BMW ממליצה להשתמש 
רק בשעווה למכוניות או בתכשירים 
שעוות  המכילים   ,BMW של 

קרנאובה או שעווה סינטתית.
טיפות  עוד  יוצרים  אינם  כשהמים 
אלא  הצבע,  משטחי  על  נפרדות 
הזמן  שהגיע  הוא  סימן  שלוליות, 
למרוח את משטחי הצבע בשעווה.

אחסון האופנוע
ניקוי האופנוע.	 
של 	  הדלק  מיכל  את  מלא 

האופנוע.
 	.)216( הסרת המצבר

הבלמים 	  ידיות  צירי  את  רסס 
המעמד  צירי  ואת  והמצמד 
ורגלית הצד עם חומר  האמצעי 

סיכה מתאים.
מבריקה 	  מתכת  חלקי  צפה 

וחלקים מצופים כרום, במשחת 
)לדוגמה:  חומצה  נטולת  סיכה 

ווזלין(.
יבש 	  במקום  האופנוע  את  הצב 

כך שלא יהיה עומס על אף אחד 
להשתמש  )עדיף  מהגלגלים 
ולגלגל  הקדמי  לגלגל  במעמד 

.)BMW האחורי של אופנועי
החזרת האופנוע לשימוש

הסר את ציפוי המגן משעווה.	 
ניקוי האופנוע.	 
 	.)216( התקנת המצבר
התיוג 	  רשימת  פי  על  פעל 

.)155(
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טבלת איתור תקלות13
המנוע אינו מתניע:

אופן טיפולגורם אפשרי 
שלב הילוך סרק או קפל את רגלית הצד.רגלית הצד פתוחה ואחד ההילוכים משולב 

בחר בהילוך סרק או משוך את ידית המצמד.הילוך משולב ומצמד לא מופרד. 
תדלק את האופנוע.אין דלק במיכל

טען את המצבר כשהוא מחובר.מצבר פרוק
ההגנה כנגד התחממות יתר של המתנע הופעלה. 

את המתנע ניתן להפעיל פרק זמן מוגבל.
הנח למתנע להתקרר למשך כדקה לפני הפעלתו 

מחדש.
קישור הבלוטוס לא התבצע.

אופן טיפולגורם אפשרי 

בדוק את השלבים הדרושים לצימוד, בהוראות שלבי הצימוד לא בוצעו.
התפעול של מערכת התקשורת.

מערכת התקשורת לא חוברה אוטומטית, למרות 
תהליך צימוד מוצלח.

הפסק את מערכת התקשורת של הקסדה והפעל 
אותה מחדש לאחר דקה או שתיים.

כל נתוני הצימוד בקסדה מבוטלים )עיין בהוראות יותר מדי התקני בלוטוס בקסדה.
התפעול של מערכת התקשורת(.

בסביבה הקרובה נמצאים כלי רכב אחרים עם 
הימנע מצימוד בו זמנית עם כלי רכב אחרים.התקנים מסוג בלוטוס.
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13 קישור בלוטוס מנותק.
אופן טיפולגורם אפשרי 

הפסק את תצורת החיסכון באנרגיה.קישור הבלוטוס להתקן הקצה הנייד מנותק.

הפסק את מערכת התקשורת של הקסדה והפעל קישור הבלוטוס לקסדה מנותק.
אותה מחדש לאחר דקה או שתיים.

הפסק את מערכת התקשורת של הקסדה והפעל לא ניתן לכוונן את העוצמה בקסדה. 
אותה מחדש לאחר דקה או שתיים.

 .TFT -ספר הטלפונים אינו מופיע בצג ה
אופן טיפולגורם אפשרי 

אשר את העברת נתוני הטלפון )137( בזמן צימוד ספר הטלפונים לא הועבר לאופנוע.
ההתקן הנייד.

 .TFT -הכוונה פעילה בדרך אינה מופיעה בצג ה
אופן טיפולגורם אפשרי 

הניווט מתוך יישום BMW Motorrad Connected לא 
הועבר.

היישום BMW Motorrad Connected פתוח בהתקן 
הקצה הנייד המחובר, לפני תחילת הרכיבה.

אבטח את קישור נתוני ההתקן הנייד ובדוק את לא ניתן להתחיל בהכוונה. 
נתוני המפה בהתקן הקצה הנייד.
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חיבורי ברגים13
תקיןערךגלגל קדמי

קליפר בלימה למזלג טלסקופי
M10 x 45Nm 38

חבק של ציר עם שחרור מהיר

 35 x M8
 6 הברגים  את  הדק  הידוק:  סדר 

פעמים, לחילופין )בזה אחר זה(
Nm 19

בורג של ציר עם שחרור מהיר, קדמי
M20 x 1.5Nm 50

תקיןערךגלגל קדמי
בורגי מתיחה )שרשרת הנעה( בזרוע 

המתלה
M6 x 45Nm 8

ציר עם שחרור מהיר בזרוע המתלה
M24 x 1.5Nm 100 מכני
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13 תקיןערךזרוע מראה
מראה )אום נעילה( לרכיב חיבור

M10 x 1.25)תבריג שמאלי( Nm 22
מתאם לבסיס הידוק

M10 x 14 - 4.8Nm 25
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דלק13
רגיל, נטול עופרת min 91 ROZ/RON min 87 AKIאיכות דלק מומלצת 

15 ליטר לערךקיבול מיכל הדלק 
3.5 ליטר לערךכמות דלק רזרבית 

שמן מנוע
3.0 ליטר לערך, עם החלפת מסנןשמן מנוע, קיבול 

SAE 5W-40, API SJ / JASO MA2, תוספים מפרטים 
)לדוגמה על בסיס מוליבדן( אינם מותרים בגלל 

שהם יכולים לתקוף רכיבים מצופים במנוע, אופנועי 
 BMW Motorrad ADVANTEC ממליצה על שמן BMW

.Ultimate
אופנועי BMW ממליצה לא להשתמש בתוספים תוספי שמן 

לשמן, היות שיכולה להיות להם השפעה מזיקה 
לתפעול המצמד. פנה למרכז השירות המורשה 

שלך לאופנועי BMW, אודות שמנים מתאימים 
לאופנוע שלך.

BMW ממליצה 
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13 מנוע
צד ימין עליון של בית גל הארכובהמיקום מספר המנוע 

A24A08דגם מנוע 
מקורר מים, בעל שני צילינדרים, ארבע פעימות עם מבנה המנוע 

ארבעה שסתומים לצילינדר המופעלים באמצעות 
זרועות נדנד, שני גלי זיזים עיליים וסיכה עם עוקה יבשה.

853 סמ״קנפח 
84 מ״מקוטר הצילינדר 
77 מ״ממהלך הבוכנה 

12.7:1יחס דחיסה 
57 קוואט, במהירות מנוע: 7500 סל"ד הספק נומינלי 

 	 OE ,35 קוואט, במהירות מנוע: 6500 סל״דעם הפחתת הספק ל- 35 קוואט
Nm 83, במהירות מנוע: 6000 סל"דמומנט: 

 	OE במהירות מנוע: 4500 סל״דעם הפחתת הספק ל- 35 קוואט ,Nm 63
9000 סל"ד לכל היותרמהירות מנוע מרבית 

1250+50 סל״ד )אופנוע במצב עצירה(מהירות סרק 

Euro 4תקן זיהום מגזי פליטה 
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מצמד13
מצמד מרובה דיסקות באמבט שמן )מונע קפיצות(סוג המצמד 
תמסורת

תיבת הילוכים בעלת 6 מהירויות עם שילוב טופר, סוג תיבת הילוכים 
המובנית בבית המנוע 

Primary transmission ratio ,1.821יחסי תמסורת ההילוכים 
1:2.833, הילוך ראשון

1:2.067, הילוך שני
1:1.600, הילוך שלישי
1:1.308, הילוך רביעי

1:1.103, הילוך חמישי
1:0.968, הילוך שישי
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13 הנעת הגלגל האחורי
הנעת שרשרתסוג הינע סופי 

זרוע כפולה תלויה מאלומיניוםסוג מתלה אחורי 
17/44הינע סופי, מספר שיניים )גלגל מניע/גלגל שרשרת( 

מסגרת
מסגרת פלדה מסוג גשר במבנה קונכיהסוג מסגרת 

מסגרת קדמית ימנית ליד ראש ההיגוימיקום לוחית הסיווג 
 )VIN( מסגרת, צד ימין לפנים ליד ראש ההיגוימיקום מספר זיהוי האופנוע

שלדה ומתלה
גלגל קדמי

מזלגות טלסקופייםסוג מתלה קדמי 
151 מ"מ, על הגלגל הקדמי מהלך קפיץ קדמי 

 	 OE 131 מ"מ, על הגלגל הקדמיעם מתלה מונמך
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גלגל אחורי13
זרוע כפולה תלויה מאלומיניוםסוג מתלה אחורי 
תמוכת קפיץ מרכזי עם קפיץ לולייני, שלב החזרה סוג מתלה אחורי 

עם שיכוך והעמסה ראשונית של הקפיץ ניתנים 
לכוונון 

177 מ"מ, בגלגל האחורי מהלך הקפיץ בגלגל האחורי 
 	 OE 157 מ"מ, בגלגל האחוריעם מתלה מונמך

בלמים
גלגל קדמי

מופעל הידראולית עם דיסקת בלימה כפולה, סוג בלם קדמי 
קליפרים צפים עם שתי בוכנות ודיסקות בלימה 

צפות
מתכת מסונטרתחומר רפידה מלפנים 

4.5 מ"מ, חדשעובי דיסקת בלם קדמי 
לפחות 4.0 מ״מ, מגבלת שחיקה

0.7 עד 1.7 מ״מ, מדוד על הבוכנהחופש בקרות בלימה )בלם קדמי( 
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13 גלגל אחורי
בלם דיסקה מופעל הידראולית, קליפר צף עם סוג בלם אחורי 

בוכנה אחת ודיסקה מקובעת
חומר אורגניחומר רפידה, מאחור 

5.0 מ"מ, חדשעובי דיסקת בלם אחורי 
לפחות 4.5 מ"מ, מגבלת שחיקה

1.9 עד 2.1 מ״מ, על מיקום המגבלה לזרוע בלם חופש בזרוע בלם הרגל 
הרגל, על לוחית מדרך הרגל.

גלגלים וצמיגים
ניתן לעיין בסקירה אודות הצמיגים האחרונים ערכת צמיגים מומלצים 

שאושרו, במרכז שירות מורשה לאופנועי BMW או 
באתר bmw-motorrad.com באינטרנט.

T, מינימום נדרש: 190 קמ״שסוג מהירות, צמיגים קדמי/אחורי 
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גלגל קדמי13
גלגל יציקת אלומיניוםגלגל קדמי, סוג 

MTH2 ״x 19 ״2.50מידת חישוק הגלגל הקדמי 
R 19 110/80סימון הצמיג, קדמי 

59מקדם עומס, צמיג קדמי 
5 גרם לכל היותראי-איזון מותר בגלגל הקדמי 

משקולת איזון בגלגל הקדמי )מחצית המשקולות 
חייבות להיות מחוברות לצד שמאל והמחצית 

האחרת בצד ימין של החישוק( 

80 גרם לכל היותר

גלגל אחורי
גלגל יציקת אלומיניוםגלגל אחורי, סוג 

MTH2 ״x 17 ״4.25מידת חישוק הגלגל האחורי 
R 17 150/70סימון הצמיג, אחורי 

69מקדם עומס, צמיג קדמי 
45 גרם לכל היותראי-איזון מותר בגלגל הקדמי 

משקולת איזון בגלגל האחורי )מחצית המשקולות 
חייבות להיות מחוברות לצד שמאל והמחצית 

האחרת בצד ימין של החישוק( 

80 גרם לכל היותר
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13 לחץ אוויר בצמיג
2.2 בר, רוכב אחד, צמיג במצב קרלחץ אוויר בצמיגים, קדמי 

2.5 בר, 2 רוכבים עם/או מטען, צמיג במצב קר
2.5 בר, רוכב אחד, צמיג במצב קרלחץ אוויר בצמיגים, אחורי 

2.9 בר, 2 רוכבים עם/או מטען, צמיג במצב קר
מערכת חשמל

40 אמפר, וסת מתחנתיך ראשי 
כל המעגלים מוגנים אלקטרונית. אם אחד נתיכים 

המעגלים נותק על ידי הנתיך האלקטרוני, המעגל 
יהיה פעיל מחדש לאחר פתיחת מתג ההתנעה ומיד 

לאחר ביטול התקלה.
A 5מידרוג חשמלי של השקעים המובנים 

מצבר
מצבר AGM )זכוכית אטומה סופגת(סוג סוללה 

12Vמתח המצבר 
10Ahקיבול המצבר 

מצתים
NGK LMAR8J-9Eמצתים, יצרן ודגם 
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מקורות אור13
H7 12 V 55 W נורת אור דרך בפנס הראשי 

 	 LED OE עם פנס ראשיLED
H7 12 V 55 W נורות לאור מעבר בפנס הראשי 

 	 LED OE עם פנס ראשיLED
W5W / 12 V / 5 W נורה לאור חניה 

 	 OE עם תאורת רכיבת יוםLED טבעת תאורה
LEDנורה לפנס אחורי/אור בלימה 

W5W / 12 V / 5 Wנורה לתאורת לוחית הרישוי 
RY10W / 12 V / 10 W נורות לפנסי איתות הפניה, מלפנים 

 	 LED OE עם פנסי איתות פניהLED
RY10W / 12 V / 10 W נורות לפנסי איתות הפניה, מאחור 

 	 LED OE עם פנסי איתות פניהLED
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13 מידות
2255 מ"מ, עד תושבת לוחית רישוי אורך האופנוע 

 	 OE 2240 מ"מ, עד תושבת לוחית רישויעם מתלה מונמך
1225 מ"מ, מעל מגן הרוח )משקף(, משקל ריק לפי DIN גובה האופנוע 

 	 OE עם מתלה מונמךDIN 1210 מ"מ, מעל מגן הרוח )משקף(, משקל ריק לפי
922 מ״מ, עם מראותרוחב האופנוע 

850 מ״מ, ללא חלקים מותקנים
815 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי DIN גובה המושב הקדמי 

 	 OE עם מושב, נמוךDIN 790 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי
 	OE עם מושב נוחותDIN 830 מ"מ, ללא רוכב במשקל ריק לפי
 	OE עם מתלה מונמךDIN 770 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי

1830 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי DIN קשת רגליים פנימית של הרוכב, מקרסול לקרסול 
 	 OE עם מושב, נמוך DIN 1790 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי
 	 OE עם מושב נוחות DIN 1870 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי
 	 OE עם מתלה מונמךDIN 1750 מ"מ, ללא רוכב, במשקל ריק לפי
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משקלות13
224 ק"ג, משקל ריק לפי DIN, מוכן לרכיבה, 90% משקל ריק של האופנוע 

)OE( דלק במיכל, ללא תוספות
440 ק״גמשקל כולל מרבי מורשה 

216 ק״גמטען מרבי 
מפרטי רכיבה

מעל 185 קמ״שמהירות מרבית 
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14BMW שירות אופנועי
לאופנועי BMW יש רשת גדולה של 
לסייע  כדי  מורשים,  שירות  מרכזי 
ממאה  ביותר  שלך  ולאופנוע  לך 

מדינות.
מרכזי השירות המורשים לאופנועי 
BMW הינם בעלי המידע הטכני ויש 
ביצוע  לשם  הטכני  הניסיון  להם 
אמין כל עבודות האחזקה והתיקון 

באופנוע ה- BMW שלך.
השירות  מרכז  את  לאתר  תוכל 
הקרוב   BMW לאופנועי  המורשה 

אליך, באתר שלנו:
bmw-motorrad.com

 אזהרה
שאינה  ותיקון  אחזקה  עבודת 
תואמת את התהליכים הנכונים
מנזק  כתוצאה  תאונה  סכנת 

תוצאתי
לבצע 	  ממליצה   BMW אופנועי 

האופנוע,  על  זה  מסוג  עבודה 

במוסך מורשה משרד התחבורה, 
שירות  למרכז  לפנות  מומלץ 
מוטורס  דלק  מטעם  מורשה 

 .BMW לאופנועי
על מנת לעזור ולהבטיח שאופנוע 
ה- BMW שלך נמצא תמיד במצב 
ממליצה   BMW אופנועי  המיטבי, 
הטיפולים  מועדי  על  להקפיד 
דאג  שלך.  לאופנוע  המפורטים 
האחזקה  עבודות  כל  שביצוע 
בפרק  יצוינו  שבוצעו,  והתיקון 
"שירות" שבספר זה. לטיפול נדיב 
תפוגת  לאחר  המוגשות  בתביעות 
שתהיה  חיוני  האחריות,  תקופת 

בידך הוכחה לאחזקה סדירה.
לאופנועי  מורשה  שירות  מרכז 
מידע  לך  לספק  יכול  שלך,   BMW
העבודה  ועל   BMW שירותי  אודות 

המבוצעת בכל טיפול.
שירות אופנועי BMW נייד

 BMW אם אתה בעלים של אופנוע
שירותי  ידי  על  מוגן  אתה  חדש, 
 ,BMW אופנועי  של  שונים  ניידות 

למקרה של תקלה )לדוגמה, סיוע 
תקלה,  לאחר  תיקון  בתקלות, 

הובלת האופנוע(.
לאופנועי  מורשה  שירות  במרכז 
שירותי  את  למצוא  תוכל   BMW

הניידות המוצעים.
עבודת אחזקה

BMW בדיקות לפני מסירה של
לאופנועי  מורשה  שירות  מרכז 
בדיקת  את  מבצע  שלך,   BMW
מוסר  שהוא  לפני  המסירה,  טרום 

לידיך את האופנוע.
BMW בדיקת הרצה של

יש   BMW של  ההרצה  בדיקת  את 
לבצע לאחר שהאופנוע עבר 500 

ק"מ עד 1200 ק"מ.
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14 BMW טיפול
לשנה;  אחת  מבוצע   BMW שירות 
להשתנות,  יכול  השירות  היקף 
ולמרחק  האופנוע  לגיל  בהתאם 
מורשה  שירות  מרכז  גמא.  שהוא 
מאשר  שלך   BMW לאופנועי 
והוא  בוצעה  השירות  שעבודת 

רושם את תאריך השירות הבא.
מרחקים  שגומאים  ורוכבים  יתכן 
יצטרכו  שנה,  במשך  ארוכים 
שלהם  האופנועים  את  להביא 
שנקבע.  המועד  לפני  לשירות 
לרשום  נועדו  שכאלה  מקרים 
קריאת מד מרחק מרבית, יחד עם 
אישור ביצוע השירות. יש להקדים 
אם  למחצית,  השירות  מועד  את 
מגיעים לקריאת מד המרחק, לפני 

מועד השירות שנקבע.
לך  מזכיר  בצג  הטיפולים  מחוון 
מועד  לפני  ק"מ   1000 או  כחודש 
הטיפול הקרוב, על בסיס הנתונים 

שתוכנתו.
הטיפול,  אודות  נוספים  לפרטים 

עבור אל:

bmw-motorrad.com/service
מפרטים  הבאים  הטיפולים  מועדי 
האחזקה  עבודת  תכולת  את 

הדרושה לאופנוע שלך:
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14 מועדי טיפולים
1 BMW בדיקת הרצה של
2 BMW תכולת אחזקה רגילה
החלפת שמן מנוע, עם מסנן 3
בדיקת מרווחי שסתומים 4
החלפת כל המצתים 5
החלפת קרב מסנן אוויר 6
מסנן  7 קרב  החלפת  או  בדיקה 

אוויר
כל  8 בלמים,  נוזל  החלפת 

המערכת 
a  אחת לשנה או כל 10000 ק"מ

)הקודם מביניהם( 
b  לרכיבת משמש  האופנוע  אם 

כל  או  לשנה  אחת  שטח, 
10000 ק"מ )הקודם מביניהם( 

c  שנה לאחר  הראשונה  בפעם 
ובהמשך, כל לשנתיים
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אישור פעולות אחזקה14
.BMW תכולת אחזקה רגילה

מטלות התיקון בתכולת טיפול BMW מפורטות להלן. תכולת עבודת האחזקה הישימה לאופנוע שלך עלולה 
להיות שונה.

 	BMW ביצוע בחינת האופנוע באמצעות מערכת האבחון של אופנועי
בדיקת מפלס נוזל הקירור	 
בדיקה/כוונון חופש המצמד	 
בדיקת רפידות הבלמים ודיסקות הבלימה הקדמיים לשחיקה	 
בדיקת רפידות הבלמים ודיסקת הבלימה האחוריים לשחיקה	 
בדיקת מפלס נוזל הבלמים, קדמי ואחורי	 
בדיקת ראיה לקווי הבלימה, צינורות וחיבורים	 
בדיקת לחצי האוויר ועומק המדרס בצמיגים	 
בדיקה וסיכת שרשרת ההנעה	 
בדיקת קלות התנועה של רגלית הצד	 
בדיקת קלות התנועה של המעמד האמצעי	 
בדיקת מיסב ראש ההיגוי	 
בדיקת האורות וציוד האיתות	 
בדיקה תפעולית, ביטול התנעת המנוע	 
בדיקה סופית ובדיקת כושר תנועה	 
 	BMW הקלדת תאריך הטיפול והמרחק לטיפול הבא, באמצעות מערכת האבחון של אופנועי
בדיקת רמת הטעינה של המצבר	 
אישור טיפול BMW במסמכי האופנוע	 
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14 בדיקות לפני מסירה של 
BMW

בוצעה
 ______________ בתאריך

 ___________________
חותמת, חתימה

BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14 BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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14  BMW בדיקת הרצה של
בוצעה 

 _____________ בתאריך 
מד ק״מ______________ 

השירות הבא 
לכל המאוחר 

 ______________ בתאריך
או קודם לכן 

מד ק״מ______________ 

 ___________________
חותמת, חתימה

עבודה שבוצעה
לא כן   

     BMW טיפול
   החלפת שמן, מנוע, עם מסנן 
   בדיקת מרווחי שסתומים 
   החלפת כל המצתים 
   חידוש גוף מסנן אוויר 
   בדיקה או החלפת קרב מסנן אוויר )לאחזקה( 
   החלפת שמן במזלגות הקדמיים הטלסקופיים 
   החלפת נוזל בלמים בכל המערכת 

הערות
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
 __________________________________________
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אישור ביצוע טיפולים14
הטבלה משמשת לבדיקת עבודת האחזקה והתיקון כמו גם התקנת ציוד נוסף ורכישת מבצעים מיוחדים.

תאריךמד ק״מעבודה שבוצעה
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14 תאריךמד ק״מעבודה שבוצעה
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נספח
278 ................................FCC אישור
280 ...................... הצהרת תאימות

 אישור בקרת לחץ
281 ................... )TPC( אוויר בצמיג
282 ...................... הצהרת תאימות
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15FCC אישור
אנטנה טבעתית במתג 

ההתנעה

ההתנעה,  מפתח  אישור  לבדיקת 
האלקטרוני  המנוע  משבת 
מחליף מידע עם מפתח ההתנעה 

באמצעות האנטנה הטבעתית.
 15 חלק  עם  תואם  ההתקן 

.FCC מתקנות

בשני  בעמידה  מותנית  הפעולה 
תנאים:

לגרום  1 זה  להתקן  אסור 
השראה מזיקה, וגם

בכל  2 לעמוד  חייב  זה  התקן 
כולל  שמתקבלת,  השראה 
השראה שעשויה לגרום פעולה 

לא תקינה.

מאושר  שאינו  שינוי  כל 
במפורש על ידי הצד האחראי 
לפקיעת  לגרום  עלול  לתאימות, 
סמכותו של המפעיל, להפעיל את 

.הציוד
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15 אישורים
BMW התקן רכיבה ללא מפתח של

ארה"ב, קנדה
.BMW שם המוצר: התקן רכיבה ללא מפתח של

FCC ID: YGOHUF5750
IC: 4008C-HUF5750

קנדה:
הפעולה מותנית בעמידה בשני תנאים:

אסור להתקן זה לגרום השראה מזיקה, וגם 1
התקן זה חייב לעמוד בכל השראה שמתקבלת,  2

כולל השראה שעשויה לגרום פעולה לא תקינה.
ארה"ב:

.FCC ההתקן תואם עם חלק 15 מתקנות
הפעולה מותנית בעמידה בשני תנאים:

אסור להתקן זה לגרום השראה מזיקה, וגם 1
התקן זה חייב לעמוד בכל השראה שמתקבלת,  2

כולל השראה שעשויה לגרום פעולה לא תקינה.
הצד  ידי  על  במפורש  מאושר  שאינו  שינוי  כל 
האחראי לתאימות, עלול לגרום לפקיעת סמכותו 

של המפעיל, להפעיל את הציוד.
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הצהרת תאימות15
 

 
We declare under our responsibility that the product  

BMW Keyless Ride ID Device  (Model: HUF5750 ) 
camplies with the appropriate essential requirements of the article 3 of the R&TIE and the other relevant  
provisions, when used for  its intended purpose. Applied Standards:  
 

1. Health and safety requirements contained in article 3 (1) a)  
• EN 60950 -1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011; Information technology equipment - Safety  

2. Protection requirements with respect to electromagnetic compat ibility article 3 (1) b) 
• EN 301 489 -1 (V1 .9.2, 09/2011 ), Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM);  

Electromagnetic compatibility (EMC) standard fo r radio equipment and services;  
Part 1: Common technical requirements  

• EN 301 489 -3 (V1.4.1, 08/2002) Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (ERM);  
Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and servic es; Part 3: Specific conditions for short 
range devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz  

3. Means of the efficient use of the radio frequency spectrum article 3 (2)  
• EN 300 220 -1 & -2 (V2.4.1, 05/2012), electromagnetic compatibility and radio spectrum matters  (ERM); Short 

range devices (SRD); Radio equipment tobe used in the 25 MHz to 1000 MHz frequency range with power Ieveis 
ranging up to 500 mW;   
Part 1: Technical characteristics and test methods.  
Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 ofthe R&TIE directive  

 

The product is Iabeted wilh the CE mar king: 

Velbert, October 15 th, 2013  

 

Benjamin A. Müller  
 

Product Development Systems  
Car Access and Immobilization  – Electronics  
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG  
Steeger Straße 17, D -42551  Velbert  
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15 )TPC( אישור בקרת לחץ אוויר בצמיג
 
 
 
 
 

FCC ID: MRXBC5A4  
IC: 2546A -BC5A4  

FCC ID: MRXBC54MA4  
IC: 2546A -BC54MA4  

 .RSS ולפטור מרישיון התעשייה הקנדית לגבי תקני FCC התקן זה תואם לחלק 15 של תקנות

הפעולה מותנית בעמידה בשני תנאים:
אסור להתקן זה לגרום השראה מזיקה, וגם 1
התקן זה חייב לעמוד בכל השראה שמתקבלת, כולל השראה שעשויה לגרום פעולה לא תקינה. 2

סמכותו  לפקיעת  לגרום  עלול  לתאימות,  האחראי  הצד  ידי  על  במפורש  מאושר  שאינו  שינוי  כל  אזהרה: 
של המפעיל, להפעיל את הציוד. המושג "IC": לפני מספר אישור הרדיו, פירושו שהייתה עמידה במפרטים 

הטכניים של התעשיה בקנדה.
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הצהרת תאימות15
ציוד רדיו TFT בלוח המחוונים

לכל המדינות למעט האיחוד האירופי
מידע טכני

MH 2480 – 2402 :תדר תפעול בלוטוס טווח
)BTLE גרסת בלוטוס: 4.2 )ללא
dBm 4 < :הספק יציאה בלוטוס

MH 2462 – 2412 :טווח WLAN תחום תדרים
WLAN: IEEE 802.11 b/g/n תקני

WLAN: < 20 dBm הספק יציאה
יצרן וכתובת

יצרן:
Robert Bosch Car Multimedia GmbH

,Adress: Robert Bosch Str. 200
Hildesheim, GERMANY 31139

.)NTC ציוד זה לתקשורת טלפון תואם לדרישות(

ארה"ב
התקן זה תואם לפטור מרישיון של התעשייה בקנדה 
ESS ו- חלק 15 של תקנות ה- FCC. הפעולה מותנית 

בעמידה בשני תנאים:
)1( אסור להתקן זה לגרום השראה, וגם

)2( התקן זה חייב לעמוד בכל השראה שמתקבלת, 
של  רצויה  לא  פעולה  לגרום  שעשויה  השראה  כולל 

ההתקן.
כל שינוי שאינו מאושר במפורש על ידי הצד האחראי 
לתאימות, עלול לגרום לפקיעת סמכותו של המפעיל, 

להפעיל את הציוד.
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16ABS
פרטים הנדסיים, 172 

תפעול, 99
אבחון עצמי, 157

בקרה, 15
חיוויי מצב, 39, 70

ASC
פרטים הנדסיים, 176 

תפעול, 101
בקרה, 15

אבחון עצמי, 158
קריאה, 40, 72

DESA
בקרה, 15 

תפעול, 104
DTC

אבחון עצמי, 158 
הפסקה, 103 
הפעלה, 104

נורת חיווי והתראה, 40, 73 
פרטים הנדסיים, 176

תפעול, 103

RDC
התראות, 36, 67

פרטים הנדסיים, 180
SETUP

איפוס, 98 
SETUP-בחירה, 94
SETUP-יציאה, 95 

VIN
מיקום באופנוע, 13

Pure Ride
סקירה, 47

א
אביזרים

הוראות כלליות, 222
אופנוע

אחסון, 238
טיפול, 235 

ניקוי, 235

קשירה, 168
אור חניה, 89

אורות מצוקה
בקרה, 15 
תפעול, 91

אזעקה למניעת גניבה , 139
התראה, 35, 63

נורת חיווי, 19
אחזקה

אישור ביצוע, 260
הוראות כלליות, 184

מועדי אחזקה, 259
איפוס משך זמן רכיבה, 94

איפוס ערכים ממוצעים, 93
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16 ב
בדיקה לפני הרכיבה, 156

בדיקת בקרה
קריאה, 50

תיבת דו-שיח, 50
בלוטוס, 128

בלוטוס-צימוד, 128
בלמים

הוראות בטיחות, 162
ABS Pro בהתאם לתצורת 

הרכיבה, 163
ABS Pro בפרטים, 174

בדיקת תפקוד, 188
כוונון ידית בכידון, 148

נתונים טכניים, 248
בקרת אחיזה

ASC, 174, 176
DTC, 176

ג
גלגלים

בדיקת חישוקים, 195
התקנת הגלגל האחורי, 203
התקנת הגלגל הקדמי, 199

שינוי מידה, 196
ד

דלק
טווח נסיעה עם כמות רזרבית, 

126
כמות רזרבית, 42 

כמות רזרבית-התראה, 42, 
74

נתונים טכניים, 244
תדלוק עם רכיבה ללא מפתח, 

167 ,166
תדלוק, 165 

דפנות קישוט
הסרת כיסוי המיכל, 212

התקנת כיסוי המיכל, 212

ה
הוראות בטיחות לבלמים, 162 

הוראות בטיחות לרכיבה, 152

החזרת האופנוע למצב רכיבה, 
238

הילוך ברכיבה
נתונים טכניים, 247

הנעה אחורית
נתונים טכניים, 247

הסרת הגלגל האחורי, 202

הסרת הגלגל הקדמי, 197

הפעלת אזעקה, 142

הרצה, 159

התנעה באמצעות כבלים, 213
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התנעה, 16155
בקרה, 17

התקנת מעמד לגלגל הקדמי, 
185

התראות
70 ,39 ,ABS
72 ,40 ,ASC
73 ,40 ,DTC

31 ,EWS
131 ,My Vehicle

67 ,36 ,RDC
אזעקה למניעת גניבה, 35, 

63
הילוך לא נלמד, 75

התראת טמפרטורה חיצונית, 
60 ,31

טמפרטורת נוזל קירור, 33, 
64

יחידת בקרת מנוע, 65
כמות דלק רזרבית, 42, 74

מערכת אלקטרונית של 
המנוע, 34, 65

מתח באופנוע, 32, 61, 62

נורה שרופה, 34, 62
נורת התראה לתקלה, 34, 66

סקירה, 26, 53
תצורת תצוגה, 25, 50

התראת תחום אדום
נורת התראה, 18

ז
זיהום פליטה

נורת התראה, 33, 64
ח

חיישן תנועה
ניטרול, 141

חניה, 164
ט

טבלת איתור תקלות, 240

טלפון
תפעול, 136

טמפרטורת סביבה
טמפרטורה חיצונית

התראה, 31, 60
קריאה, 31, 60

י
ידיות אחיזה מחוממות

בקרה 17
צופר 15

תפעול, 112
ל

לוח מכשירים
חיישן תאורה, 18

חיישן תאורת אור סביבה, 19
כוונון בהירות תאורת הרקע, 

97
כוונון היחידות, 97

סקירה, 18, 19
לוחית דגם

מיקום באופנוע, 13
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16 מ
מבט כללי

131 ,My Vehicle
94 ,SETUP

לוח מכשירים, 18, 19
מתג רב תפקודי שמאלי, 15

מתג רב תפקודי, ימין, 17
מתחת למושב, 14

נורות חיווי והתראה,22, 46
צד ימין של האופנוע, 13

צד שמאל של האופנוע, 11
TFT, 47, 49 צג

צג רב תפקודי, 24
מד מהירות, 18, 19

מד מרחק יומי
איפוס, 93

מד מרחק מצטבר ומדי מרחק 
יומיים

איפוס רשם המרחק היומי, 93
בקרות, 18

מד סל"ד, 18, 19
תצוגת מהירות המנוע, 125

מומנטים, 242

מושב
הסרה, 114

התקנה, 114
מנעול, 11 
מזוודה עליונה

תפעול, 226
מזוודות, 223

מחבר אבחון
אבטחה, 218

מיקום באופנוע, 14
שחרור, 218

מחוון למועד טיפול, 42, 75

מחשב מובנה בצג הרב תפקודי, 
92

מטען
הוראות טעינה, 152

מידות
נתונים טכניים, 253

מידע הגבלת מהירות
הפעלה או הפסקה, 125

מנוע
התנעה, 155

נורת התראה לתקלה, 34, 66 
נורת חיווי לבקרת מנוע, 65

נורת חיווי למערכת 
אלקטרונית של המנוע, 65

נתונים טכניים, 245
מנעול הגה

נעילה, 78
מסגרת

נתונים טכניים, 247
מערכת בקרת שיוט

תפעול, 109
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מערכת חשמל16
נתונים טכניים, 251

RDC מערכת ניטור לחץ בצמיגים
קריאה, 35, 66

מפתחות, 78, 80

מצבר
הוראות אחזקה, 214 

הסרה, 216
התקנה, 216

טעינה כשהוא מחובר, 215
טעינת מצבר מנותק, 216

נורת חיווי למתח האופנוע, 
62 ,61 ,32

נתונים טכניים, 251
מצמד

בדיקת חופש, 192
בדיקת תפקוד, 192

כוונון חופש, 193
כוונון ידית בכידון, 147

נתונים טכניים, 246

מצתים, נתונים טכניים, 251

מראות
כוונון, 146

מרווחי טיפולים, 256

משבת מנוע
התראה, 31

מפתח חירום, 82
מפתח רזרבי, 79

משקלות
טבלאות מטענים, 14

נתונים טכניים, 254
מתג הדממת חירום )מתג 

הדממה מיידי(
בקרה, 17

תפעול, 84
מתג התנעה
סגור, 79 

מפתוח, 78

מתג רב תפקודי
מבט כללי, צד ימין, 17

מבט כללי, צד שמאל, 15
מתח באופנוע

התראה, 32, 61, 62
מתלה מונמך

הגבלות, 152
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16 נ
נוזל בלמים

בדיקת מפלס, אחורי, 191
בדיקת מפלס, קדמי, 190

מיכל, אחורי, 13
מיכל, קדמי, 13

נוזל קירור
חיווי לטמפרטורה חריגה, 33, 

64
נוזל קירור

בדיקת מפלס, 193
השחמה, 194

מחוון מפלס, 13
נורות ביקורת והתראה, 19 

סקירה, 22, 46

סקירה, 22,  נורות התראה, 19 
46

ניווט
תפעול, 134

ניטרול תפקוד אזעקה, 143

ניטרול
הגדרות ברירת מחדל, 144

חיישן תנועה, 141
תפקוד אזעקה, 143

נתונים טכניים, 249, 254

נתונים טכניים
בלמים, 248

גלגלים וצמיגים, 249
דלק, 244

הנעה אחורית, 247
מידות, 253
מנוע, 245

מסגרת, 247
מערכת חשמל, 251
מפרטי רכיבה, 254

נמצבר, 251
מצמד, 246

מצתים, 251
מקור אור, 252
משקלות, 254

שלדה ומתלה, 247

נתשמן מנוע, 244
תמסורת, 246

תקנים, 7
נתיכים

החלפה, 217
מיקום באופנוע, 14 

ס
סייען שילוב

הילוך לא נלמד, 75
רכיבה, 160

פרטים הנדסיים, 181
ספר הרוכב

אחסון, 115
מיקום באופנוע, 14
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ע16
עובדות, 7

עומס ראשוני בקפיץ
כוונון, 148

מנגנון כוונון, 13
ערך

קריאה, 50
ערכת כלים

מיקום באופנוע, 14

פ
פנס ראשי

אלומת הפנס הראשי, 146
כוונון אלומת הפנס הראשי, 

147
נסיעה בצד ימין או בצד 

שמאל, 146
פנסי איתות פניה

בקרות, 15 
תפעול, 92

צ
19 ,TFT צג

בחירת תצוגה, 119
בקרות, 15 

סקירה, 122, 123, 124
סקירה, 47, 49
צג רב תפקודי, 18

94 ,SETUP
בחירת תצוגה, 92

SETUP, 95 יציאה מתפריט
כוונון תצוגה, 97

סקירה, 24
ציוד, 7

צימוד, 128

צמיגים
בדיקת לחץ ניפוח, 195

בדיקת עומק מדרס, 195, 
196

המלצה, 196
הרצה, 160
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16 לחצים, 251
מהירות מרבית, 153
נתונים טכניים, 249

ק
קיצורים וסימונים, 6

קשיחים תבריגיים, 242
ר

רכיבה ללא מפתח
הסוללה במפתח השלט רחוק 
פרוקה או שהמפתח אבד, 82

התראה, 32, 60, 61
מכסה מילוי דלק, שחרור 

נעילה, 166, 167
 EWS, משבת מנוע אלקטרוני

82
נעילת הכידון, 80

סגירת מתג ההתנעה, 81
פתיחת מתג ההתנעה, 81

רכיבת שטח, 161

רפידות בלם
בדיקה אחורי, 189

בדיקה לפנים, 189 
הרצה, 159

רשימת תיוג, 155
ש

שורת מצב מידע הרוכב
כוונון, 124, 125

שיחת חירום
אוטומטית במקרה של נפילה 

חמורה, 88
אוטומטית במקרה של נפילה 

לא חמורה, 86
ידנית, 85 

קריאה, 43
שפה, 85

תפעול, 85
שיכוך

כוונון, 11

שילוב הילוך, המלצה להעלאת 
הילוך, 44, 126

שינוי מיקוד תפעול, 123

שירות, 256

שירותי ניידות, 256

שלט רחוק
החלפת סוללה, 83

שמן מנוע
מדיד שמן, 11

פתח מילוי שמן, 11
בדיקת מפלס, 186 

השלמה, 188
נתונים טכניים, 244

שעון, כוונון, 95, 96, 127

שעון
בקרה, 18
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שקע אביזרים16
הערות אודות שימוש, 222

מיקום באופנוע, 11
שרשרת

בדיקת שחיקה, 220
בדיקת שקיעה, 219

כוונון שקיעה, 220
סיכה, 219

ת
תאורה

אור דרך בפנס הראשי, 
תפעול, 88

אור מעבר בפנס הראשי, 88
אור צד, 88

אורות חניה, תפעול, 89
איתות בפנס הראשי, תפעול, 

88
בקרה, 15

החלפת הפנס הראשי הנוסף, 
212

החלפת מקור אור בלימה ואור 
חניה, 209

החלפת נורת אור דרך, 206
החלפת נורת אור מעבר בפנס 

הראשי, 206
החלפת נורת לוחית הרישוי, 

211
התראה לנורה שרופה, 34, 62

נורת הצד, 208
נתונים טכניים, 252

פנסי איתות פניה, 209
תאורת רכיבת יום אוטומטית, 

90
תאורת רכיבת יום ידנית, 89

תפקוד השהיית אור ליווי של 
הפנס הראשי, 88

תאורת רכיבת יום
תאורת רכיבת יום אוטומטית, 

90
תאורת רכיבת יום ידנית, 89

תאריך
כוונון, 95
תדלוק, 165

עם רכיבה ללא מפתח, 166, 
167

תמסורת
נתונים טכניים, 246

תפעול מדיה, 136

תפעול, 92, 93

תפקוד השהיית אור ליווי של 
הפנס הראשי, 88

תפריט
בחירה, 122

תצורת רכיבה, 107

תצורת שטח
כוונון, 107

פרטים הנדסיים, 178



מאוירים  או  המפורטים  פרטים 
שונים  להיות  עלולים  זה,  בספר 
שנמכר,  כפי  האופנוע,  ממפרט 
במפרט  או  שהותקנו  באביזרים 

המדינה המסוימת.
הנובעות  תביעות  יטופלו  לא 

משינויים כאלה.
תצרוכת  משקלות,  מידות,  נתוני 
דלק וביצועים, מוצגים באפיצויות 

המקובלות.
בתכנון,  לשינוי  שמורה  הזכות 

בציוד ובאביזרים.
יתכנו טעויות והשמטות )טל"ח(.
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Munich, Germany
אין לשכפל ספר זה בכל אמצעי 
חלקי,  באופן  או  במלואו  שהוא, 
ללא אישור כתוב ממחלקת אחרי 

המכירות של אופנועי ב.מ.וו.

מודפס  המקור  הרוכב  ספר 
בגרמניה.



נתונים חשובים אודות התדלוק:
דלק

רגיל, נטול עופרת min 91 ROZ/RON min 87 AKIאיכות דלק מומלצת 
15 ליטר לערךקיבול מיכל הדלק 
3.5 ליטר לערךכמות דלק רזרבית 

לחץ אוויר בצמיג
2.2 בר, רוכב אחד, צמיג במצב קרלחץ אוויר בצמיגים, קדמי 

2.5 בר, 2 רוכבים עם/או מטען, צמיג במצב קר
2.5 בר, רוכב אחד, צמיג במצב קרלחץ אוויר בצמיגים, אחורי 

2.9 בר, 2 רוכבים עם/או מטען, צמיג במצב קר
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