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Honda-återförsäljare: Dela ut en kopia av de här anvisningarna till kunden.
MONTERING

LISTA ÖVER DELAR

FÖRSIKTIGHET
•• Förhindra brännskador genom att låta motor,
avgassystem, kylare etc. svalna innan tillbehöret
monteras.
OBS:
•• Koppla bort minuskabeln (-) från batteriet innan
tillbehöret monteras.
•• Klockans minne raderas när batteriet kopplas bort.
Återställ minnet när batteriet kopplats in.
•• Klipp bort överskjutande ändar på buntbanden när
banden har fästs runt kablagen. Se till att avklippta
buntbandsändar inte kommer i kontakt med andra
kablage eller med bromsslangen.
•• Värm fästytorna med en hårtork om omgivande
temperatur är 21 °C eller lägre.
•• Limmet når full styrka efter 72 timmar. Vänta minst
24 timmar innan du kör motorcykeln.
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1.

(7)

Ta bort sadeln som bilden visar.
SADEL

Nr

Beskrivning

Kvantitet

(()

URL-papper

1

(()

Tillbehörsuttag

1

(()

Varningsdekal

1

(()

Delkablage

1

(()

Anslutningskåpa

1

(()

Buntband (smalt)

1

(()

Buntband (brett)

1

MATERIAL SOM BEHÖVS
Tång
Eltejp
Isopropylalkohol
Trasa

TABELL ÖVER ÅTDRAGNINGSMOMENT
I servicehandboken anges åtdragningsvärden för delar
som tagits bort.
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2.

Ta bort verktygslådan, öppna batterikåpan och
koppla loss batteriets minuskabel (-) enligt bilden.

4.

Ta bort den tankens vänstra sidokåpa som bilden
visar.

<Vänster sida>

<Vänster sida>
BATTERIBOX

TANKENS VÄNSTRA
SIDOKÅPA
SKRUV

5.

VERKTYGSLÅDA

Ta bort vindrutan som bilden visar.
SKRUV
BRICKA

GUMMIBRICKA

BULT
VINDRUTA

FÄSTE

3.

Ta bort skruvarna och klämmorna som bilden visar.

<Vänster sida>
SKRUV
Upprepa på höger sida.

KLÄMMA

6.

Ta bort frontspoilern som bilden visar.

FRONTSPOILER
SKRUV
Upprepa på höger sida.

KLÄMMA
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7.

Ta bort klämmorna enligt bilden.
•• Upprepa på höger sida.

10. Ta bort klämman som bilden visar.
•• Upprepa på höger sida.

<Vänster sida>
KLÄMMA

KLÄMMA

11. Ta bort frontkåpan som bilden visar.

8.

Ta bort vänster mittkåpa som bilden visar.
VÄNSTER MITTKÅPA

FRONTKÅPA

SKRUV

12. Ta bort vänster innerpanelkåpa som bilden visar.
SKRUV

9.

Ta bort tankens högra sidokåpa och den högra
mittkåpan på samma sätt.

VÄNSTER INNERPANELKÅPA
Koppla bort anslutningen.
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16. Dra tillbehörsuttagets kablage som bilden visar
och montera den vänstra innerkåpan i omvänd
demonteringsordning.

13. Ta bort genomföringen så som visas på bilden.

VÄNSTER INNERPANELKÅPA

GENOMFÖRING
(spara)

KABLAGE FÖR
TILLBEHÖRSUTTAG

14. Ta bort muttern enligt bilden.

17. Linda eltejpen kring delkablaget så som bilden visar.

TILLBEHÖRSUTTAG

MUTTER

SÄKRING

15. Montera tillbehörsuttaget enligt bilden.
VÄNSTER INNERPANELKÅPA
(återanvänd)

TILLBEHÖRSUTTAG

ELTEJP
DELKABLAGE

MUTTER (återanvänd)
Fäst tillbehörsuttaget.
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18. För anslutningskåpan genom delkablaget.

21. Ta bort kontakten enligt bilden.

DELKABLAGE

ANSLUTNINGSKÅPA

VATTENTÄT 4-STIFTSANSLUTNING (vit)

19. Ta bort kontakten enligt bilden.

22. Ta bort blindanslutningen som bilden visar.

ANSLUTNING

VATTENTÄT BLINDANSLUTNING
MED 4 STIFT (vit) (spara)
VATTENTÄT 4-STIFTSANSLUTNING (vit)

20. Ta bort kontakten enligt bilden.
•• Utför endast dessa steg på modellerna
CRF1000A och CRF1000D.
•• Ta bor t vat tentät 2- stif tsanslutning för
CRF1000A eller vattentät 4-stiftsanslutning för
CRF1000D.
VATTENTÄT 2-STIFTSANSLUTNING
ELLER 4-STIFTSANSLUTNING (svart)
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23. Dra delkablaget så som bilden visar.

25. Fäst anslutningen vid fästet.

DELKABLAGE

VATTENTÄT
4-STIFTSANSLUTNING (vit)
MOTORCYKELKABLAGE

26. Sätt den vattentäta 2- eller 4-stiftsanslutningen (svart)
vid fästet i omvänd demonteringsordning.
27. Sätt i anslutningen och dra tillbehörsuttagets kablage
som bilden visar.

24. Dra och anslut delkablaget som bilden visar.
DELKABLAGE

ANSLUTNING

VATTENTÄT
4-STIFTSANSLUTNING (vit)
MOTORCYKELKABLAGE

KABLAGE FÖR
TILLBEHÖRSUTTAG
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28. D r a t i l l b e h ö r s u t t a g e t s k a b l a g e g e n o m
anslutningskåpan som bilden visar, och anslut
tillbehörsuttagets kablage till delkablaget.

30. Bunta ihop tillbehörsuttagets överblivna kablage.
KABLAGE FÖR
TILLBEHÖRSUTTAG

BUNTBAND (smalt)
Bunta ihop tillbehörsuttagets
kablage och fäst kåpans fäste.

DELKABLAGE

31. M o n t e r a m o t o r c y k e l d e l a r n a i o m v ä n d
demonteringsordning.
•• Kontrollera att inget kablage har fastnat eller
är alltför sträckt.

ANSLUTNINGSKÅPA
VATTENTÄT
2-STIFTSANSLUTNING
(röd)

32. Fäst varningsdekalen på den plats som bilden visar.
KABLAGE FÖR
TILLBEHÖRSUTTAG

<Vänster sida>
VARNINGSDEKAL
Använd isopropylalkohol för att rengöra
området där varningsdekalen ska sitta
och avlägsna tejpens skyddsskikt innan
du sätter dit dekalen.

29. Fäst delkablaget och tillbehörsuttagets kablage med
buntbandet som bilden visar.

TILLBEHÖRSUTTAG

BUNTBAND (brett)
Fäst tillbehörsuttagets
kablage och delkablaget
vid kåpans fäste.

DELKABLAGE

33. Kontrollera att tillbehörsuttaget, strålkastaren och
annan belysning fungerar korrekt.

KABLAGE FÖR
TILLBEHÖRSUTTAG

ANSLUTNINGSKÅPA
Sätt fast anslutningskåpan
på den plats som visas.
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